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Resumo

A TUALMENTE , uma proliferação de ferramentas e ambientes de Engenharia de Software
tem sido observada, impactando positivamente na produção de software. Contudo, apesar

do reúso ser foco de muitas das pesquisas em Engenharia de Software, a grande maioria des-
sas ferramentas e ambientes é construída de forma individual, sem a preocupação com o reúso
dos esforços de desenvolvimento. Além disso, a literatura carece de trabalhos que estabeleçam
arquiteturas de referência adequadas para esses ambientes, o que pode estar influenciando nas
dificuldades de integração e evolução que esses ambientes têm sofrido. Não sendo diferente,
o domínio de teste de software tem contribuído com uma diversidade de ferramentas de teste,
viabilizando a condução de estudos comparativos de diversos critérios e técnicas de teste que
vêm sendo propostos. Vale destacar também que não se encontram na literatura trabalhos que
abordem o desenvolvimento de ferramentas de teste de forma efetiva e com base em reúso;
adicionalmente, observa-se a carência de arquiteturas de referência adequadas, recentes e efica-
zes para a construção de ferramentas para esse domínio. Apesar das vantagens da Web como
plataforma de disponibilização de sistemas de software, ainda são poucas as iniciativas de ferra-
mentas e ambientes de Engenharia de Software para essa plataforma. Nesse contexto, o objetivo
deste trabalho consiste em investigar mecanismos que facilitem o desenvolvimento de ambien-
tes e ferramentas de Engenharia de Software, visando à diminuição dos custos de desenvolvi-
mento e manutenção. Mais especificamente, será estabelecida uma arquitetura de referência de
ambientes de Engenharia de Software, buscando atender, em especial, à evolução contínua e
à facilidade de uso e integração que esses ambientes requerem. Para isso, serão também ex-
plorados diversos mecanismos de forma a estabelecer uma arquitetura adequada e, ao mesmo
tempo, eficaz, baseado no desenvolvimento orientado a aspectos, no uso deframeworkse de
ontologias, bem como na norma internacional ISO/IEC 12207. Um estudo de caso para refina-
mento da arquitetura de referência proposta para o domínio de teste de software é apresentado.
Por fim, com base na experiência do estudo de caso, é estabelecido um processo preliminar de
especialização e instanciação arquitetural para a construção de arquiteturas de referência para
domínios específicos de Engenharia de Software.
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Abstract

R ECENTLY , a proliferation of Software Engineering tools and environments has been ob-
served, with positive impact on software production. However, despite reuse being the

focus of many research in Software Engineering area, most tools and environments have been
built individually, without attention in the reuse of development efforts. Moreover, there is a
lack of works that propose reference architectures to these environments which can be influen-
cing in the difficulties of evolution and integration that these environments have been suffered.
In the same way, a diversity of tools has been also proposed in the Software Testing domain,
making it possible the conduction of comparative studies of testing techniques and criteria. It is
also important to highlight that works that discuss the development of testing tools in an effec-
tive way and based on reuse can not be found; in addition, there is a lack of adequate, recent and
efficient reference architectures to that domain. Despite advantages of the Web as a platform
to make available software systems, there are few initiatives of Software Engineering tools and
environments. In this context, this work aims at investigating facilities to develop Software
Engineering tools and environments for Web platform, aiming at low cost in development and
maintenance. In particular, a reference architecture for Software Engineering environment is
established, aiming at attempting the continuous evolution and facilities of use and integration
required by these environments. This architecture is based on diverse mechanisms, such as as-
pect oriented programming, frameworks, ontologies and international standard ISO/IEC 12207.
Following, a case study is conducted, aiming at establishing a reference architecture for Soft-
ware Testing domain. Based on this case study experience, a preliminary process that involves
the architectural specialization and instantiation to derive reference architectures for specific
domains, such as analysis, design and testing, is established.
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CAPÍTULO

1
Introdução

1.1 Contextualização

Nas últimas décadas, sistemas de software têm conquistado papel essencial e crítico na soci-

edade (Humphrey, 1995; Fuggetta, 2000). Esses sistemas passaram a ser produtos grandes e

complexos e, conseqüentemente, difíceis de desenvolver e testar. Aliado a isso, a satisfação do

cliente tem sido a atual preocupação de muitas organizações que desenvolvem software (Paulk

et al., 1995). Diante desse quadro, pesquisadores têm focado as atenções no entendimento e na

melhoria da qualidade dos softwares desenvolvidos.Nesse contexto, a Engenharia de Software

é uma disciplina em contínua evolução que tem como objetivo principal produzir software de

alta qualidade a baixo custo.

As atividades de Engenharia de Software têm-se tornado essenciais para o desenvolvimento

de sistemas de software, o que tem resultado em um forte investimento e conseqüente proli-

feração de ferramentas de apoio a essas atividades. Essas ferramentas, bem como os AESs

(Ambientes de Engenharia de Software1) — coleção integrada de ferramentas de Engenharia

de Software — têm contribuído para melhorar a qualidade do processo de desenvolvimento de

1Neste trabalho, será utilizada a sigla AES para Ambiente de Engenharia de Software e AESs para Ambientes
de Engenharia de Software.

1
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software, e conseqüentemente, a qualidade dos produtos resultantes desse processo, impactando

positivamente na produção de sistemas de software.

Segundo Harrison et al. (2000), um tema que é bastante evidente nas pesquisas envolvendo

AESs é a evolução e a integração. A capacidade de evolução desses ambientes é crucial, uma

vez que eles precisam dar apoio à própria evolução que a área de Engenharia de Software sofre,

com o advento de novos métodos, técnicas e processos, entre outros. Quanto à integração,

um trabalho relevante nessa linha é o de Wasserman (1990), que classifica as integrações em:

integração de plataforma, controle, processo, dados e apresentação. Para facilitar esses tipos de

integração, diversos mecanismos têm sido investigados e propostos (Feng et al., 2002; Harrison

et al., 2000; Nunes, 2005; Pohl et al., 1999; Reiss, 1990, 1994; Spinola, 2004); apesar desses

esforços, a integração continua sendo um desafio nas pesquisas sobre AESs.

Recentemente, no contexto de Engenharia de Software, tem surgido a Engenharia Web (do

inglês,Web EngineeringouWebE), uma abordagem sistemática e que usa princípios científicos,

de engenharia e de gerenciamento para desenvolver, disponibilizar e manter sistemas Web de

alta qualidade (Ginige & Murugesan, 2001; Pressman, 2000). Os primeiros trabalhos nessa

área são de meados da década de 90 e observa-se que as publicações têm-se multiplicado desde

lá. Atualmente, muitos sistemas de software de diversos segmentos têm sido migrados para

a plataforma Web, principalmente aqueles que apresentam intensiva manipulação de dados,

intensiva interação com usuário e complexo processamento, tais como os sistemas de comércio

eletrônico. Apesar disso, são poucas as iniciativas no domínio de Engenharia de Software,

havendo então perspectivas futuras de que sistemas de domínios específicos, tais como para

análise e projeto de sistemas, sejam disponibilizados sobre essa plataforma.

Assim como os sistemas “tradicionais”, o desenvolvimento de sistemas Web não é uma ta-

refa trivial, requerendo também a aplicação de princípios disciplinados utilizados na construção

de sistemas tradicionais. Assim, é relevante a investigação de métodos e técnicas de projeto,

de implementação e de gerenciamento, bem como a adaptação dos métodos e das técnicas

tradicionais para essa classe de software. Com relação aos métodos e técnicas que têm sido

propostos para dar apoio à modelagem, destacam-se o OOHDM (Object-Oriented Hypermedia

Design Method) (Rossi et al., 2001; Schwabe & Rossi, 1995), o RMM (Relational Management

Methodology) (Isakowitz et al., 1995) e as extensões dadas à UML (Baresi et al., 2001; Conal-

len, 1999a,b), dentre outros. Apesar da diversidade, a maioria desses métodos cobrem somente

a etapa de projeto arquitetural e navegacional/interface do usuário, não apresentando apoio de

maneira adequada para a união dos aspectos relacionados à apresentação da informação com

às funcionalidades da aplicação. Além disso, esses métodos dão pouco apoio às atividades de

VV&T (Verificação, Validação e Teste) (Domingues, 2005).
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Tanto a Engenharia de Software quanto a Engenharia Web compreendem um conjunto de

fases, muitas vezes chamado de modelo de processo de desenvolvimento de software. Um

modelo de processo de desenvolvimento de software define as diferentes fases do tempo de

vida de um software. Tipicamente, essas fases são a especificação de requisitos, projeto, im-

plementação, integração, teste, operação e manutenção (Fuggetta, 2000; Sommerville, 1996).

Mais recentemente, as chamadas metodologias ágeis, tais como o XP (eXtreme Programming)

(Beck, 1999, 2000) e o SCRUM (Rising & Janoff, 2000), têm surgido como uma alternativa aos

modelos de processo de desenvolvimento “tradicionais” (por exemplo, Cascata (Royce, 1970)

apud (Pressman, 2000) e Espiral (Boehm, 1988; Sommerville, 1996)). Adicionalmente, o pro-

cesso de desenvolvimento de software livre também tem despontado como um processo viável.

Observa-se que no final da década de 90 e início da década atual tem-se popularizado um tipo

de software no qual o desenvolvimento e distribuição são bastante diferentes dos “tradicionais”

softwares proprietários. O tema software livre (Free Software Foundation, 2001) tem chamado

a atenção tanto da comunidade científica quanto da indústria de software, em virtude princi-

palmente de sua forma de licenciamento (Free Software Foundation, 2006b) e de seu processo

de desenvolvimento. Esse processo foi primeiramente descrito por Raymond (1999), ainda que

informalmente em“The Cathedral and the Bazaar”, e chamado de Modelo Bazar. Atualmente,

diversos trabalhos vêm sendo conduzidos no sentido de entender e sistematizar esse processo

(Nakagawa, 2004a; Reis, 2003; Safe, 2003; Scacchi, 2001, 2002b; Scacchi et al., 2006), em

virtude dos softwares de qualidade que têm sido obtidos desse processo. É importante salien-

tar que as ferramentas e AESs devem possibilitar o desenvolvimento de software utilizando os

diversos modelos de processo de desenvolvimento de software.

Um modelo de processo de desenvolvimento de software é, certamente, um importante

ponto de partida para se definir como o software deverá ser desenvolvido. No entanto, observa-

se que esses modelos não prescrevem as ações, as ferramentas, os procedimentos operacionais,

as políticas de desenvolvimento e as limitações das organizações de forma precisa. Portanto, a

adoção desses modelos não é suficiente para guiar e controlar de forma prática a construção de

software (Fuggetta, 2000). Os problemas de desenvolvimento e de manutenção de software não

podem ser solucionados somente com a seleção de um modelo de processo de desenvolvimento

de software ou com a introdução de ferramentas e ambientes de desenvolvimento. Há a ne-

cessidade de se definir e usar processos de software que envolvam a complexa inter-relação de

fatores organizacionais, culturais, tecnológicos e econômicos (Fuggetta, 2000). O processo de

software define então o caminho pelo qual o desenvolvimento de software é organizado, geren-

ciado, medido, apoiado e melhorado, independentemente do tipo de apoio tecnológico utilizado

no desenvolvimento (Montangero, 1999).
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Na década de 90, houve uma grande preocupação com a modelagem e melhoria do processo

de software. Apesar disso, de acordo com Maurer et al. (1999), o desenvolvimento de software

em muitas organizações é ainda mais uma arte do que uma atividade de engenharia. Nesse

contexto, diversas normas e padrões na área de qualidade de software originaram-se no SEI

(Software Engineering Institute) e na ISO (International Organization for Standardization);

dentre elas, pode-se citar as normas ISO 9000-3 (International Organization for Standardization,

1997) e ISO/IEC 12207 (Paulk et al., 1993, 1995), o CMM (Capability Maturity Model) (Paulk

et al., 1995) e o SPICE (que deverá resultar na norma ISO/IEC 15504) (Eman et al., 1997).

Diversos trabalhos têm utilizado essas normas e padrões na melhoria da qualidade do processo

de software (Boegh, 1999; Cass et al., 2000; Herbsleb & Goldenson, 1996; Johnson & Brodman,

2000; Machado et al., 1999; O’Hara, 2000).

A inerente complexidade do processo de software faz com que ambientes de automatiza-

ção de processo, muitas vezes referenciados como Ambiente de Engenharia de Software Cen-

trado em Processo (do inglês,Process-centered Software Engineering Environmentou PSEE),

tornem-se indispensáveis. Na literatura disponível sobre processo de software, pode-se identifi-

car diversas ferramentas (Ambriola et al., 1997; Bandinelli et al., 1996; Junkermann et al., 1994;

Maidantchik, 1999; Maurer et al., 1999, 2000; Nguyen et al., 1997; Sommerville, 2001; Rocha

et al., 2001b), dando apoio às diversas linguagens de modelagem de processos (Ambriola et

al., 1997; Bandinelli et al., 1993; Belkhatir et al., 1991; Chen, 1997; Conradi & Jaccheri, 1999;

Nguyen et al., 1997; Sutton et al., 1995; Sutton & Osterweil, 1997), muitas delas baseadas nos

paradigmas de programação “convencional”, tais como funcional, lógico e imperativo.

As iniciativas de componentização de software e de desenvolvimento orientado a objetos

na década de 80 despertaram a comunidade de software para as oportunidades e vantagens da

reutilização de código-fonte. O sucesso dessas iniciativas levou a estender a reutilização para

diversas etapas do processo de desenvolvimento de software, incluindo subprodutos de traba-

lho, tais como o projeto arquitetural, documentos, especificações e modelos, entre outros, o que

contribui ainda mais para a perspectiva de redução de custos e tempo, bem como o ganho de

produtividade e qualidade. Dessa forma, observa-se atualmente que o reúso tem sido foco de

muitas pesquisas em Engenharia de Software. Nesse contexto, dispor de mecanismos que con-

tribuam nessa perspectiva é certamente relevante, inclusive quando se trata do desenvolvimento

de sistemas que automatizam atividades de Engenharia de Software.
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Vale destacar que dentre os mecanismos de reutilização sendo investigados, pode-se citar os

frameworks2, a abordagem de linhas de produto, os geradores de aplicação e as arquiteturas de

software, mais especificamente, as arquiteturas de referência3.

Uma vez que arquiteturas de software têm desempenhado um papel significativo na deter-

minação do sucesso de sistemas de software na última década, a Arquitetura de Software tem

emergido como uma área de pesquisa na qual engenheiros de software e pesquisadores têm

investido seus esforços. Garlan & Perry (1995) dizem que arquiteturas de software podem ter

um impacto positivo em diversos aspectos do desenvolvimento de software, tais como no enten-

dimento, na reutilização, na evolução, na análise e no gerenciamento do sistema. Observa-se,

dessa forma, que a arquitetura de software constitui-se num fator de suma importância na quali-

dade dos sistemas de software. Nesse contexto, arquiteturas de referência para os mais diversos

domínios têm sido propostos (Barber et al., 2002; Bass et al., 2003; Batory et al., 1995; Eic-

kelmann & Richardson, 1996; Perrochon, 1995; Sandkuhl & Messer, 2000; Zdun, 2002), e

também para ferramentas de Engenharia de Software, mais especificamente, para ferramentas

do domínio de teste de software (Eickelmann & Richardson, 1996).

Visando à reutilização tanto de código-fonte quanto de esforços despendidos no desenvol-

vimento de sistemas de software,frameworkstêm sido investigados e propostos para diversos

domínios de aplicação (Braga, 2003; Brant, 1999; Fayad et al., 1999b; Fayad & Johnson, 2000;

Monday et al., 2000; Pazin, 2004). A diversidade deframeworkssendo propostos evidencia sua

relevância como mecanismo de apoio ao desenvolvimento de sistemas de software, contribuindo

para a produtividade e qualidade dos produtos de software.

Recentemente, a separação de interesses (do inglês,separation of concerns) (Dijkstra, 1976)

tem sido foco de atenção, em virtude do surgimento de uma nova abordagem de desenvolvi-

mento de software, a programação orientada a aspectos (POA) (Kiczales et al., 1997). Segundo

Elrad et al. (2001b), a programação orientada a aspectos veio para melhorar ainda mais a separa-

ção de interesses se comparada com a orientação a objetos, um paradigma de programação que

já tem se evidenciado nos últimos anos e melhorado significativamente a capacidade de alcançar

uma boa separação de interesses. Como resultado de uma boa separação de interesses pode-se

ter a redução dos custos de desenvolvimento, bem como a facilidade no desenvolvimento e na

manutenção do software (Kiczales et al., 1997; Rashid et al., 2003).

2Neste trabalho, o termoframeworkserá utilizado de acordo com a definição de Fayad & Johnson (2000), que
diz queframeworké mais do que uma arquitetura, sendo uma aplicação semi-completa contendo componentes
estáticos e dinâmicos que podem ser adaptados para produzir aplicações específicas. Observa-se que esse termo é
utilizado em diversos outros trabalhos com diferentes significados, tais como um componente, uma estrutura geral,
um mecanismo ou um conjunto de passos.

3Entende-se por arquitetura de referência uma estrutura que provê uma caracterização das funcionalidades dos
sistemas de software de um dado domínio de aplicação (Eickelmann & Richardson, 1996).
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De modo geral, o principal objetivo da POA é possibilitar a manipulação dos interesses

transversais (do inglês,crosscutting concerns) — interesses que estão espalhados ou entrela-

çados com outros interesses do sistema — tão separados quanto possível, encapsulando-os em

unidades chamadas de aspectos e, em seguida, combinando-os para construir uma aplicação

completa. Pode-se identificar diversos trabalhos explorando o uso de aspectos na implemen-

tação de interesses transversais (Camargo et al., 2003; Camargo & Masiero, 2005; Elrad et

al., 2001a; Filman & Friedman, 2000; Garcia, 2004; Kiczales et al., 1997; Rashid et al., 2003;

Rocha et al., 2005). Têm-se também trabalhos que investigam o tratamento dos requisitos de

sistemas orientados a aspectos (Rashid et al., 2003; Sampaio et al., 2005), bem como a análise

e o projeto (Chavez, 2004; Clarke & Walker, 2001, 2002; Stein et al., 2002; Suzuki & Yama-

moto, 1999; Clarke & Baniassad, 2005) e o teste de sistemas (Lemos et al., 2004; Lemos, 2005;

Mortensen & Alexander, 2004). Vale ressaltar que em sua maioria, os trabalhos tratam de in-

teresses transversais não funcionais (Camargo et al., 2003; Camargo & Masiero, 2005; Elrad

et al., 2001b; Garcia, 2004), tais como persistência e segurança. Poucos são os trabalhos que

abordam interesses transversais relacionadas às regras de negócio (Camargo & Masiero, 2005;

Cibrán et al., 2003; Suvée et al., 2005).

Ainda nesse contexto, surgiu também o interesse em investigar como a programação ori-

entada a aspectos pode ser utilizada no desenvolvimento deframeworks(Camargo & Masiero,

2005). Desse modo, trabalhos recentes têm abordadoframeworksorientados a aspectos (Ca-

margo & Masiero, 2005; Constantinides et al., 2000; Pinto et al., 2002; Rashid & Chitchyan,

2003). Um tipo deframeworkorientado a aspectos são osframeworkstransversais (do inglês,

crosscutting frameworks) (Camargo & Masiero, 2005) que implementam um único interesse

transversal e que requerem o acoplamento com um código-base para ser utilizado.

Visando apoiar a aquisição, organização, reúso e compartilhamento de conhecimento, a

exemplo de outras áreas, sobretudo a Medicina, Engenharia e Direito, a área de Engenharia de

Software tem também investido em pesquisas envolvendo a proposição de ontologias. Como

exemplos, pode-se citar a ontologia para processo de software (Falbo, 1998), a ontologia para

domínios (Oliveira et al., 2000), a ontologia para documentação (Nunes et al., 2004), a ontologia

de tarefas (Zlot, 2002) e a ontologia de teste de software Huo et al. (2003).

Dentre as pesquisas em Engenharia de Software, o teste de software tem-se despontado entre

as áreas de pesquisa mais promissoras e importantes para a qualidade do software (Harrold,

2000), tendo fundamental importância para a identificação e eliminação de defeitos do software

(Maldonado, 1991). Ainda nessa linha, Armour (2005) diz que boas práticas de Engenharia de

Software não substituem a atividade de teste de software.



1.2. Motivação 7

Dada a relevância da atividade de teste no processo de desenvolvimento, diversos pesqui-

sadores têm investigado técnicas e critérios de teste. Como exemplos de trabalhos publicados

nessa linha têm-se (Beizer, 1990; Budd, 1981; DeMillo et al., 1978; Friedman et al., 2002; Gri-

eskamp et al., 2002; Harrold, 2000; Miao et al., 1999; Frankl & Weyuker, 2000; Hartmann et al.,

2000; Jackson & Woodward, 2000; Myers, 1979; Rapps & Weyuker, 1985; Souter & Pollock,

2000; Tikir & Hollingsworth, 2002; Zhu et al., 1997). A exemplo desses diversos pesquisado-

res, o grupo de pesquisa em teste de software do ICMC/USP tem investigado técnicas e critérios

de teste, tanto no nível de programa (Delamaro, 1993, 1997; Delamaro et al., 2001; Maldonado,

1991; Vincenzi, 2004) quanto no nível de especificação (Fabbri et al., 1994b, 1995; Fabbri,

1996; Fabbri et al., 1997, 1999b; Simão, 2000; Simão et al., 2000; Simão, 2004; Souza et al.,

1999, 2000a,b; Sugeta, 2004). Esses trabalhos têm contribuído para a sistematização e aprimo-

ramento da qualidade da atividade de teste e, conseqüentemente, da qualidade do produto em

desenvolvimento.

A aplicação de técnicas e critérios de teste, tanto em programas quanto em especificações,

é impraticável sem o apoio automatizado de ferramentas de teste de software. Diversas são

as ferramentas, tanto acadêmicas quanto comerciais, identificadas na literatura (Agrawal et al.,

1998; Choi et al., 1989; DeMillo et al., 1988; Horgan & Mathur, 1992; Chaim, 1991; Chevalley

& Thévenod-Fosse, 2003; Childers et al., 2003; Delamaro, 1993, 1997; Fabbri et al., 1994a,

1999a,b; Lutz, 1990; Ma et al., 2005; Maldonado et al., 2000; Misurda et al., 2005a; Price &

Zorzo, 1990; IBM, 2006; Rocha, 2005; Simão & Maldonado, 2000; Simão, 2004; Sugeta, 1999,

2004; Sze & Lyu, 2000; Telcordia Technologies, 2005; Vincenzi, 2004; Yano et al., 2003) Fer-

ramentas de teste melhoram a qualidade e produtividade da atividade de teste e vêm sendo

aplicadas tanto no ambiente acadêmico quanto na indústria de desenvolvimento de software.

Para dar apoio à automatização da atividade de teste de software, trabalhos como o de Eickel-

mann & Richardson (1996), Yang et al. (1999) e Sun et al. (2000) têm tomado a iniciativa de

propor arquiteturas de ferramentas de teste.

1.2 Motivação

Observa-se nos últimos anos uma proliferação de ferramentas e AESs; contudo, ainda há a ne-

cessidade de sistematizar e estabelecer uma infra-estrutura adequada ao desenvolvimento dessas

ferramentas e ambientes. Além disso, a literatura carece ainda de trabalhos que envolvam AESs

e arquiteturas de software. Em virtude da característica de evolução de AESs, há a necessi-

dade de estabelecer arquiteturas de software que possibilitem uma evolução contínua desses

ambientes.
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A grande maioria das ferramentas que automatizam atividades de Engenharia de Software,

muitas vezes, não tem como preocupação questão de integração com as demais ferramentas.

Atualmente, AESs são construídos, muitas vezes, com base em ferramentas que foram construí-

das previamente, a exemplo do trabalho de Lucrédio et al. (2004), sem considerar inicialmente

questões mais gerais, tais como a arquitetura do ambiente. Assim, para resolver problemas

de integração, há a necessidade de esforço extra no sentido de adequar as interfaces dessas

ferramentas e suas bases de dados. Além disso, há uma carência de trabalhos que explorem

arquiteturas de software adequadas que possibilitem a integração das diversas ferramentas que

automatizam tanto atividades fundamentais quanto de apoio e organizacionais, com relação aos

diversos tipos de integração.

A maioria dos trabalhos identificados na literatura sobreframeworksorientados a aspectos

implementam interesses não-funcionais, tais como a persistência e a segurança. Poucos são

os trabalhos que utilizam aspectos para a implementação de regras de negócios (ou requisitos

funcionais). É importante salientar também que a literatura carece deframeworksorientados a

aspectos que automatizam atividades de Engenharia de Software.

Pela relevância da atividade de teste, bem como de ferramentas de teste de software, é es-

sencial propor mecanismos que viabilizem e facilitem o desenvolvimento de ferramentas de

teste. Pela complexidade dessas ferramentas, observa-se que a reutilização da experiência e

dos esforços despendidos em seus projetos e implementações é de fundamental importância.

Apesar disso, observa-se que não se encontram na literatura trabalhos que abordem o desenvol-

vimento de ferramentas de teste de forma efetiva e com base em reutilização. Além disso, não

há uma sistematização ou padronização no desenvolvimento dessas ferramentas. Muitas delas

são construídas de forma individual, sem considerar a necessidade de evolução e reutilização

dos esforços de desenvolvimento, por exemplo, para dar apoio a novas técnicas e critérios de

teste. Isso se deve, muitas vezes, pela falta de separação de interesses na implementação de fer-

ramentas de teste, o que faz com que códigos referentes a um determinado interesse encontre-se

espalhado pelos diversos módulos da ferramenta. Isso também dificulta o desenvolvimento

de outras ferramentas com base nas ferramentas já existentes, e também o entendimento e a

manutenção dessas ferramentas. Além disso, muitas das ferramentas de teste não apresentam

funcionalidades relacionadas às atividades de apoio, tais como gerenciamento de configuração

e documentação, bem como funcionalidades relacionadas às atividades organizacionais, tais

como o planejamento e a gerência da atividade de teste, assim como funcionalidades relaciona-

das aos mecanismos de ajuda (do inglês,help), tutoriais e treinamento no uso das ferramentas.

Além disso, de acordo com Childers et al. (2003), as ferramentas de teste de software atuais são

inflexíveis, implementando somente uma determinada técnica de teste.
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Uma vez que arquiteturas de software têm papel fundamental no processo de desenvolvi-

mento de software, inclusive de ferramentas de teste e, considerando-se a carência de arquite-

turas de referência de ferramentas de teste, a proposição de arquiteturas que sejam adequadas,

recentes e eficazes para a construção de ferramentas de teste é bastante relevante.

Apesar da relevância do uso da plataforma Web para a disponibilização de sistemas de soft-

ware, ferramentas e AESs para essa plataforma ainda não são largamente encontradas. Assim

como outros sistemas já disponibilizados sobre essa plataforma, essas ferramentas e ambientes

poderão usufruir das diversas vantagens de sistemas Web, tais como o acesso remoto e a portabi-

lidade. Nessa linha, no trabalho de Gao et al. (1997) são discutidas as limitações de ferramentas

de teste “tradicionais”, motivando para ferramentas de teste para Web. Considerando-se ferra-

mentas de diagramação (modelagem), o trabalho de Cao et al. (2004) discute os desafios para a

construção de ferramentas dessa categoria para a Web.

1.3 Objetivos

Diante do cenário apresentado nas seções anteriores, em linhas gerais, este trabalho consiste em

investigar métodos e mecanismos que facilitem o desenvolvimento de ambientes e ferramentas

de Engenharia de Software, visando à diminuição dos custos de desenvolvimento e manuten-

ção desses ambientes e ferramentas. Mais especificamente, é estabelecida uma arquitetura de

referência de AESs, buscando atender, em especial, a facilidade de evolução contínua, de uso

e de integração que esses ambientes requisitam. Para isso, serão também explorados mecanis-

mos, tais como o desenvolvimento de software orientado a aspectos e o uso deframeworkse de

ontologias, bem como a norma internacional ISO/IEC 12207, para estabelecer uma arquitetura

adequada, e ao mesmo tempo eficaz, como mecanismo de apoio ao desenvolvimento de AESs.

Para avaliar a viabilidade de utilização da arquitetura proposta, essa arquitetura é especia-

lizada para o domínio de teste de software, resultando em uma arquitetura de referência para

ferramentas de teste. Para isso, deve-se considerar a investigação e a análise do domínio de teste,

uma vez que um conhecimento aprofundado desse domínio é necessário para o estabelecimento

da arquitetura pretendida.

Em virtude da tendência e vantagens que a plataforma Web vem mostrando para a dispo-

nibilização de sistemas de software, as arquiteturas propostas devem possibilitar inclusive o

desenvolvimento de ferramentas e ambientes para essa plataforma.
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Um outro objetivo deste trabalho é explorar o uso de aspectos para a integração em AESs,

bem como no projeto e desenvolvimento deframeworkstransversais para a automatização de

atividades de apoio e atividades organizacionais ao desenvolvimento de software.

Buscando dar subsídios para o estabelecimento de arquiteturas de referência para outros do-

mínios, é proposto um processo preliminar baseado em arquitetura que envolve a especialização

e a instanciação da arquitetura de referência de AESs proposta.

1.4 Organização do Trabalho

Neste capítulo foram apresentados o contexto em que o trabalho se insere, as motivações para a

sua realização e os objetivos pretendidos.

No Capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica envolvendo os principais temas perti-

nentes ao contexto deste trabalho.

No Capítulo 3 é apresentada a arquitetura de referência de AESs que foi proposta com base

em conceitos, padrões arquiteturais, normas e mecanismos relevantes ao contexto de arquitetu-

ras para esse domínio. São também mostrados os modelos arquiteturais de modo a descrever

adequadamente a arquitetura proposta.

No Capítulo 4 é apresentada a arquitetura de referência de ferramentas de teste de software,

resultante de uma investigação do domínio de teste e baseada na arquitetura de AESs proposta

neste trabalho. É também discutido em detalhes o projeto deframeworkstransversais que pos-

sibilitam automatizar atividades de apoio e organizacionais relacionado ao desenvolvimento de

software.

No Capítulo 5 é descrito um processo preliminar baseado em arquitetura para o estabeleci-

mento de arquiteturas de referência de ferramentas de Engenharia de Software. Esse processo

tem como base a especialização e a instanciação da arquitetura de AESs proposta no contexto

deste trabalho.

Finalmente, no Capítulo 6 são caracterizados os principais resultados, as contribuições, bem

como as perspectivas de trabalhos futuros.

Nos Apêndices A e B são apresentados, respectivamente, a OntoTest — uma ontologia para

o domínio de teste de software — e um DTD (Document Type Definition) para documentação

da atividade de teste de software.



CAPÍTULO

2
Revisão Bibliográfica

2.1 Considerações Iniciais

Considerando-se a necessidade de investigar métodos e mecanismos que facilitem o desen-

volvimento de ferramentas e AESs, mais especificamente, a investigação e a proposição de

arquiteturas de software para essas ferramentas e ambientes, uma pluralidade de temas deve ser

investigada para dar respaldo às contribuições resultantes deste trabalho. De modo geral, este

trabalho está inserido nas seguintes linhas de pesquisa: Arquitetura de Software, AESs e Teste

de Software. Dessa forma, neste capítulo é apresentada uma revisão dos principais temas de

pesquisas, nos quais este trabalho está fundamentado.

Considerar processo de software e processo de desenvolvimento de software é fundamen-

tal para guiar o estabelecimento de arquiteturas para ferramentas e AESs, uma vez que esses

últimos são elementos que automatizam e dão subsídios à execução dos processos. Na Seção

2.2 são então apresentados os temas processo de software e processo de desenvolvimento de

software. Nesse contexto, embora o tema software livre não esteja ligado diretamente a este tra-

balho, foi reservado uma seção (Seção 2.2.3) para esse tema, em virtude de estar atualmente em

evidência, apresentar um processo de desenvolvimento de software bastante diferente dos “tra-

dicionais”, ser apontado em diversos pontos deste trabalho e ser de interesse como mecanismo

11
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para a implementação de ferramentas e AESs. Em seguida, na Seção 2.3, é discutido o estado

das pesquisas envolvendo AESs, bem como as limitações que os ambientes atuais apresentam.

Sendo um dos focos principais deste trabalho, a arquitetura de software é apresentada na

Seção 2.4, juntamente com as técnicas sendo investigadas para sua representação, além de dar

especial atenção às arquiteturas de sistemas Web.

Visando ao reúso,frameworkssão mecanismos que têm chamado a atenção em virtude da

capacidade de reúso dos subprodutos do processo de desenvolvimento de software. Assim, esse

tema é apresentado na Seção 2.6. Em especial, osframeworksorientados a aspectos, apresen-

tados na Seção 2.6.3, são de interesse no contexto deste trabalho, assim como a abordagem de

desenvolvimento de software orientada a aspectos, discutida na Seção 2.5.

No contexto de reúso, visando a aquisição, organização, reúso e compartilhamento de co-

nhecimento, ontologias têm sido investigadas e propostas na área de Engenharia de Software.

Na Seção 2.7, é apresentado brevemente o tema ontologia. Por fim, uma visão geral sobre Teste

de Software, com ênfase nas questões relacionadas à automatização da atividade de teste, é

apresentada na Seção 2.8.

2.2 Processo de Software

Organizações de desenvolvimento de software de diferentes portes têm percebido que o sucesso

na entrega de seus produtos, em termos de tempo e de custo e com qualidade esperada, de-

pende de um gerenciamento efetivo de seus processos de software (Montangero, 1999). No

entanto, definir e implantar um processo de software adequado à organização não é uma tarefa

trivial, uma vez que há muitos elementos e atividades que devem ser devidamente planejados e

controlados.

Entende-se por processo de software um conjunto coerente de políticas, estruturas organiza-

cionais, tecnologias, procedimentos e artefatos que são necessários para conceber, desenvolver

e manter um produto de software (Fuggetta, 2000). Portanto, processos de software são ine-

rentemente complexos, estando sujeitos às mudanças nos requisitos e nos prazos, retorno às

fases anteriores do ciclo de vida, redução do orçamento, entre outros (Finkelstein et al., 1994)

apud (Jäger et al., 1999). Além de Fuggetta (2000), outros pesquisadores da área têm discutido

o entendimento e a abrangência de processos de software (Bandinelli et al., 1993; Humphrey,

1995; Montangero, 1999; Paulk et al., 1995; Pressman, 2000).



2.2. Processo de Software 13

A partir do trabalho publicado por Osterweil (1987), e revisado em (Osterweil, 1997), no

qual é estabelecido uma analogia entre um software e um processo de software — uma vez

que ambos são executáveis, possuem um conjunto de requisitos, apresentam benefícios se mo-

delados por uma variedade de técnicas, evoluem guiados por resultados de medições, e assim

por diante — houve um grande crescimento no número de pesquisas envolvendo processos de

software. O trabalho de Osterweil (1987) teve grande impacto em como processos de software

podem ser encarados, sendo atualmente considerado um dos trabalhos mais influentes na área

de processo de software.

Desde então, pesquisas na área de processo de software têm tomado relevantes direções,

principalmente na linha de métodos e técnicas de modelagem, linguagens e ferramentas de au-

tomatização de processo. Diversos estudos têm explorado o uso de técnicas de modelagem de

software, tais como Redes de Petri, Statecharts e diagramas da UML (Unified Modelling Lan-

guage) (Rumbaugh et al., 1999), para modelar processos (Bandinelli et al., 1993; Chen, 1997;

Di Nitto et al., 2002; Fuggetta, 2000; Jäger et al., 1999; Junkermann et al., 1994; Osterweil,

1997). Para a implementação de processos, diversas linguagens têm sido propostas, implemen-

tadas e experimentadas (Ambriola et al., 1997; Bandinelli et al., 1993; Belkhatir et al., 1991;

Chen, 1997, 2004; Chen et al., 2005; Conradi & Jaccheri, 1999; Nguyen et al., 1997; Sutton et

al., 1995; Sutton & Osterweil, 1997), e segundo Conradi & Jaccheri (1999), ainda não existe

um consenso geral ou padronização entre elas. Em geral, essas linguagens têm o apoio de fer-

ramentas que automatizam a criação e a execução dos modelos de processo; essas ferramentas

são, muitas vezes, referenciadas como AESs Baseados em Processos. Discussões sobre esses

ambientes, bem como técnicas para modelagem de processos, são apresentadas na Seção 2.3.

Uma outra linha de pesquisa que tem se destacado é a de modelos de qualidade e modelos

de melhoria de processo, buscando-se documentar as melhores práticas de desenvolvimento de

software. Um modelo de qualidade define os requisitos de uma organização ideal, ou seja, é um

modelo de referência para ser utilizado para avaliar o estado da organização e o grau de melho-

ria alcançado ou a ser alcançado (Emmerich, 1999); como exemplos de modelos de qualidade

mais reconhecidos, pode-se citar o CMM (Capability Maturity Model) (Paulk et al., 1993, 1995;

Pessôa & Spinola, 2001; Osterweil, 1997) e a ISO 9000-3 (International Organization for Stan-

dardization, 1991, 1997). Um modelo de melhoria de processo de software sugere os passos a

serem executados para melhorar a qualidade de um processo de software; como exemplos mais

conhecidos de modelo de melhoria, pode-se citar o PDCA (Plan-Do-Check-Act) e o IDEAL

(Initiating, Diagnosing, Establishing, Acting, Learning) (Gremba & Myers, 1997). Entende-se

por melhoria de processo ter o entendimento do processo existente e as mudanças realizadas

nesse processo de modo a aumentar a qualidade do produto de software e/ou reduzir custos
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e o tempo de desenvolvimento (Sommerville, 2001). Melhoria de processo pode ser definido

também como as ações tomadas dentro da organização de modo a aumentar a eficácia e a efici-

ência das atividades e processos, provendo benefícios tanto para a organização quanto para seus

clientes (Warboys, 1998).

Ainda nessa linha, pode-se observar um desenvolvimento significativo de técnicas e métodos

relacionados às métricas de software e aos estudos experimentais para uma avaliação sistemática

da qualidade dos processos de software (Fuggetta, 2000). Mais recentemente, uma diversidade

de trabalhos que relatam experiências relacionadas à definição, implantação, controle e melhoria

do processos de software podem ser identificadas; como exemplo, pode-se citar os trabalhos

de Brownsword et al. (2000); Caputo (1998); Cockburn (2000); Conradi & Fuggetta (2002);

Florac & Carleton (1999); Florac et al. (2000); Humphrey (1997); Keeni (2000); Sutton (2000);

Johnson & Brodman (2000); Morisio et al. (2000) e Pitterman (2000).

2.2.1 Padronização de Processo de Software

Observa-se que processo de software tem sido foco de considerável atenção em importantes

instituições, tais como o SEI1 (Software Engineering Institute) nos Estados Unidos e o ESI2

(European Software Institute) na Europa, que têm direcionado seus esforços no estudo de pro-

cesso de software. Organizações para padronização, como a ISO3 (International Organization

for Standardization), têm-se destacado pelos relevantes esforços tendo o processo de software

como objetivo central.

Como um dos resultados desses esforços, destaca-se o CMM (Paulk et al., 1993, 1995;

Pessôa & Spinola, 2001; Osterweil, 1997) e o CMMI (Capability Maturity Model Integration)

(Software Engineering Institute, 2002). O CMM e o CMMI foram desenvolvidos pelo SEI na

Carnegie Mellon Universitycom o objetivo de avaliar a maturidade da capacidade dos processos

de software das organizações e para identificar as práticas que são requeridas para melhorar a

maturidade desses processos. Entende-se por capacidade do processo de software a habilidade

inerente de um processo em produzir os resultados planejados (Paulk et al., 1995).

Além do SEI, a ISO tem investido na consolidação de diversas normas, tendo algumas delas

um grande impacto no contexto de processo de software, como por exemplo a ISO/IEC 155044

1http://www.sei.cmu.edu/ (acessado em 23/07/2005)
2http://www.esi.es/ (acessado em 23/07/2005)
3http://www.iso.org/ (acessado em 23/07/2005)
4A ISO/IEC 15504 está atualmente publicada como um relatório técnico e é o resultado do projeto SPICE

(Software Process Improvement and Capability dEtermination), iniciado em janeiro de 1993 com o objetivo de
criar um padrão internacional para avaliação de processos de software.
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(International Organization for Standardization, 1998), um modelo de melhoria do processo e

de determinação da capacidade do processo nas organizações e a ISO/IEC 12207 (International

Organization for Standardization, 1995), que estabelece um conjunto de atividades envolvidas

na construção de software.

A ISO/IEC 12207 - “Information Technology – Software Life-Cycle Processes” (Internatio-

nal Organization for Standardization, 1995) e a correspondente em português, a NBR ISO/IEC

12207 - “Tecnologia da Informação – Processos de Ciclo de Vida de Software” (Associação

Brasileira de Normas Técnicas, 1998) são normas que cobrem todo o ciclo de vida de desen-

volvimento do software desde a concepção das idéias iniciais sobre o software até ser retirado

de execução. Além disso, consistem também de processos para a aquisição e o fornecimento de

produtos e serviços, bem como de mecanismos para o controle e melhoria de todos os proces-

sos envolvidos no ciclo de vida de desenvolvimento de software (Machado, 2001). A ISO/IEC

12207 foi projetada para poder adequar-se a uma organização específica ou projeto; também

foi projetada para ser utilizada quando o software é uma entidade única ou quando faz parte de

um sistema maior, ou mesmo, quando é um software embarcado (International Organization for

Standardization, 1995). Normas como a ISO/IEC 12207 são genéricas e escritas de forma que

possam ser instanciados para projetos específicos. Certamente, a implantação desses modelos

em organizações que desenvolvem software traz benefícios quanto à qualidade e ao custo de

desenvolvimento de software, uma vez que esses modelos são resultados de uma coletânea das

melhores práticas adotadas pela comunidade de desenvolvimento de software.

A ISO/IEC 12207 tem sido utilizada para derivar outros processos, tais como o processo

para a modelagem e desenvolvimento de módulos educacionais (Barbosa, 2004) e o processo

de software para equipes geograficamente distribuídas (Maidantchik, 1999).

2.2.2 Processo de Desenvolvimento de Software

No contexto de processo de software, o processo de desenvolvimento de software aparece como

tendo extrema relevância no tocante à sistematização das atividades envolvidas com a constru-

ção do software, considerando-se desde a concepção inicial até a fase de manutenção do soft-

ware. Esse processo define as diferentes etapas ou estágios do tempo de vida de um software e

estabelece os princípios e as diretrizes de como os diferentes estágios devem ocorrer. De acordo

com Fuggetta (2000) e Sommerville (1996), de modo geral, esses estágios são a especificação

de requisitos, projeto, implementação, integração, teste, operação e manutenção.
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Na literatura disponível sobre Engenharia de Software, pode-se identificar diversos modelos

de processo de desenvolvimento de software. Entre os mais clássicos estão o Modelo Seqüencial

Linear (também conhecido como Modelo Cascata ou Ciclo de Vida Clássico) (Royce, 1970)

apud (Pressman, 2000), a Prototipação (Pressman, 2000) e o Modelo Espiral (Boehm, 1988;

Sommerville, 1996). Baseados nesses modelos, diversos outros têm sido propostos, dentre

eles o RAD (Rapid Application Development) (Kerr & Hunter, 1994) e o Modelo Baseado

em Componentes (Nierstrasz et al., 1992). Nessa mesma linha, modelos de processo para o

desenvolvimento de sistemas Web também têm sido propostos (Pressman, 2000).

Observa-se que cada modelo apresenta pontos fortes e limitações, o que necessita uma aná-

lise das características específicas de cada organização ou projeto para sua adoção. Contudo,

pesquisadores na linha de metodologias ágeis, também referenciadas como processos ágeis de

desenvolvimento de software (do inglês,agile software processes), têm visto esses modelos

como antigos e inadequados para o desenvolvimento de software nas organizações atuais, prin-

cipalmente naquelas em que são desenvolvidos sistemas para a plataforma Web (Maurer & Mar-

tel, 2002). Os processos ágeis têm então surgido como uma alternativa aos modelos de processo

de desenvolvimento “tradicionais”, tendo por objetivo melhorar a eficiência da organização em

desenvolver software enquanto buscam diminuir a “burocracia” do desenvolvimento (Maurer

& Martel, 2002). Atualmente, uma diversidade de processos ágeis têm sido propostos. Como

exemplos mais conhecidos têm-se o XP5 (eXtreme Programming) (Beck, 1999, 2000), o Scrum

(Rising & Janoff, 2000), o FDD (Feature-Driven Development) (Palmer & Felsing, 2002) e o

processo de desenvolvimento de software livre (Mockus et al., 2002; Raymond, 1999). Vale

ressaltar que ainda não há um consenso sobre a classificação ou não do processo de desenvol-

vimento de software livre como um processo ágil.

O XP tem-se destacado e vem sendo alvo de atenção de pesquisadores; diversos trabalhos

têm investigado esse processo de desenvolvimento. Como exemplo, pode-se citar os trabalhos

de Cockburn & Williams (2000); Martin (2000); Maurer & Martel (2002); Müller & Tichy

(2001); Poole & Huisman (2001) e Williams et al. (2000). XP é um processo de desenvolvi-

mento leve (do inglês,lightweight) com muita pouca burocracia, tendo-se equipes pequenas —

de 5 a 15 desenvolvedores — produzindo softwares incrementalmente e analisando requisitos

à medida que são fornecidos pelo cliente. A documentação é quase que inexistente e quando

existe, é mínima e mantida junto com o código-fonte, requerendo que o desenvolvedor escreva

códigos auto-explicativos. Esse processo não apresenta as fases do ciclo de vida do software

claramente definidas; o projeto, a implementação e o teste são realizados quase que paralela-

mente e não apresenta atividades de revisão ou inspeção formal.

5http://www.extremeprogramming.org/ (acessado em 23/07/2005)
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Considerando-se as características de sistemas Web, principalmente o fato de requerer um

desenvolvimento rápido e evolução e manutenção contínua, processos ágeis podem ser adotados

como processo de desenvolvimento que melhor se encaixa à construção desse tipo de sistema.

Nessa linha, o trabalho de Maurer & Martel (2002) investiga a aplicação das práticas do XP

no desenvolvimento de sistemas Web; resultados do estudo de caso mostram o aumento da

produtividade quanto ao número de linhas de código produzidas pelos desenvolvedores.

2.2.3 Processo de Desenvolvimento de Software Livre

Nos últimos anos, o movimento de software livre teve um grande impulso. Observa-se o surgi-

mento de uma diversidade de softwares para atender às necessidades dos usuários da indústria,

das universidades e de outros ramos de aplicação da informática. Vale ressaltar que se pode

identificar softwares livres no qual a porcentagem de utilização é superior se comparada a de

softwares proprietários com funcionalidades equivalentes; é o caso do Apache (Mockus et al.,

2000, 2002).

Em nível nacional, softwares livres têm assumido importância cada vez maior em órgãos e

autarquias do Governo Federal, Estadual e Municipal, em especial, dentro das universidades e

mesmo nas empresas privadas. Contudo, o conceito de software livre é bastante antigo e vem

das décadas de 60 e 70, quando os computadores chegaram às universidades e eram objeto de

pesquisa e o código-fonte dos softwares era distribuído gratuitamente (Bollinger & Beckman,

1999; Yamauchi et al., 2000). A idéia de software livre tem sido popularizada a partir de 1984

quando Richard Stallman fundou aFree Software Foundation6 e o projeto GNU7, liderando o

que é conhecido atualmente como Movimento de Software Livre.

É importante ressaltar que atualmente o tema software livre não está somente restrito aos es-

forços e interesses individuais. Grupos de pesquisas de diversas universidades têm direcionado

suas atenções para o estudo e entendimento de software livre, seu processo de desenvolvimento,

impactos econômicos e sociais, entre outros. Como exemplos, tem-se o grupo de pesquisa do

Institute for Software Research8 daUniversity of California(Scacchi, 2001, 2002b; Scacchi et

al., 2006) e do ICMC/USP (Nakagawa, 2004a; Reis, 2003; Safe, 2003). Pode-se citar inclu-

sive o surgimento de eventos científicos envolvendo especificamente o tema software livre, tais

6http://www.fsf.org (acessado em 23/07/2005)
7http://www.gnu.org (acessado em 23/07/2005)
8http://www.isr.uci.edu/research-open-source.html (acessado em 09/02/2006)
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como oWorkshop on Open Source Software Engineering9, o International Conference on Open

Source Systems10 e o Workshop de Software Livre11.

A definição mais largamente aceita do termo software livre é a dada em (Free Software

Foundation, 2001), que diz que qualquer software caracterizado comosoftware livre deve for-

necer a seus usuários as seguintes liberdades: (i) executar o programa para qualquer propósito;

(ii) estudar o funcionamento do programa e modificá-lo, adaptando-o às suas necessidades; e

(iii) redistribuir cópias do código-fonte, juntamente com as alterações que forem realizadas. De

fato, um software é considerado livre quando é acompanhado de uma permissão para uso, có-

pia, distribuição e redistribuição, realizando ou não modificações, de forma gratuita ou cobrando

uma taxa. Para que a modificação seja possível, o código-fonte deve acompanhar o software.

Um mecanismo que garante essas permissões são as licenças de software livre12. Atualmente,

pode-se identificar algumas dezenas de licenças de software livre (Free Software Foundation,

2006b; Perens, 1999; Open Source Initiative, 2006), sendo que a GPL (General Public License

ou Licença Pública Geral) (Free Software Foundation, 2006b) é reconhecidamente a licença

mais popular da comunidade de software livre. Observa-se que a filosofia de software livre e

as imposições feitas pelas licenças de software livre estão em consonância com os imperativos

morais ditados pelo código de ética da ACM (Anderson, 1992), entre eles: honrar os direitos de

propriedade incluindo direitos autorais e patente; e dar crédito apropriado à propriedade inte-

lectual. Além das licenças livres, um outro tema que tem também atraído atenção para software

livre é seu processo de desenvolvimento, por isso, discutido brevemente na seção seguinte.

Frente ao sucesso dos diversos projetos de softwares livres, pesquisadores e organizações de

desenvolvimento de software têm direcionado seus esforços na investigação das práticas utiliza-

das no processo de desenvolvimento desse tipo de software e na sistematização desse processo,

de modo que possa ser posteriormente adotado para o desenvolvimento de software. Como

exemplos de alguns trabalhos nessa linha pode-se citar (Asundi, 2001; Cook, 1999; Cubranic &

Booth, 1999; Godfrey & Tu, 2000; Mockus et al., 2002; Nakagawa, 2004a; Safe, 2003; Scac-

chi, 2001, 2002a,b; Scacchi et al., 2006; O’Reilly, 1999; Reis, 2003; Simon, 2002; Van Der

Hoek, 2000; Vixie, 1999; Yamauchi et al., 2000). Diferentemente dos processos tradicionais

de desenvolvimento, esse processo apresenta como principais características (Mockus et al.,

2002): (i) envolvimento de centenas, ou muitas vezes, milhares de desenvolvedores voluntá-

rios, embora alguns projetos de softwares livre possam ser apoiados por empresas e mesmo

9http://opensource.ucc.ie/ (acessado em 23/07/2005)
10http://oss2006.dti.unimi.it/ (acessado em 06/03/2006)
11http://fisl.softwarelivre.org/7.0/www/ (acessado em 23/02/2006)
12A licença de software é um documento que estabelece a forma como o proprietário docopyrightpermite a

distribuição e cópia de um software.
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desenvolvedores não voluntários; (ii) os desenvolvedores têm a liberdade de escolher o trabalho

que desejam realizar; (iii) não se pode identificar um projeto em nível de sistema ou detalhado

de forma explícita; e (iv) não há plano de projeto, cronograma ou lista de tarefas muito bem de-

finidos. Na literatura, esse processo foi primeiramente descrito, ainda que informalmente, por

Raymond (1999) e chamado de Modelo Bazar, tornando-se um dos trabalhos mais referencia-

dos quando se discute o processo de desenvolvimento de software livre. Apesar das pesquisas

no sentido de entender e sistematizar o processo de desenvolvimento de software livre, não

está ainda definitivamente estabelecido um processo para o desenvolvimento de software nos

moldes do Modelo Bazar. Contudo, pode-se identificar as principais atividades que compõem

o processo de desenvolvimento da maioria dos softwares livres, que, embora não estejam for-

malmente especificadas, são a especificação de requisitos, o projeto e a implementação (Vixie,

1999). Apesar disso, observa-se que em muitos projetos de software livre, o software é codifi-

cado diretamente, sem atenção especial às fases de especificação de requisitos e projeto (Vixie,

1999). Além disso, algumas atividades de garantia de qualidade em projetos de software livre

podem ser identificadas, sendo que o trabalho de Zhao & Elbaum (2000) é um dos primeiros

trabalhos a tratar essa questão. A grande maioria dos projetos emprega de alguma forma o

gerenciamento de configuração (Asklund & Bendix, 2001; Van Der Hoek, 2000), sendo a fer-

ramenta CVS (Concurrent Versions System) (Free Software Foundation, 2006a), uma das mais

utilizadas.

Segundo Hecker (1999) e Zhao & Elbaum (2000), o Modelo Bazar tem resultado em uma

sucessão de lançamentos de diversos produtos de qualidade. Observa-se, contudo, que para

se obter sucesso com a utilização do Modelo Bazar, é necessário considerar alguns requisitos

(Simon, 2002): um objetivo bem definido do que será desenvolvido, uma motivação fácil de

ser compreendida, um bom líder que mantenha os desenvolvedores motivados e o objetivo em

mente, uma comunidade de participantes que trabalhe com entusiasmo e de forma descentra-

lizada e uma tecnologia que possibilite a comunicação de forma eficiente. Assim, o sucesso

do Modelo Bazar não depende somente de disponibilização do código-fonte. Segundo Hecker

(1999), há a necessidade de organizar e coordenar todo o processo de forma apropriada. Além

disso, de acordo com Zhao & Elbaum (2000), um dos pontos fracos do Modelo Bazar é a falta

de um plano de teste sistematizado, apesar de que atividades de inspeção e revisão de código

são realizadas, muitas vezes, pelos interessados no sistema.

Todo projeto de software livre requer um conjunto mínimo de recursos que viabilizem o

seu desenvolvimento. Atualmente, o requisito fundamental e básico é a Internet, que dá apoio

ao desenvolvimento compartilhado e possibilita o acesso instantâneo a um grande volume de

informações. Nessa linha, Yamauchi et al. (2000) diz que as práticas de desenvolvimento de
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software livre têm sido de grande interesse para pesquisadores em trabalho cooperativo apoiado

por computador (CSCW –Computer Supported Cooperative Work), uma vez que esse é um

processo que envolve uma intensa coordenação de desenvolvedores dispersos geograficamente

e que requisita um conjunto de tecnologias colaborativas, tais como endereços de correio ele-

trônico, Web e sistemas de controle de versões. Da área de processo de software, pode-se citar

o trabalho de Maidantchik (1999) que estabelece um processo padrão para o desenvolvimento

de software com equipes de desenvolvedores geograficamente dispersos, retratando em linha

gerais a forma como ocorre o processo de desenvolvimento de software livre.

Uma descrição mais detalhada sobre conceitos relacionados ao software livre, licencia-

mento, histórico, processo de desenvolvimento, utilização, bem como exemplos de software

livre, são encontrados em (Nakagawa & Maldonado, 2006).

2.3 Ambientes de Engenharia de Software

Ferramentas e AES, referenciados também como ADSs (Ambientes de Desenvolvimento de

Software), têm-se tornado cada vez mais cruciais para o desenvolvimento de software, dado

que a demanda, a diversidade e a complexidade de sistemas de software têm aumentado, en-

quanto que o tempo necessário para o software estar no mercado tem diminuído (Harrison et al.,

2000). Além disso, tem também aumentado a diversidade de processos de software que esses

ambientes e ferramentas precisam dar apoio (Grundy et al., 2004). Atualmente, eventos cientí-

ficos envolvendo o tema de AESs, tais como oWorkshop on Directions in Software Engineering

Environment13 e o International Conference on Automated Software Engineering14, têm discu-

tido as direções e perspectivas com relação a esses ambientes, dando respaldo à importância

que esse tema tem tomado dentro das pesquisas em Engenharia de Software.

Um dos trabalhos que traz um histórico sobre ferramentas e AESs é o de Harrison et al.

(2000), intitulado “Software Engineering Tools and Environment: A Roadmap”. Esse trabalho

apresenta uma visão abrangente das diversas ferramentas e AESs que têm sido propostos ao

longo das últimas três décadas. De modo geral, os AESs atuais evoluíram muito se compara-

dos aos primeiros “ambientes” de Engenharia de Software do início da década de 80 quando

correspondiam a uma coleção de ferramentasstand-alone15, tais como compiladores, depura-

dores e outros utilitários, cujas entradas e saídas podiam ser inter-conectadas por meio depipes

13http://www.cs.auckland.ac.nz/~herm/WoDiSEE2004/ (acessado em 13/01/2006)
14http://www.ase-conference.jp/index.html (acessado em 13/01/2006)
15Neste trabalho, entende-se por sistemasstand-aloneaqueles que são executados em um determinado compu-

tador, sem requerer processamento em outros computadores para ser executado.
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e redirecionadores, e que podiam ser utilizadas de forma combinada para o desenvolvimento

de software. Os primeiros esforços no sentido de produzir ambientes integrados de desenvol-

vimento de software foram os Ambientes de Apoio à Programação (do inglês,Programming

Support Environment - PSE) que começaram a surgir em meados da década de 80. De acordo

com Harrison et al. (2000), a principal limitação dos PSEs é que eles suportam somente a

atividade de codificação. Em seguida, a identificação da necessidade de apoio integrado às

atividades de Engenharia de Software levou ao surgimento de AESs que correspondem a um

conjunto de ferramentas que dão apoio às atividades que ocorrem ao longo de todo ciclo de vida

de um software. Atualmente, uma linha de pesquisa bastante dinâmica no domínio de AESs são

as pesquisas envolvendo AESs centrados em processo (do inglês,Process-centered Software

Engineering Environment). Essas ferramentas podem apoiar a definição e a execução de várias

fases do processo de software; para isso, os ambientes devem fornecer a definição explícita dos

procedimentos cooperativos e apoiar a sincronização e o compartilhamento de dados entre as

pessoas envolvidas no processo (Ambriola et al., 1997; Bandinelli et al., 1996). De modo geral,

a automatização do processo de software inclui mecanismos para guiar a seqüência de ativi-

dades definidas no processo, gerenciar os produtos que estão sendo desenvolvidos, executar as

ferramentas necessárias para a realização das atividades, permitir a comunicação entre as pes-

soas, coletar dados de métricas automaticamente, reduzir erros humanos e prover o controle do

projeto à medida que esse é executado (Christie, 1995).

Atualmente, observa-se que uma vasta coleção de ferramentas (protótipos ou comerciais)

têm sido propostas e/ou construídas, dentre eles, pode-se citar (Ambriola et al., 1997; Bandinelli

et al., 1993; Boudier et al., 1989; Braga et al., 1999; Falbo et al., 2003; Junkermann et al., 1994;

ad E. Morris, 1993; Lucrédio et al., 2004; Maidantchik, 1999; Maurer et al., 1999, 2000; Nguyen

et al., 1997; Reiss, 1990, 1994, 1999; Taylor et al., 1988; Rocha et al., 1990, 2001b; Sharon

& Anderson, 1997; Travassos, 1994), cobrindo várias atividades de Engenharia de Software.

Algumas dessas ferramentas têm sido desenvolvidas no contexto de ambientes integrados, como

é o caso do PCTE (Portable Common Tool Environment) (Boudier et al., 1989; ad E. Morris,

1993), outras possibilitam alguma integração, no entanto, muitas delas são autônomas (Harrison

et al., 2000). A integração, bem como a adaptação e evolução, são dois temas de pesquisa que

requer ainda investigação; a integração é discutida em mais detalhes na Seção 2.3.1.

Esses ambientes podem oferecer apoio a uma ou mais fases do ciclo de vida do processo.

Pode-se identificar ainda ambientes que apresentam diferentes linguagens de modelagem para

as diferentes fases do ciclo de vida do processo de software (Ambriola et al., 1997), como é o

caso da ferramenta do projeto OIKOS (Montangero & Ambriola, 1994) apud (Ambriola et al.,
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1997), ao ambiente EPOS (Ambriola et al., 1997; Nguyen et al., 1997) e o SPADE (Bandinelli

et al., 1993).

Diversos ambientes têm sido propostos com o objetivo de auxiliar no processo de software

dentro das organizações. Ambriola et al. (1997) fazem um estudo de avaliação e compara-

ção dos diversos ambientes de desenvolvimento de software centrado em processo e Maurer et

al. (2000) citam diversos outros ambientes. Uma vez que as linguagens de processos — que

são discutidas na Seção 2.3.2 — apresentam limitações para serem utilizadas amplamente na

prática, os problemas com essas linguagens se refletem nos ambientes de desenvolvimento de

software, sendo muitos deles complexos e intrusivos (Fuggetta, 2000).

O projeto Taba16 (Rocha et al., 1990; Travassos, 1994) tem como objetivo a construção de

uma Estação de Trabalho configurável para o desenvolvimento de software, para atender às par-

ticularidades de domínios de aplicação e projetos específicos. A motivação para a realização

desse projeto está na constatação de que domínios de aplicação e projetos diferentes têm carac-

terísticas diferentes e que essas devem incidir nos ambientes de desenvolvimento através dos

quais os engenheiros de software desenvolvem as aplicações.

Pode-se identificar também ambientes de desenvolvimento de software com base em onto-

logias17. O ODE (Ontology-based software Development Environment) (Falbo et al., 2003) é

um ambiente de desenvolvimento de software centrado em processo, que tem sua fundamenta-

ção baseada em ontologias. A premissa do projeto de ODE é a seguinte: se as ferramentas de

um ambiente de desenvolvimento de software são construídas baseadas em ontologias, a inte-

gração dessas ferramentas pode ser facilitada, pois os conceitos envolvidos estão bem definidos

nas ontologias. Uma das principais características que distingue ODE de outros ambientes de

desenvolvimento de software é a sua base ontológica (Nunes et al., 2004).

Pode-se identificar na literatura ambientes para automatização de processo de software

sendo disponibilizados em plataforma Web, a exemplo do MILOS (Maurer et al., 1999) e do

HyperDev (Maidantchik, 1999). Cao et al. (2004) apresentam uma ferramenta de diagrama-

ção para ambiente Web e discute os desafios para a construção de ferramentas dessa categoria

para a Web. Outros exemplos que possibilitam execução via rede de computadores, mas não

em ambiente Web, é a Merlin (Junkermann et al., 1994) que possibilita o acesso coordenado

às informações compartilhadas, possui um servidor de mensagens dedicado e um mecanismo

de gerenciamento de tarefas a serem realizadas. Um outro exemplo é o Orion (Lucrédio et al.,

2004) que apresenta a possibilidade de ser utilizado remotamente, ou seja, por meio de uma rede

e de um banco de dados centralizado, acessar artefatos gerados pelas ferramentas que integram

16http://ramses.cos.ufrj.br/taba/ (acessado em 13/01/2006)
17O tema ontologia é apresentado na Seção 2.7.
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esse ambiente e que estejam instalados em máquinas remotas. É importante ressaltar que há

a preocupação da comunidade científica em investigar e propor ferramentas de Engenharia de

Software para a plataforma Web, no entanto, a literatura carece de AESs disponibilizados sobre

essa plataforma, podendo ser considerada uma linha de pesquisa que ainda requer investigação.

Com o intuito de inserir os conceitos de reúso no desenvolvimento de sistemas de software,

o ambiente Odyssey18 (Braga et al., 1999) propõe o uso da Engenharia de Domínio e do De-

senvolvimento Baseado em Componentes, o que apóia a reutilização de artefatos, por exemplo,

modelos do software e código-fonte, construídos durante o desenvolvimento de software.

Apesar da diversidade de ferramentas e AESs propostos na literatura, não existem ainda um

consenso sobre qual seria a melhor maneira de estruturar, organizar e disponibilizar essas ferra-

mentas e ambientes. Muitos dos trabalhos dessa área não dão atenção à arquitetura de software,

o que poderia estar impactando nas dificuldades e desafios que essa área vem enfrentando, prin-

cipalmente no que tange à integração e à evolução das ferramentas e ambientes existentes. Na

seção seguinte é discutida em mais detalhes os desafios da área de AESs.

2.3.1 Desafios das Pesquisas em Ambientes de Engenharia de Software

Apesar da diversidade de ferramentas e AESs que têm surgido, de acordo com Harrison et al.

(2000), o estado da prática em Engenharia de Software não tem avançado paralelamente a esse

conjunto de ferramentas, isso devido principalmente ao fato das ferramentas e ambientes ainda

serem altamente específicos para algum contexto. Muitas vezes, eles requerem que os software

que eles manipulam sejam escritos em uma determinada linguagem, ou representados utilizando

uma determinada técnica. Além disso, eles podem ser específicos para uma plataforma de

hardware ou software; e até mesmo, usando um determinado compilador, depurador e outros.

De acordo com Harrison et al. (2000), a evolução, a adaptação e a integração dos AESs

são, muitas vezes, custosos e difíceis. Então, o maior desafio para a comunidade que investiga

ferramentas e AESs é encontrar meios para construir e integrar ferramentas de forma que eles

possam ser facilmente adaptadas para serem usadas em novos contextos, ou seja, por exemplo,

para outras linguagens de programação, outras plataformas de software e hardware, ou mesmo

novos métodos e técnicas. Além disso, novos domínios, tais como computação pervasiva e

comércio eletrônico, irão requerer metodologias, ferramentas e AESs diferentes dos tradicio-

nais. Como conseqüência, ainda segundo Harrison et al. (2000), há a necessidade de propor

18http://reuse.cos.ufrj.br/reuse/index.html (acessado em 13/01/2006)
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arquiteturas e outras abordagens para o desenvolvimento de AESs que facilitem a integração e

a adaptação desses ambientes.

Observa-se que há uma diversidade de trabalhos envolvendo ferramentas e AESs que se

focam no problema de integração, podendo-se citar (Feng et al., 2002; Harrison et al., 2000;

Nunes, 2005; Reiss, 1990, 1994, 1999; Spinola et al., 2004), evidenciando a relevância dada pela

comunidade científica ao tema, o que motiva para que se investiguem mecanismos de integração

mais novos, eficazes e eficientes. O trabalho de Spinola (2004) apresenta um levantamento de

diversas ferramentas/AESs e discute seus mecanismos de integração. Um trabalho bastante

citado em diversos trabalhos que discutem a integração em AESs é o de Wasserman (1990) que

classificou as integrações que pode ocorrer nesses ambientes em cinco tipos distintos, a saber:

• Integração de plataforma: refere-se à plataforma de software e de hardware que podem

fornecer serviços e dão apoio à execução do AES;

• Integração de apresentação: As ferramentas que compõem o ambiente devem compar-

tilhar uma mesma interface, ou seja, um “look and feel” comum do ponto de vista do

usuário;

• Integração de dados: O ambiente deve possibilitar o compartilhamento de dados entre as

ferramentas que compõem esse ambiente. Por exemplo, integração de dados pode ser al-

cançada pela definição de um esquema de base de dados comum e armazenar esses dados

em uma base de dados centralizada que possa ser acessada pelas diversas ferramentas que

compõem o ambiente;

• Integração de controle: O ambiente deve dar apoio à notificação de eventos entre fer-

ramentas que o compõem e deve também ter a capacidade de ativar outras ferramentas;

e

• Integração de processo: O ambiente deve possibilitar o gerenciamento de processos de

software, para isso, muitas vezes, é requerido o uso de linguagens de modelagem de

processos.

Recentemente, as pesquisas envolvendo integração têm explorado o uso do XML como

base para a integração de dados (Harrison et al., 2000; Feng et al., 2002; Spinola, 2004). Já o

ambiente Field faz integração de controle por meio do uso de um servidor central de mensagens

(Reiss, 1990, 1994). Outros trabalhos como o de Nunes (2005) utiliza a atividade de gerência

de configuração de software como núcleo do AES.
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Visando à fácil adaptação e integração nos AESs, a adequada separação de interesses (do

inglês, separation of concerns) (Dijkstra, 1976) tem também sido investigada. Além disso,

uma separação de interesses inadequada é a maior barreira para a portabilidade de software

(Harrison et al., 2000). Observa-se que diferentes interesses são importantes para cada atividade

nos diversos estágios do ciclo de vida do software e, também importantes para pessoas com

diferentes papéis e envolvidos no processo de software. Assim, os AESs de múltipla visão

têm apresentado diferentes decomposições dependendo do estágio. Pesquisas nessa linha têm

proposto a separação de acordo com mais de um tipo de interesse (Kiczales et al., 1997; Tarr et

al., 1999). O desafio é então criar mecanismos, métodos, bem como ambientes e ferramentas

de Engenharia de Software que dêem apoio à separação adequada de interesses (Harrison et al.,

2000).

2.3.2 Linguagens para Modelagem de Processos

No contexto de processo de software, deve-se considerar duas facetas (Montangero, 1999; War-

boys, 1998):

• processoP: o processo de produção de software do mundo real, incluindo pessoas, ferra-

mentas, procedimentos, entre outros, que auxiliam as atividades de desenvolvimento do

produto de software; e

• modelo de processoMP: uma representação do mundo real que captura o estado corrente

das atividades envolvidas no processo, guiando ou automatizando partes do processo de

produção.

IdealmenteP eMP deveriam estar perfeitamente alinhados de modo que o estado interno do

modelo de processo seja uma representação fiel do estado atual das atividades do mundo real,

ou seja,P seja uma instância deMP.

Assim como Montangero (1999), Conradi & Jaccheri (1999) dizem que um modelo de

processo é uma representação das atividades de um processo de produção de software do mundo

real. Pode ser visto como um veículo para melhor entender e comunicar um processo do mundo

real (Ambriola et al., 1997) e também como uma representação abstrata de uma família de

processos expressa em uma notação adequada de modelagem de processos (Montangero, 1999),

abstraindo detalhes e focalizando em questões mais relevantes, de forma a tornar os processos

mais claros e mais fáceis de serem entendidos (Osterweil, 1997).
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Uma vez que processos de software são inerentemente dinâmicos e complexos, há a neces-

sidade de se proporem modelos de processos que atendam às características dos processos do

mundo real. Pesquisadores têm então investigado métodos, técnicas e linguagens que permitam

modelar de maneira precisa e compreensiva processos de software, uma vez que inconsistên-

cias entreP eMP podem levar a conseqüências desastrosas quanto à qualidade do produto final

(Montangero, 1999; Warboys, 1998). De um modo geral, métodos, técnicas e linguagens de-

verão possibilitar a modelagem do papel das pessoas, da estrutura e natureza dos artefatos a

serem criados e mantidos e das ferramentas de software a serem utilizadas; enfim, possibilitar a

modelagem das atividades que precisam ser realizadas para alcançar os objetivos do processo.

Diversas abordagens (métodos ou técnicas) (Bandinelli et al., 1993; Chen, 1997; Fuggetta,

2000; Junkermann et al., 1994; Osterweil, 1997) têm sido investigadas, muitas delas utilizadas

tradicionalmente na modelagem de software, tais como Redes de Petri, Máquinas de Estado

Finito e Diagrama de Entidade-Relacionamento. Observa-se que modelos de processos des-

critos por meio de diferentes abordagens apresentam vantagens e desvantagens. Por exemplo,

modelos baseados em Redes de Petri são bastante adequados para modelar o paralelismo e a

concorrência, contudo, não é muito apropriado para modelar os artefatos — por exemplo, pes-

soas e produtos — envolvidos no processo (Osterweil, 1997).

Recentemente, a abordagem orientada a objetos tem sido explorada para a modelagem de

processo. Di Nitto et al. (2002) e Jäger et al. (1999) propõem a utilização da UML para modelar

processos de software, uma vez que a UML apresenta um conjunto de diagramas que permite

modelar tanto aspectos estruturais quanto comportamentais, possibilitando assim a modelagem

das características dinâmicas dos processos de software.

Além das abordagens sendo utilizadas na modelagem de processos do mundo real, é de

extrema relevância a utilização de linguagens de modelagem de processos que possibilitem

“traduzir” processos reais para uma representação em uma linguagem suportada pelo ambiente

em questão e que possibilitem a automatização de processos de software de forma mais fácil

(Chen, 1997). Assim, na literatura disponível sobre processo de software, pode-se identificar

algumas dezenas de linguagens, dentre elas, CSPL (Chen, 1997), Adele (Belkhatir et al., 1991),

EPOS (Nguyen et al., 1997), SLANG (Bandinelli et al., 1993), JIL (Sutton & Osterweil, 1997)

e APPL/A (Sutton et al., 1995), cada qual com suas particularidades, vantagens e limitações.

É importante ressaltar que, apesar da diversidade de linguagens, não foi ainda proposta uma

linguagem simples e de fácil utilização; e segundo Fuggetta (2000), as linguagens existentes

atualmente são complexas, extremamente sofisticadas e fortemente orientadas à modelagem

detalhada do processo.
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As linguagens de modelagem de processos podem ser utilizadas para diferentes propósitos,

dentre eles, para um melhor entendimento do processo, uma vez que permitem representar de

maneira precisa como um processo está estruturado e organizado. Além disso, uma descrição

precisa do processo contribui no treinamento e na educação, podendo ser útil no ensino dos

procedimentos e operações envolvidos com um processo às pessoas de uma organização. Pos-

sibilita ainda a simulação e otimização, avaliando possíveis problemas e oportunidades para a

melhoria do processo (Ambriola et al., 1997; Fuggetta, 2000).

Ambriola et al. (1997), Conradi & Jaccheri (1999) e Sutton & Osterweil (1997) mostram

uma discussão sobre as linguagens de modelagem de processos pertencentes a diferentes para-

digmas. Pode-se identificar tentativas de classificação dessas linguagens (Curtis et al., 1992),

(Lonchamp, 1994) apud (Ambriola et al., 1997); contudo, questões relacionadas à taxonomia

das linguagens de processo ainda encontram-se em aberto (Ambriola et al., 1997). Além dessas

linguagens, mais recentemente,workflowstêm sido utilizados para a representação de processos

de software.

Workflow para Representar Processos

Segundo a WfMC (1999b)19, workflow é um conceito que foi aplicado primeiramente no

contexto das organizações que tinham a preocupação de automatizar procedimentos, nos quais

documentos, informações e tarefas eram passadas de um participante (recursos humanos ou de

software) para outro, de acordo com um conjunto de regras para alcançar ou contribuir para

os objetivos da organização. Segundo Hollingsworth (1995),workflowé então um mecanismo

automatizado que facilita o processo de negócio, em todo ou em parte. De modo geral,work-

flow é o aspecto operacional de um procedimento de trabalho e relaciona-se a como as tarefas

são estruturadas, quem desempenha as tarefas, qual a relação entre as tarefas, como as tarefas

são sincronizadas, como as informações fluem entre as tarefas, e como as tarefas estão sendo

executadas. Pode-se citar Hollingsworth (1995) e a WfMC (2006) como duas boas referências

sobreworkflow.

Recentemente, o conceito deworkflowtem sido empregado na área de Engenharia de Soft-

ware para a automatização de processos, tais como no processo de inspeção de software (Ka-

linowski, 2004) e no processo de desenvolvimento e manutenção de software (Barnes & Gray,

2000), sendo esse trabalho um dos primeiros a utilizarworkflowpara a construção de ferramenta

19WfMC é uma organização internacional sem fins lucrativos que agrega pesquisadores de universidades e
centros de pesquisa, bem como empresas, analistas e usuários deworkflow(http://www.wfmc.org/about.
htm (acessado em 07/01/2006)).
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de gerenciamento de processos de software. Vale ressaltar que essa é uma linha de pesquisa que

requer ainda mais investigação.

Um ponto importante quando se utilizaworkflowé a sua automatização. Assim, pode-se

identificar uma diversidade de sistemas de gerenciamento deworkflow (do inglês,Workflow

Management System), dentre eles, pode-se citar a PatternFlow (Kalinowski, 2001) e a Enhydra

JaWE/Shark20. Esses sistemas apóiam a definição, gerenciamento e execução deworkflowscuja

ordem de execução é dirigida por uma representação da lógica doworkflow(Kalinowski, 2004).

Segundo (Chaffey, 1998) apud (Kalinowski, 2004), sistemas de gerenciamento deworkflow

podem trazer benefícios no sentido de garantir o controle, o acompanhamento e a auditoria de

processos.

Linguagens para RepresentarWorkflow

Frente a relevância deworkflow no contexto de automatização de processos, uma diver-

sidade de linguagens para representarworkflowpode ser identificada, por exemplo, a WPDL

(Workflow Process Definition Language) (WfMC, 1999a), a PIF (Process Interchange Fra-

mework) (Lee et al., 1994) e a PSL (Process Specification Language) (NIST, 2006). Pode-se

identificar também iniciativas de utilização da UML para representarworkflow. Riesco et al.

(2003) e Dumas & ter Hofstede (2001) propõem extensões do diagrama de atividades da UML

para a representação deworkflow.

Linguagens de descrição deworkflow baseadas na XML (Extensible Markup Language)

(Bray et al., 2004), tais como a WSFL (Web Service Flow Language), BPEL4WS (Business

Process Execution Language for Web Services) (IBM, 2002) e a XPDL (XML Process Defini-

tion Language) (WfMC, 2005), têm sido propostas, uma vez que um documento de descrição

deworkflowem XML pode facilitar a automatização. XPDL foi proposta pela WfMC e provê

um arquivo no formato XML que pode ser utilizado para intercâmbio de modelos de processos

entre ferramentas. Recentemente, a XPDL tem sido citada como um dos mecanismos a serem

utilizados no desenvolvimento de software na abordagem de linhas de produto (Chen, 2004;

Chen et al., 2005), e segundo García-Rubio et al. (2004), considerada uma das melhores lin-

guagens para representar processos. Ferramentas para edição/execução deworkflowem XPDL

estão disponíveis, inclusive sob licença de software livre. Como exemplos de ferramentas livres,

pode-se citar a Enhydra JaWE/Shark e a WfMOpen21.

20http://jawe.objectweb.org/ (acessado em 07/01/2006)
21http://wfmopen.sourceforge.net/ (acessado em 13/01/2006)
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Apesar da diversidade de trabalhos propondo linguagens para representarworkflow, não

há ainda um consenso sobre a melhor linguagem para representarworkflow, inclusive para o

contexto de Engenharia de Software.

2.4 Arquitetura de Software

À medida que a complexidade e o tamanho dos sistemas de software têm aumentado, enge-

nheiros de software têm lançado mão de princípios de projeto, tais como a modularização e

o ocultamento da informação, de modo a obter sistemas com maior qualidade e a um baixo

custo (Mendes, 2002). Para isso, o projeto da estrutura global do software é uma questão que

vem sendo considerada. No decorrer da década de 90, houve uma crescente preocupação em

compreender a organização dos sistemas de software, culminando com o surgimento da área

de Arquitetura de Software, uma área de pesquisa relativamente nova dentro da Engenharia de

Software.

Atualmente, há uma diversidade de eventos científicos abordando especificamente arqui-

teturas de software, podendo-se citar aSEI Software Architecture Technology User Network

Workshop22, aInternational Conference on the Quality of Software Architectures23, oWorkshop

on Architecture-Centric Evolution24, o Workshop Infusing Software Architecture into Software

Engineering Curricula25 e aRefactoring of Software at Architectural Level IEEE Workshop26,

dentre outros, o que mostra a atenção que essa linha de pesquisa tem despertado na comunidade

científica.

Wasserman (1996), em seu artigo“Toward a Discipline of Software Engineering”, cita oito

conceitos que constituem a base para uma disciplina de Engenharia de Software viável. Dentre

eles, a arquitetura de software é dita como tendo principal papel na determinação da qualidade e

da manutenibilidade do software, na mesma linha do trabalho de Software Engineering Institute

(2005), que afirma que os atributos de qualidade dos sistemas de software são estreitamente rela-

cionados às suas arquiteturas, ou seja, a qualidade de sistemas de software depende diretamente

da qualidade de suas arquiteturas. De acordo com Garlan (2000) e a SEI (Software Engineering

Institute)27, a arquitetura de software é uma estrutura de componentes de um programa/sistema,

os relacionamentos entre esses componentes, os princípios e diretrizes que governam os pro-

22http://www.sei.cmu.edu/architecture/saturn/ (acessado em 19/01/2006)
23http://se.informatik.uni-oldenburg.de/qosa (acessado em 13/02/2006)
24http://wi.wu-wien.ac.at/home/uzdun/ACE2005/ (acessado em 13/02/2006)
25http://www.unf.edu/~asanchez/cseet05-w3/ (acessado em 13/02/2006)
26http://www.proinf.de/arch-refactoring/ (acessado em 13/02/2006)
27http://www.sei.cmu.edu (Acessado em 10/02/2006)
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jetos e a evolução dos softwares. Os blocos de construção (ou seja, os componentes) de uma

arquitetura são constituídos de unidades que desempenham o comportamento do sistema; são

constituídos também de conexões que mostram como essas unidades transmitem ou comunicam

informações e de conexões que mostram como as várias operações do programa são ativadas

seqüencial ou concorrentemente.

Uma arquitetura de software deve dar apoio a importantes questões de projeto, tais como

a organização do sistema como uma composição de componentes, as estruturas de controle

globais, os protocolos de comunicação, a composição dos elementos do projeto e a designação

das funcionalidades dos componentes do projeto (Rocha et al., 2001a).

Observa-se que é cada vez mais evidente que processos de desenvolvimento de software

requeiram projetos arquiteturais de software. De acordo com Mendes (2002) (i) é importante

ser capaz de reconhecer estruturas comuns em sistemas já desenvolvidos, possibilitando o re-

conhecimento das relações existentes entre sistemas e desenvolver novos sistemas com base

em variações de sistemas antigos; (ii) o entendimento de arquiteturas existentes possibilitam a

tomada de decisão sobre arquiteturas alternativas; (iii) a descrição arquitetural é essencial para

a análise e descrição das propriedades de um sistema complexo; e (iv) o uso de uma notação

formal para descrição das arquiteturas facilita a comunicação entre as pessoas.

Na área de Arquitetura de Software, têm sido propostos termos e conceitos de modo a fa-

cilitar a comunicação entre os pesquisadores. Dessa forma, os termosinstância arquitetural ,

estilo arquitetural , arquitetura de referência e arquitetura de software de domínio es-

pecífico têm sido propostos. Algumas vezes, alguns desses termos têm sido utilizados como

sinônimos.

Para um determinado sistema de software, pode-se descrever sua arquitetura; essa arquite-

tura é referenciada comoinstância arquitetural . Mais abrangentes são osestilos arquiteturais

que definem as restrições sobre a forma e a estrutura de uma família de instâncias arquiteturais

(Garlan & Perry, 1995). Um estilo arquitetural permite que um profissional (projetista, arquiteto

ou engenheiro) determine a classe a qual pertence a organização de um sistema. Característi-

cas dos componentes (subsistemas) e conectores do sistema, topologia da arquitetura, restrições

semânticas e mecanismos de interação entre os componentes ajudam a identificar o estilo que

retrata a arquitetura de software do sistema (Mendes, 2002). O uso de estilos arquiteturais no

desenvolvimento de software facilita a comunicação entre as pessoas envolvidas no desenvolvi-

mento, bem como o entendimento do projeto. Pode-se identificar diversos estilos arquiteturais

(Mendes, 2002; Shaw & Clements, 1997). Como exemplos de estilos arquiteturais mais co-
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nhecidos, pode-se citar o Pipes e Filtros, Camadas, Cliente-Servidor, entre outros, bem como

estilos resultantes da combinação de estilos arquiteturais.

Alguns autores utilizam os termosestilos arquiteturaisearquitetura de referência como

sinônimos (Mendes, 2002). No entanto, Eickelmann & Richardson (1996) dizem que arquite-

tura de referência pode ser vista como uma estrutura que provê uma caracterização das funcio-

nalidades dos sistemas de software de um dado domínio de aplicação.

Diversas são as arquiteturas de referência para os mais diversos domínios de aplicação;

como exemplos de trabalhos nessa perspectiva, têm-se (Barber et al., 2002; Batory et al., 1995;

Eickelmann & Richardson, 1996; Sandkuhl & Messer, 2000; Zdun, 2002). Outros exemplos

são a arquitetura de referência para sistemas de comércio eletrônico (Bass et al., 2003) e a ar-

quitetura de referência para servidores WWW (World Wide Web) envolvendo múltiplos autores

(Perrochon, 1995). Não sendo diferente, na área de Engenharia de Software, uma arquitetura de

referência para ferramentas de teste foi proposta (Eickelmann & Richardson, 1996). Contudo,

há uma carência de trabalhos que propõem arquiteturas de referência para AESs. Apesar desse

fato, arquiteturas de ambientes bem conhecidos, tais como a Taba (Oliveira et al., 2000) e a Ar-

cadia (Taylor et al., 1988), têm feito consideráveis contribuições no sentido de mostrar algumas

das possibilidades de arquiteturas para esses ambientes.

As arquiteturas de referência constituem um elemento fundamental para o desenvolvimento

de linhas de produto (do inglês,product lines) de software, ou seja, podem servir de base para

a implementação de novas ferramentas de um dado domínio de aplicação (Mendes, 2002), na

mesma linha do proposto por Garlan & Perry (1995), que afirmam ainda que o sucesso de uma

linha de produtos depende de uma arquitetura adequada. Em linhas de produto, arquiteturas

têm sido construídas por combinar as melhores práticas, padrões, plataformas e componentes

padronizados para criar e especializar família de produtos de um determinado domínio. Arqui-

teturas de referência podem também ser consideradas como o primeiro e essencial passo para o

desenvolvimento deframeworksde aplicação.

Apesar disso, algumas limitações podem ser identificadas: (i) carência de ferramentas que

possibilitam a automatização e a representação dessas arquiteturas; (ii) dificuldade de proje-

tar arquiteturas de referência em virtude da dificuldade de generalizar a partir de exemplos

concretos, ou seja, a partir de sistemas de softwares existentes; e (iii) falta de técnicas e méto-

dos específicos para a representação dessas arquiteturas. Segundo Eickelmann & Richardson

(1996), a proposição de arquiteturas de referência para sistemas de um dado domínio de aplica-

ção não é uma tarefa trivial, envolvendo profundo conhecimento sobre o domínio para o qual a
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arquitetura de referência está sendo criada. Além disso, arquiteturas de referência promovem o

reúso do projeto arquitetural e o entendimento de uma área específica (Zhao & Kearney, 2003).

Já umaarquitetura de software de domínio específico(do inglês,Domain Specific Soft-

ware Architecture - DSSA) fornece uma base estrutural para a interoperabilidade de compo-

nentes dentro de um domínio. Além disso, uma DSSA pode dar apoio a uma abordagem de

desenvolvimento de domínio específico que possibilite a configuração de componentes reutili-

záveis (Mendes, 2002). De acordo com (Taylor et al., 1995) apud (Mendes, 2002), um DSSA

compreende um modelo de domínio, requisitos de referência, uma arquitetura de referência,

infra-estrutura ou ambiente de apoio e um processo de desenvolvimento.

No contexto das pesquisas em arquitetura de software, a avaliação da qualidade das ar-

quiteturas de software tem sido investigada de modo a aumentar a qualidade dos produtos de

software resultantes dessas arquiteturas. Métodos de avaliação arquitetural têm sido propos-

tos (Babar et al., 2004), sendo que os exemplos mais evidentes encontrados na literatura são o

SAAM (Scenario based Architecture Analysis Method) (Kazman et al., 1994) e o ATAM (Ar-

chitecture Trade-off Analysis Method) (Kazman et al., 1998). Há, entretanto, pouco consenso

sobre quais questões deveriam ser tratadas pelo método a ser adotado e qual método é mais ade-

quado para uma particular situação. Há também uma carência de trabalhos que abordem uma

sistemática classificação e comparação entre os métodos existentes, sendo um dos primeiros e

únicos é o trabalho de Babar et al. (2004). A proposição e a análise de arquiteturas de software

são utilizadas para determinar se uma decomposição estrutural específica e a alocação funcio-

nal para uma estrutura do sistema apóia ou impede que certas características de qualidade, tais

como eficiência, usabilidade, manutenibilidade e reusabilidade, estejam presentes no sistema

(Eickelmann & Richardson, 1996).

Uma vez que sistemas de software disponibilizados na plataforma Web têm estado em evi-

dência nos últimos anos, e diversas têm sido as arquiteturas investigadas para esses sistemas. Na

seção a seguir serão discutidas primeiramente questões mais gerais relacionadas aos sistemas

Web e em seguida, arquiteturas para sistemas disponibilizados nessa plataforma.

2.4.1 Descrição de Arquiteturas de Software

Apesar da relevância de arquiteturas de software, na prática, muitas das descrições das arquite-

turas são feitas ainda informalmente. Na grande maioria dos casos, arquiteturas são represen-

tadas como grafos contendo componentes e conectores. Os componentes definem as grandes

funcionalidades e dados armazenados pelo sistema; como exemplo, têm-se clientes, servidores,
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filtros e bases de dados. Já os conectores definem a interação entre os componentes, podendo

ser, entre outros,pipes, chamadas de procedimento ou comunicação entre clientes e servido-

res (Garlan & Perry, 1995). Para a representação dessas arquiteturas, pode-se utilizar alguma

técnica como, por exemplo, a notação proposta pelo SAAM (Software Architecture Analysis

Method) (Kazman et al., 1994), um método de análise de arquiteturas de software que dispo-

nibiliza também uma notação para representar as arquiteturas. A representação de arquiteturas

de software utilizando-se uma mesma notação pode contribuir para facilitar o entendimento e

realização de comparações.

Em função da necessidade por notações formais para representar arquiteturas de software

que propusessem uma sintaxe e uma estrutura conceitual que permitissem caracterizar uma

arquitetura (Mendes, 2002), linguagens de descrição arquitetural (do inglês,Architecture Des-

cription Language- ADL) têm sido propostas e utilizadas para a especificação de projetos

arquiteturais. Pode-se identificar uma diversidade de linguagens, sendo que entre as mais refe-

renciadas na literatura estão a C2 (Medvidovic et al., 1996), a Rapide (Luckhama et al., 1995) e

a Wright (Allen, 1997). Segundo Medvidovic & Taylor (2000), essas três linguagens constituem

um conjunto representativo das capacidades encontradas em linguagens de descrição arquite-

tural mais recentes. Apesar da diversidade de linguagens de descrição arquitetural, segundo

Babar et al. (2004), existe ainda pouco consenso sobre uma definição universalmente aceita

pela comunidade de arquitetura de software do que seria de fato uma linguagem de descrição

arquitetural. De modo geral, há o entendimento de que uma linguagem de descrição arquite-

tural é uma linguagem formal usada para representar a arquitetura de um sistema de software

(Medvidovic & Taylor, 2000). Além disso, diferentemente das linguagens de programação, as

linguagens de descrição arquitetural não apresentam nenhuma classificação ainda bem estabe-

lecida na literatura (Medvidovic et al., 2002).

Além das linguagens de descrição arquitetural, a necessidade de se ter múltiplas visões de

uma arquitetura de software tem sido largamente reconhecida na literatura (Bachmann et al.,

2003; Kruchten, 1995; IEEE, 2000; Medvidovic et al., 2002). Apesar disso, pesquisadores da

área de Arquitetura de Software ainda não tem um consenso sobre quais visões são necessárias

e sobre quais métodos e técnicas são apropriadas para expressar essas visões (IEEE, 2000).

Apesar disso, as visões estrutural e comportamental da arquitetura de software têm sido as mais

consideradas, o que pode ser observado em (Kruchten, 1995; IEEE, 2000; Medvidovic et al.,

2002).

Merson (2005) propõe o uso de cinco visões para documentar arquiteturas de software,

a saber, a visão de módulos (do inglês,module view), a visão de implantação (deployment

view), a visão em tempo de execução (runtime view), a visão de dados (data viewou data
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model) e a visão de implementação (implementation view). A visão em tempo de execução,

também chamadas de visão C&C (Component & Connector) (Clemens et al., 2003), mostra o

sistema em tempo de execução, ao contrário da visão em módulos que apresenta a estrutura do

código-fonte. Essa visão possibilita o entendimento do funcionamento do sistema e a análise

das propriedades que se manifestam em tempo de execução, tais como o desempenho (Merson,

2005). A visão em tempo de execução também possibilita apresentar os grandes componentes,

bem como a interação entre esses componentes, as bases de dados, bem como aquelas que

são compartilhadas, os elementos replicados, o fluxo de dados no sistema, além das partes do

sistema que são executadas em paralelo. As linguagens de descrição arquitetural podem ser

utilizadas para representar essa visão, no entanto, notações informais ou semi-formais (UML,

por exemplo) têm sido adotadas e largamente aceitas. A visão de dados é normalmente utilizada

quando o sistema possui uma base de dados cuja estrutura precisa ser modelada. Esse modelo

inicia como um modelo conceitual/lógico que vai sendo refinado até conter toda informação

necessária para a criação da base de dados física. A visão de implantação mostra a estrutura

de hardware (tipicamente uma rede) na qual o sistema é executado. A visão de implementação

mostra a estrutura do software (como é ou como deverá ser) em termos de arquivos organizados

em diretórios, tanto para o ambiente de desenvolvimento quanto de produção

Mais recentemente, a UML tem emergido como uma notação para representar arquiteturas

de software. Trabalhos nessa linha têm surgido (Bachmann et al., 2003; Bass et al., 2003; Gar-

lan & Kompanek, 2000; Medvidovic et al., 2002), abordando o mapeamento dos conceitos das

linguagens de descrição arquitetural “tradicionais” em notação orientada a objetos por meio de

técnicas da UML. Segundo Garlan & Kompanek (2000), a utilização da UML para documentar

arquiteturas de software apresenta benefícios, tais como a familiaridade dos desenvolvedores,

facilidade de mapeamento para a implementação e o apoio de ferramentas de software. Vale

ressaltar, no entanto, que não há ainda um consenso entre os pesquisadores da área de Arquite-

tura de Software sobre quais das técnicas da UML são as mais adequadas para a modelagem de

arquiteturas de software. Além disso, não existe ainda um consenso sobre quais as extensões da

UML devem ser estabelecidas para serem utilizadas de fato como uma linguagem de descrição

arquitetural.

Particularmente, a UML e as visões arquiteturais são relevantes no contexto deste traba-

lho, uma vez que serão utilizadas como mecanismo para estabelecimento e documentação das

arquiteturas de referência propostas.
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2.4.2 Arquitetura de Sistemas Web

Uma diversidade de sistemas de software tem surgido recentemente e disponibilizada por meio

da plataforma Web. Esses sistemas, chamados de sistemas Web, aplicações Web ou sistemas

baseados na Web (do inglês,Web-based systems), apresentam características de aplicações hi-

permídia. Entende-se por aplicação hipermídia um conjunto de informações estruturadas que

possibilitam ser “navegadas” pelos usuários com o objetivo de realizar uma determinada tarefa.

São compostos de nós (unidades de informações) e âncoras (representações visuais da ligação28

que representam os pontos de origem das ligações, ou seja, os pontos a partir dos quais ligações

podem ser ativadas).

Sistemas disponibilizados na plataforma Web possibilitam a utilização sem a necessidade

de instalação dos sistemas localmente. Além disso, um conjunto de características específicas

podem ser identificadas na grande maioria dos sistemas Web. Primeiramente, esses sistemas

são altamente interativos e, muitas vezes, a informação é dinâmica (para cada usuário, a infor-

mação a ser mostrada pode ser diferente), o que requer especial atenção ao projeto de interação

usuário-computador; nessa linha, Kerer & Kirda (2001) dizem que, atualmente, os sistemas Web

provêem serviços dinâmicos, personalizados e interativos com o usuário. Uma outra caracterís-

tica de aplicações Web é “servir” simultaneamente diversos usuários, quase sempre distribuídos

ao redor do mundo (Conallen, 1999b; Hendrickson & Fowler, 2002). Além disso, a evolução

contínua e a necessidade de construção rápida são outras características (Jacyntho et al., 2002;

Pressman, 2000). Paralelamente, os três principais atributos de qualidade de sistemas Web são

a confiabilidade, a usabilidade e a segurança (Offutt, 2002); na mesma linha, no trabalho de

Olsina et al. (2001) é proposto um conjunto de características e atributos de qualidade deWeb-

sites, no entanto, para o domínio de aplicações acadêmicas. Esse conjunto é baseado na ISO

9126, para avaliação de produtos de software, e é composto da usabilidade, funcionalidade,

confiabilidade e eficiência.

Frente às características de sistemas Web, em especial a evolução contínua e a necessidade

de disponibilização rápida, arquiteturas de sistemas Web devem ser flexíveis e possibilitar a

evolução desses sistemas. Diversos são os trabalhos que têm investigado questões relacionadas

à arquitetura de sistemas Web, buscando facilitar a evolução desses sistemas; dentre eles, pode-

se citar (Anderson, 2004; Draheim et al., 2003; Jacyntho et al., 2002; Kerer & Kirda, 2001;

Zhao & Kearney, 2003).

28Do inglês,link ou hyperlink. Uma ligação conecta os nós formando uma rede de informações que define a
estrutura organizacional, tendo como função definir os caminhos de navegação pela aplicação.
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Recentemente, como uma das subáreas de pesquisa em Engenharia de Software, tem sur-

gido a Engenharia Web (do inglês,Web Engineeringou simplesmenteWebE). A Engenharia

Web é uma abordagem sistemática e que usa princípios científicos, de engenharia e de geren-

ciamento para desenvolver, disponibilizar e manter sistemas Web de alta qualidade (Ginige &

Murugesan, 2001; Pressman, 2000). No tocante ao desenvolvimento de sistemas Web, Pres-

sman (2000) propõe um modelo de processo de desenvolvimento, referenciado como modelo

de processo de engenharia Web (do inglês,Web Engineering processou WebE process), base-

ado no modelo Espiral (Boehm, 1988; Sommerville, 1996) no qual para a fase de engenharia

sugere-se a utilização de métodos e técnicas específicos para a modelagem de sistemas Web.

Observa-se que a atividade de engenharia difere dos processos de desenvolvimento de sistemas

“convencionais”. Nessa atividade, deve-se considerar questões técnicas e não técnicas. Com

relação às questões técnicas, considera-se (i) o projeto arquitetural, que corresponde à modela-

gem da estrutura arquitetural do sistema; (ii) o projeto navegacional, que se refere à modelagem

dos caminhos de navegação que possibilitam ao usuário a interação com o sistema; e (iii) o

projeto de interface, em que se deve considerar questões relacionadas à interface com o usuário.

Deve-se dar especial atenção a esse projeto, uma vez que se trata de sistemas baseadas na Web,

nos quais a interface tem importância significativa.

De acordo com Jacyntho et al. (2002), uma “boa” aplicação Web deveria ser primeiro uma

“boa” aplicação hipermídia, uma vez que a Web é baseada no paradigma de hipertexto com-

posto de um conjunto de páginas relacionadas entre si. Assim, o uso de boas práticas de projeto

hipermídia tornam os sistemas Web fáceis de utilizar, provendo um espaço navegacional amigá-

vel. Dessa forma, para a realização das atividades de engenharia, métodos e técnicas têm sido

propostos para dar apoio à modelagem de sistemas Web; o RMM (Relationship Management

Methodology) (Isakowitz et al., 1995), o HDM2000 (Garzotto et al., 1999), a WebML (Ceri

et al., 2000) e o OOHDM (Object-Oriented Hypermedia Design Method) (Rossi et al., 2001;

Schwabe & Rossi, 1995) têm sido propostos e a UML tem sido estendida também para pos-

sibilitar a modelagem de sistemas Web (Baresi et al., 2001; Conallen, 1999a,b). Apesar dessa

diversidade, ainda não está estabelecido um método ou técnicas largamente reconhecidas para

a modelagem de sistemas Web. Observa-se que a maioria dos métodos de projeto de sistemas

Web faz uma clara separação do projeto de dados com os aspectos comportamentais, bem como

de questões relacionadas à navegação e interface da aplicação Web. Dessa forma, a separação

de interesses é largamente considerada como aspecto chave para obter qualidade e reutilização

de projeto, além de facilitar a evolução e manutenção do sistema (Jacyntho et al., 2002).
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Dentre os padrões de software (do inglês,software patterns), os padrões arquiteturais29

são responsáveis por expressar o esquema ou a organização estrutural fundamental de sistemas

de software ou hardware. Esses padrões podem ainda ser utilizados no início do projeto de

alto nível, quando se faz a especificação da estrutura fundamental de uma aplicação. Existem

padrões arquiteturais específicos para cada tipo de software: sistemas distribuídos, adaptativos,

interativos, entre outros. Para sistemas interativos, no qual se pode incluir os sistemas Web, um

dos mais conhecidos é o padrão arquitetural MVC (Model-View-Controllerou Modelo-Visão-

Controlador) (Buschmann et al., 1996). A MVC divide a aplicação em três componentes: o

Modelo (Model) que contém as funcionalidades básicas e principais e gerencia os dados; a Visão

(View) que gerencia informações a serem mostradas para o usuário; e o Controlador (Controller)

que processa as entradas (eventos) do usuário, considera o estado corrente do cliente e determina

o próximo estado do sistema. Baseado no próximo estado a ser invocado, o Controlador invoca

uma Visão apropriada que mostra ao usuário as saídas adequadas; o Controlador determina o

fluxo de controle do sistema.

Uma outra arquitetura sendo experimentada em sistemas Web é a arquitetura em 3-camadas

(do inglês,3-tiers architecture) (Sadoski & Comella-Dorda, 1997). Essa arquitetura vem sendo

utilizada largamente como padrão arquitetural para aplicações cliente-servidor baseadas em

interface gráfica do usuário (Zhao & Kearney, 2003) e tem surgido em virtude das limitações

que a arquitetura em 2-camadas (do inglês,2-tiers architecture) (Edelstein, 1994) tem mostrado.

Basicamente, a arquitetura 3-camadas é composta da camada do cliente, da camada de aplicação

e da camada de base de dados (ou camada de persistência). A camada de cliente contém a

interface do usuário onde residem os serviços do usuário, tais como as sessões, a entrada de

dados e o gerenciamento do que é mostrado ao usuário. A camada de aplicação contém a

lógica de negócio, ou seja, as principais funcionalidades e dados da aplicação. O papel da

camada de persistência é gerenciar os objetos/elementos persistentes da aplicação. De acordo

com Anderson (2004), aplicações baseadas em arquiteturas 3-camadas são mais flexíveis; além

disso, aplicações baseadas nessa arquitetura podem ser fisicamente implantadas em diferentes

servidores, por exemplo, a camada de negócios e a de persistência em dois diferentes servidores.

Assim, a escalabilidade do sistema e a capacidade de processar requisições de diversos clientes

podem ser promovidas.

O trabalho de Zhao & Kearney (2003) propõe uma arquitetura Web, chamada H-PCA (Hi-

erarchical Presentation-Control-Abstraction), derivada da arquitetura em 3-camadas proposta

29Padrões arquiteturais apresentam a organizações estrutural fundamental de sistemas de hardware ou software,
sendo um dos tipos de padrões de software (Buschmann et al., 1996; Gamma et al., 1995) que têm o propósito
de documentar experiências adquiridas no desenvolvimento de software e sintetizá-las em forma de problema e
solução, de modo que essas experiências possam ser reutilizadas em situações semelhantes.
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inicialmente por Sadoski & Comella-Dorda (1997). Segundo Zhao & Kearney (2003), a arqui-

tetura em 3-camadas não se adequava bem quando se consideram aplicações Web. Assim, é

proposta a divisão da camada do cliente em duas outras. A camada de cliente dessa arquitetura

é dividida em camada do cliente (no qual se encontra o navegador Web no lado do cliente) e a

camada de interação com o usuário e controle da aplicação (camada de apresentação que reside

no lado do servidor); essas camadas comunicam-se por meio do protocolo HTTP (HyperText

Transfer Protocol). Na mesma linha, mais recentemente, o trabalho de Anderson (2004) propõe

a junção do padrão arquitetural MVC e a arquitetura 3-camadas, na qual a camada de apresenta-

ção da arquitetura 3-camadas contém o Controlador e a Visão, e a camada de aplicação contém

o Modelo. Essa proposta de Anderson (2004) vem sendo experimentada e com resultados bas-

tante positivos no desenvolvimento de sistemas Web no contexto do Projeto Memória Virtual

de São Carlos (Mem, 2004; Nakagawa, 2004b; Nakagawa et al., 2005; Orikasa, 2005).

Além dessas arquiteturas, o serviço Web (do inglês,web service), como definido pela W3C

Web Services Architecture Working Group(W3C, 2006), é uma aplicação de software identi-

ficada por uma URI (Uniform Resource Identifier), cujas interfaces ebindingssão capazes de

serem definidas, descritas e descobertas por artefatos XML. Um serviço Web suporta interação

com outros agentes de software por meio de mensagem baseadas em XML sobre protocolos

baseados na Internet (Ferris & Farrell, 2003). Em uma arquitetura orientada a serviços, um

provedor de serviço (do inglês,service provider) possui um serviço projetado para ser utilizado

por outros. O provedor cria a descrição do serviço em uma WSDL (Web Services Description

Language) que detalha sua interface. Em seguida, o provedor publica a descrição do serviço

por ele fornecido para um ou maisdiscovery agencies. Tipicamente, o papel dessesagencies

é gerenciar os diversos provedores de serviço e facilitar sua disponibilização. Eventualmente,

um consumidor de serviço (do inglês,service requester) encontra a descrição de um serviço

por meio dosagencies. O consumidor usa então a descrição em WSDL para desenvolver ou

configurar um cliente que interagirá com o serviço por meio do provedor de serviço.

Com a proliferação de sistemas Web, os mecanismos considerados importantes no desen-

volvimento de softwares “tradicional” — arquiteturas de software, padrões, métodos e técnicas

para análise e projeto, entre outros — devem ser investigados e adaptados para essa classe de

sistemas. Contudo, ainda não existe um consenso sobre qual a melhor arquitetura, o método e

as técnicas mais adequadas para o desenvolvimento dessa classe de sistemas. Com relação às

arquiteturas de software, apesar de atualmente estarem sendo investidos esforços no desenvol-

vimento de sistemas dividindo-os em camadas, ainda não existe uma estudo consolidado sobre

a arquitetura mais adequada dos sistemas que se pretendem disponibilizar sobre a plataforma

Web.
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2.5 Orientação a Aspectos

A separação de interesses tem sido um princípio que tem guiado a Engenharia de Software

por décadas. Esse princípio foi primeiro descrito por Dijkstra (1976) e refere-se à habilidade

de identificar, encapsular e manipular aquelas partes de um software que são relevantes para

um particular conceito, objetivo, propósito, propriedade, ou área de interesse. De acordo com

Kiczales et al. (2001b), entende-se por separação de interesses a idéia de projetar e implemen-

tar sistemas de softwares com unidades naturais de interesse, refletindo a maneira como “o ser

humana pensa”, ao contrário de usar unidades impostas por uma abordagem, técnica, lingua-

gem ou ferramenta. Assim, de acordo com o princípio de separação de interesses, um sistema

complexo poderia ser decomposto em problemas menores, de modo que diferentes interesses

relacionados a cada um desses problemas poderia ser resolvido separadamente de uma forma

mais natural, e então ser combinado para produzir uma solução completa.

Esses interesses podem variar de noções de alto nível, como segurança e qualidade de ser-

viço, a noções de baixo nível, como sincronização e manipulação debuffersde memória; eles

podem ser ainda funcionais, tais como características ou regras de negócio, ou não-funcionais,

tais como gerenciamento de transação e persistência (Elrad et al., 2001b). Além disso, podem

ser de um domínio específico ou não (Camargo et al., 2003).

Nesse contexto, segundo Harrison et al. (2000), a maior barreira para a portabilidade de

software é a separação de interesses inadequada. Além disso, a separação de interesse tem uso

limitado se os interesses que forem separados não puderem ser integrados. Assim, a abordagem

de separação de interesses deve ter sua correspondente abordagem de integração.

No desenvolvimento de software utilizando abordagens tradicionais, como a procedimental

e a orientada a objetos, os sistemas são geralmente organizados em módulos funcionais, ex-

pressas em procedimentos, módulos ou objetos, que representam os interesses funcionais da

aplicação. Contudo, de acordo com Camargo et al. (2003), há interesses em um sistema que

abrangem mais de um componente funcional; como exemplos desses interesses pode-se citar

a persistência e o controle de segurança. A orientação a objetos, o paradigma de programação

que tem se evidenciado nos últimos anos, tem melhorado significativamente a capacidade de

alcançar uma boa separação de interesses. Contudo, segundo Elrad et al. (2001b), a orientação

a objetos apresenta limitações. Uma dessas limitações é o fato de que um interesse, muitas

vezes, espalha-se por diversos módulos do sistema de software. Além disso, recentemente, pes-

quisadores têm acreditado que linguagens de programação baseado em uma simples abstração

— procedimentos, objetos, entre outros — são inadequados para muitas aplicações complexas

(Kiczales et al., 1997). Dessa forma, a Programação Orientada a Aspectos (POA) (Kiczales et
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al., 1997) tem sido investigada como uma nova abordagem que suporta melhor a separação de

interesses e reflete mais adequadamente a forma como os desenvolvedores “pensam” sobre o

sistema.

Apesar da área de pesquisa envolvendo orientação a aspectos ser relativamente nova, pode-

se identificar diversos esforços da comunidade científica em investigar essa área. Em nível

nacional, diversos grupos têm-se consolidado, inclusive direcionando esforços no sentido de

padronizar uma tradução da terminologia envolvida na POA (AOSDbr, 2006; Garcia et al.,

2004).

2.5.1 Programação Orientada a Aspectos

A POA tem sido vista como uma abordagem para melhorar a separação de interesses em soft-

ware, podendo também ser considerado um paradigma de programação que propõe um novo

tipo de abstração — denominado aspecto (do inglês,aspect) — que permite a descrição modu-

lar de propriedades que, em geral, se encontram espalhadas por vários pontos de um sistema.

Nessa mesma linha, Elrad et al. (2001a) e Kiczales et al. (1997) dizem que a POA consiste

na separação dos interesses de um sistema em unidades modulares (os aspectos) e posterior

combinação (do inglês,weaving) desses módulos em um sistema completo, como ilustrado na

Figura 2.1. Nessa figura é exemplificado como pode ocorrer a decomposição. A funcionalidade

básica (ou código-base) do sistema e os interesses transversais (do inglês,crosscutting con-

cerns) — interesses que estão entrelaçados com outros interesses dentro do sistema — podem

ser desenvolvidos separadamente, com as respectivas linguagens de programação que melhor

se adequarem-se, e o combinador (do inglês,weaver) fica encarregado de produzir o código em

formato executável (Kiczales et al., 1997).

Figura 2.1: Elementos Básicos da Programação Orientada a Aspectos (Adaptado de (Kiczales
et al., 1997)

Além disso, trabalhos recentes têm mostrado benefícios da utilização de POA no desenvol-

vimento de software (Camargo et al., 2003). De acordo com Kiczales et al. (1997), a principal

vantagem da POA é a possibilidade de manipular interesses transversais tão separadamente
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quanto possível, encapsulando-os em unidades chamadas de aspectos. Assim, engenheiros de

software podem concentrar-se primeiramente nas características básicas do sistema e, em se-

guida, combinar os aspectos que encapsulam os interesses transversais com as características

básicas, produzindo assim um sistema completo.

Encapsulando-se os interesses transversais em módulos separados (os aspectos), a modula-

rização do sistema pode ser facilitada. Dessa forma, como resultado da separação de interesses,

pode-se ter a redução do custos de desenvolvimento, com facilidade no desenvolvimento e na

manutenção (Kiczales et al., 1997; Rashid et al., 2003). A POA pode ser aplicada sobre aborda-

gens existentes, abordagens essas que já têm feito melhoramentos significativos com relação à

modularidade de software (Filman & Friedman, 2000; Kiczales et al., 2001b). Quando se aplica

a POA, pode-se utilizar conjuntamente procedimentos, objetos e aspectos para a construção do

sistema, cada qual quando for mais apropriado (Elrad et al., 2001a).

De acordo com Garcia (2004), o paradigma orientado a aspectos é ainda muito recente. Por-

tanto, é muito difícil determinar quais são as melhores decisões de projeto e de implementação

para desenvolvimento de software orientado a aspectos. Há, no entanto, um certo consenso dos

pesquisadores da área de desenvolvimento orientado a aspectos de que há interesses transver-

sais clássicos e óbvios, tais como a manipulação de exceção e a persistência, que deveriam ser

modularizados em aspectos.

A abordagem orientada a aspectos tem também sido investigada para o desenvolvimento

de sistemas de software em diversos contextos (Camargo & Masiero, 2005; Garcia, 2004; Ro-

cha et al., 2005), inclusive diversos projetos de software livre (SourceForge.net, 2006). Por

exemplo, o trabalho de Garcia (2004) apresenta uma abordagem orientada a aspectos para o

desenvolvimento de sistemas baseados em agentes. A abordagem dá apoio à modularização e

à composição das propriedades de agentes, tais como a adaptabilidade, a mobilidade, a auto-

nomia e a capacidade de aprendizagem, por meio de abstrações e mecanismos do paradigma

orientado a aspectos. Além disso, tais propriedades são incorporadas de forma transparente à

funcionalidade básica dos sistemas baseados em agentes.

2.5.2 Desenvolvimento Orientado a Aspectos

Os conceitos de POA têm sido estendidos também para outras fases do ciclo de vida de desen-

volvimento de software, além da fase de implementação, contribuindo para uma nova aborda-

gem de desenvolvimento de software, o Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos

(DSOA) (do inglês,Aspect-Oriented Software Development- AOSD). Observa-se que tem sur-
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gido trabalhos que vêm inserindo o conceito de aspectos cada vez mais cedo no ciclo de vida de

desenvolvimento de software. Para a fase de fase de projeto arquitetural tem-se o trabalho de

Rocha et al. (2005), para engenharia de requisitos pode-se citar (Rashid et al., 2003; Sampaio

et al., 2005), para a fase de análise e projeto têm-se (Chavez, 2004; Clarke & Walker, 2001,

2002; Stein et al., 2002; Suzuki & Yamamoto, 1999; Clarke & Baniassad, 2005), sendo que

esse último propõe um método de análise e projeto orientado a aspectos. Na linha de teste de

software, o teste de programas orientados a aspectos também tem despertado atenção de pes-

quisadores (Lemos et al., 2004; Lemos, 2005; Mortensen & Alexander, 2004). Assim como no

desenvolvimento tradicional de software, tais como na orientação a objetos, é essencial tratar os

interesses transversais o quanto antes no ciclo de vida do software. Apesar disso, considerar in-

teresses na fase de engenharia de requisitos está ainda imaturo e não há nenhum consenso sobre

o que é um interesse nessa fase e como ele é mapeado para outros artefatos em fases mais adi-

ante no processo de desenvolvimento de software. Um dos poucos trabalhos nessa linha é o de

Rashid et al. (2003), que propõe um modelo genérico para engenharia de requisitos orientado a

aspectos. Todas essas pesquisas ainda são emergindo, requerendo ainda mais investigação para

a consolidação dos resultados.

De acordo com Constantinides et al. (2000), além do DSOA apresentar as vantagens do de-

senvolvimento orientado a objetos, ele proporciona uma melhor separação de interesses. Como

vantagens do DSOA pode-se citar: manutenibilidade, reusabilidade e facilidade de escrever

software. Além disso, de acordo com Rashid et al. (2003), os sistemas de software atuais estão

sendo utilizados em um ambiente onde as regras de negócio mudam constantemente; portanto,

os sistemas de software devem apresentar facilidade de adaptação e evolução. Nesse contexto,

o DSOA pode contribuir para o desenvolvimento de sistemas de software que evoluem cons-

tantemente, ou seja, que apresentam desenvolvimento incremental. Rashid et al. (2003) alertam

ainda que se os interesses transversais de um sistema não forem tratados adequadamente, esses

podem inibir a capacidade de evolução dos sistemas.

Modelagem de Sistemas Orientados a Aspectos

Vale observar que recentemente diversas iniciativas no sentido de estabelecer um conjunto

de técnicas, bem como métodos para apoio à análise e projeto de sistemas orientados a as-

pectos, têm sido propostos (Chavez, 2004; Clarke & Baniassad, 2005); contudo, ainda não foi

estabelecido um método e técnicas subjacentes largamente aceitas pela comunidade para o de-

senvolvimento de softwares orientados em aspectos.

Diversos trabalhos têm proposto o uso da UML, por meio de extensões dadas a essa lin-

guagem, para a modelagem de sistemas baseados em aspectos, podendo-se citar (Camargo et
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al., 2003; Clarke & Walker, 2001, 2002; Rashid et al., 2003; Rocha, 2005; Stein et al., 2002;

Suzuki & Yamamoto, 1999). Tem-se usado em particular o mecanismo de estereótipos, tais

como«aspect» , «introduces» , «introduction» , «crosscuts» e «crosscutting» ,

para representar elementos específicos da POA. Ainda não foi estabelecido umprofile30 para

UML largamente aceito e utilizado pela comunidade.

Além desses, o trabalho de Chavez (2004) propõe uma linguagem de modelagem para espe-

cificação e comunicação de projetos orientados a aspectos, chamada de aSideML. Essa lingua-

gem oferece semântica, notação e regras que permitem que o projetista construa modelos cujo

foco sejam os principais conceitos, mecanismos e propriedades de sistemas orientados a aspec-

tos, nos quais os aspectos e entrecortes sejam explicitamente tratados. Na Tabela 2.1 é mostrado

o conjunto de diagramas que compõem a linguagem aSideML. Observa-se que essa linguagem

dá apoio à modelagem estrutural, comportamental, bem como o processo de combinação entre

os elementos base (classes no caso de orientação a objetos) de forma a enfatizar as melhorias

proporcionadas pelos elementos aspecturais.

Tabela 2.1: Diagramas da aSideML (Chavez, 2004)
Modelo Diagrama Elemento

Estrutural – Diagrama de Aspectos – aspecto, interface transver-
sal, característica transversal

– Diagrama de Classe Estendido – aspecto, crosscutting, inter-
face transversal, order

Comportamental – Diagrama de Seqüência Estendido – ponto de combinação dinâ-
mico

– Diagrama de Colaboração Aspectual– instância de aspecto, colabo-
ração aspectual

– Diagrama de Seqüência – instância de aspecto, intera-
ção aspectual

Processo de Combinação– Diagrama de Classes Combinadas – classe combinada
– Diagrama de Colaboração Combinada– colaboração combinada
– Diagrama de Seqüência Combinada – interação combinada

Além do trabalho de Chavez (2004), Clarke & Baniassad (2005) propõem o Theme, um

método de desenvolvimento de software orientado a aspectos que trabalha com interesses (do

inglês,concerns) desde a fase de análise até o projeto e a composição. De modo geral, os inte-

resses são encapsulados em temas do tipo base ou do tipo transversal. Os temas base agrupam

funcionalidades bem identificáveis do domínio do problema, enquanto que os temas transver-

sais encapsulam comportamentos que se encontram espalhados por várias partes do sistema. Os

30Entende-se porprofile um conjunto de extensões da UML, em particular, baseadas em esteriótipos etagged
values, que possibilita representar modelos que originalmente a UML não possibilita descrever.
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temas podem se relacionar de duas formas: compartilhando conceitos ou entrecortando-se. O

compartilhamento de conceitos ocorre quando o mesmo elemento de projeto aparece em mais

de um tema. Nesse caso, os temas devem ser compostos por relacionamentos de intercalação

(do inglês,merge) ou sobreposição (do inglês,override). Já, quando um tema encapsula um

interesse que é transversal, sua composição com outros temas ocorre por meio de um relacio-

namento de ligação (do inglês,bind).

Apesar da importância da definição e representação das interfaces entre os diversos elemen-

tos que compõem um sistema orientado a aspectos, poucos são os trabalhos que têm abordado

essa questão, sendo o trabalho de Chavez et al. (2005) um dos poucos que tratam essa questão.

2.5.3 Tecnologias de Apoio

Atualmente, frente ao interesse pela abordagem orientada a aspectos e a necessidade de imple-

mentação dos aspectos, diversas ferramentas e linguagens (ou abordagens lingüísticas31) têm

surgido para dar apoio à POA (Alwis, 2002; Coady et al., 2001; Gal et al., 2001; Kiczales et

al., 2001a,b; Kim, 2002). De modo geral, esses ambientes e linguagens implementam os quatro

componentes básicos que uma tecnologia de apoio à POA deve apresentar (Elrad et al., 2001a):

(i) um modelo de pontos de junção (do inglês,join point); (ii) um mecanismo de identificação

dos pontos de junção; (iii) unidades que encapsulem tanto as especificações dos pontos de jun-

ção quanto os comportamentos que se deseja adicionar; e (iv) um processo para combinar as

unidades com o programa base.

As abordagens lingüísticas mais conhecidas são as extensões de linguagens de programação

de propósito geral, tais como Java e C. Dentre elas, pode-se citar a Hyper/J32 e o AspectJ33

(Kiczales et al., 2001a,b) para Java, AOPHP34 para PHP, Apostle35 (Alwis, 2002) e AspectS36

para Smalltalk, e AspectC37 (Coady et al., 2001), AspectC++38 (Gal et al., 2001) e AspectC#39

(Kim, 2002) para as linguagens C, C++ e C#, respectivamente. Observa-se que dentre as abor-

31Entende-se por abordagens lingüísticas, mecanismos que têm o objetivo de entrelaçar aspectos dentro do
comportamento funcional de um sistema de software de modo a produzir um sistema completo (Constantinides et
al., 2000).

32http://www.research.ibm.com/hyperspace/HyperJ/HyperJ.htm (acessado em
17/02/2006)

33http://eclipse.org/aspectj/ (acessado em 17/02/2006)
34http://www.aophp.net/ (acessado em 17/02/2005)
35http://www.cs.ubc.ca/labs/spl/projects/apostle/ (acessado em 17/02/2005)
36http://citeseer.ist.psu.edu/hirschfeld01aspects.html (acessado em 17/02/2005)
37http://www.aspectc.org/ (acessado em 17/02/2006)
38http://www.aspectc.org/ (acessado em 17/02/2006)
39http://www.dsg.cs.tcd.ie/index.php?category_id=169 (acessado em 17/02/2006)
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dagens lingüísticas, o AspectJ é um dos que mais tem-se destacado, talvez em virtude da própria

linguagem Java estar em evidência.

O AspectJ foi desenvolvida noXerox Palo Alto Research Centere agregada, posteriormente,

ao Projeto Eclipse40. Consiste em uma linguagem de apoio à POA de forma genérica, esten-

dendo a linguagem Java. O AspectJ permite dois tipos de implementação de interesses transver-

sais (Kiczales et al., 2001b): a dinâmica e a estática. A implementação dinâmica permite que

comportamentos adicionais sejam executados quando pontos bem definidos do fluxo de execu-

ção de um programa são atingidos (os pontos de junção). A implementação estática permite a

inserção de novos atributos e novas operações em tipos (classes) já existentes.

As construções básicas apresentadas pelo AspectJ para permitir a implementação de inte-

resses transversais são: conjuntos de junção (do inglês,pointcut), adendos (do inglês,advice),

declarações inter-tipos (do inglês,inter-type declaration) e aspectos (do inglês,aspect). Uma

discussão e apresentação mais detalhada sobre essas construções podem ser encontradas em

(Eclipse.org, 2006).

2.6 Frameworks

Frameworkssão mecanismos que têm sido investigados para a reutilização não somente de

trechos de código-fonte, mas também de esforços despendidos em todas as fases do desen-

volvimento de software. Com isso, a produtividade e a qualidade dos produtos de software

resultantes do desenvolvimento baseado emframeworkspodem ser melhorados (Braga, 2003).

Observa-se queframeworkssão atualmente alvo de atenção de pesquisadores e da indústria de

desenvolvimento de software, podendo-se identificarframeworkspara os mais diversos domí-

nios de aplicação:frameworksde propósito geral,frameworksde domínios específicos,fra-

meworksde aplicação e até para o desenvolvimento de sistema de baixo nível, tal como para

sistemas de apoio à comunicação e à impressão. Como exemplos deframeworksbastante co-

nhecidos tem-se o IBM SanFrancisco (Monday et al., 2000), umframeworkbastante utilizado

para o desenvolvimento de software para gestão de negócios. Um outro exemplo é oHotDraw

(Brant, 1999), para a construção de editores gráficos. O GREN (Braga, 2003) é umframework

para o desenvolvimento de sistemas para o domínio gestão de recursos de negócios. Além

desses, no trabalho de Braga (2003) e de Pazin (2004) são apresentados diversos outros exem-

plos. Observa-se que essa diversidade deframeworksevidencia a relevância de sua utilização

no desenvolvimento de software.

40http://www.eclipse.org (acessado em 19/02/2006)
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Na literatura disponível sobreframeworks, podem ser encontradas diversas definições para

frameworks, sendo que a mais citada nos trabalhos dessa área é a de Fayad & Johnson (2000)

que dizem que umframeworké mais do que uma arquitetura, sendo uma aplicação semi-

completa contendo componentes estáticos e dinâmicos que podem ser adaptados para produzir

aplicações específicas.Frameworkssão compostos de uma coleção de classes abstratas e con-

cretas e uma interface entre elas, representando o projeto de um subsistema (Pree, 1995). De

acordo com Buschmann et al. (1996),frameworkssão compostos de partes fixas e partes variá-

veis (do inglês,frozen spotsehot spots, respectivamente). As partes fixas definem a arquitetura

geral de um sistema de software e são utilizadas sem nenhuma modificação nos sistemas cons-

truídos com base noframework. Por outro lado, as partes variáveis, em geral implementadas

por meio decallbackse polimorfismo, possibilitam a adaptação e extensão doframeworkpara

uma determinada aplicação.

Apesar do desenvolvimento de um “bom”frameworkser bastante caro (Roberts & John-

son, 2006), o uso de umframeworkpode apresentar uma redução considerável no custo de

desenvolvimento de aplicações, um vez que possibilita a reutilização tanto de projeto quanto de

código-fonte de sistemas de software de um dado domínio de aplicação. De acordo com Fayad

et al. (1999b,a),frameworkspodem permitir a redução de aproximadamente 90% na quantidade

de código-fonte a ser escrito se comparado ao desenvolvimento convencional utilizando-se bi-

blioteca de funções. Um fato interessante a observar é que excelentesframeworkssão ainda

produtos de processos de desenvolvimento mais ou menos caóticos (Fayad et al., 1999a). Além

disso, bonsframeworkssão usualmente resultado de muito esforço e muitas interações de pro-

jeto. A complexidade deframeworks, causada pela dificuldade tanto em construí-los quanto

em utilizá-los, é um dos inibidores da utilização desse mecanismo para o desenvolvimento de

sistemas de software (Braga, 2003).

Diversas são as classificações dadas aframeworks; uma delas que é comumente encon-

trada na literatura disponível sobreframeworksbaseia-se na técnica utilizada para estendê-los;

Fayad & Johnson (2000) estabelecem as seguintes classes: caixa branca e caixa preta. Osfra-

meworkscaixa branca baseiam-se nas características de linguagens orientadas a objetos para

alcançar capacidade de extensão. Nessa classe deframeworks, a extensão e adaptação é feita

por meio de herança e sobreposição de métodos pré-definidos. Por outro lado, osframeworks

caixa preta definem um conjunto de interfaces para componentes que podem ser conectados aos

frameworkspor meio de composição de objetos.Frameworkscaixa branca são mais fáceis de

projetar; entretanto, podem apresentar dificuldade de aprendizado para a utilização. Por outro

lado, frameworkscaixa preta são mais fáceis de aprender e utilizar se comparado com os de
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caixa branca, mas são menos flexíveis. Uma outra classe é o de caixa cinza na qual a extensão

se dá por meio herança e ligação dinâmica e também pela definição de interface.

2.6.1 Processo de Desenvolvimento deFrameworks

Frente às vantagens de utilização deframeworksno desenvolvimento de software, pode-se iden-

tificar diversos trabalhos que buscam de alguma forma descrever passos de como projetarfra-

meworks, dentre eles, pode-se citar (Braga, 2003; Pree, 1999; Ré, 2002; Roberts & Johnson,

2006; Schmid, 1999). Vale ressaltar que esses trabalhos descrevem passos muitos gerais, não

entrando em detalhes dos métodos e das técnicas a serem aplicados, ou apresentam uma certa

burocracia para serem utilizados, envolvendo, muitas vezes, padrões e linguagens de padrões

(Coplien, 1998), requerendo então vasto conhecimento e experiência dos desenvolvedores en-

volvidos.

Um dos trabalhos bastante citados na literatura disponível sobreframeworksé o de Ro-

berts & Johnson (2006), que descreve uma linguagem de padrões que mostra como projetar

frameworks; contudo, detalhes sobre os métodos e técnicas a serem aplicados em cada um das

atividades envolvidas não são apresentados. Mais detalhados são os trabalhos de Pree (1999) e

de Schmid (1999). Por exemplo, Schmid (1999) propõe uma abordagem na qual primeiramente

faz-se o projeto de uma aplicação específica de um dado domínio e, em seguida, generaliza-se

esse projeto. Cada aspecto variável doframeworkdeve ser tratado um de cada vez. Após a

criação de um modelo de classe de uma dada aplicação do domínio, faz-se uma análise de alto-

nível da parte variável, ou seja, identifica-se quais são as partes variáveis. Em seguida, para

cada parte variável, faz-se uma especificação (textual) descrevendo-o. Faz-se então um pro-

jeto de alto nível de cada parte variável e, por fim, faz-se a generalização, juntando os projetos

das partes variáveis. Mais abrangente ainda, tem-se o trabalho de Braga (2003), que propõe

a utilização de uma linguagem de padrões para apoiar todo o processo de desenvolvimento do

framework, desde a identificação da funcionalidade doframework, seu projeto, implementação,

validação, até sua instanciação para sistemas específicos do domínio.

Apesar da atividade de teste de software ser considerada um elemento crítico para assegu-

rar a qualidade do software, ainda são poucos os trabalhos que investigam a aplicação do teste

em frameworks. Trabalhos como o de Fayad et al. (1999a) e Jeon et al. (2002) alertam para a

necessidade do teste emframeworks, uma vez que eles são repetidamente utilizados para o de-

senvolvimento de software. Nesse contexto, deve-se inclusive considerar o teste doframework

em si, bem como o teste de cada uma das instanciações resultante da adaptação e extensão do

framework. Segundo Jeon et al. (2002), o teste convencional de software podem ser aplicado
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no teste deframeworks, contudo, essesframeworksapresentam características que dificultam

o teste das partes adaptadas de forma eficaz; usualmente, o controle da execução das partes

adaptadas é controlado peloframework, o que dificulta ter controle das condições do teste.

2.6.2 Documentação deFrameworks

Como qualquer tipo de software reusável, umframeworkdeveria requerer menos tempo para

entender e utilizá-lo do que construir uma aplicação equivalente sem oframework. Em virtude

do tamanho e da complexidade de muitosframeworks, a habilidade de entendê-los rapidamente

e aplicá-los é uma questão crítica (Froehlich et al., 1997). Nesse contexto, diversos mecanismos

têm sido utilizados para a documentação deframeworks(Beck & Johnson, 1994; Campbell

& Islam, 1992; Froehlich et al., 1997; Fontoura et al., 2002; Gangopadhyay & Mitra, 1995;

Hammouda et al., 2003; Johnson, 1992; Krasner & Pope, 1988; Painter & Turner, 1996; Sanada

& Adams, 2002; Schmid, 1995; Schwabe et al., 2001).

Segundo Johnson (Johnson, 1992), três tipos de documentação são necessários para docu-

mentar umframework: propósito, utilização e projeto doframework. O propósito doframework

refere-se à descrição do domínio em que se encontra oframeworke suas limitações; trabalhos

nessa linha são os de Johnson (1992); Krasner & Pope (1988) e de Painter & Turner (1996).

A documentação da utilização doframeworkdeve conter a descrição detalhada de como usar

o framework, uma vez que o uso é uma boa maneira de entender oframework. Froehlich et

al. (1997); Johnson (1992); Krasner & Pope (1988) e Painter & Turner (1996) têm proposto

mecanismo para esse tipo de documentação. O projeto doframeworkrefere-se à descrição do

projeto detalhado doframework, incluindo as diferentes classes e seus relacionamentos. Beck &

Johnson (1994); Campbell & Islam (1992); Fontoura et al. (2002); Froehlich et al. (1997); Gan-

gopadhyay & Mitra (1995); Hammouda et al. (2003); Sanada & Adams (2002); Schmid (1995)

e Schwabe et al. (2001) têm conduzido trabalhos envolvendo o projeto deframeworks. Apesar

da diversidade de mecanismos propostos, de acordo com Froehlich et al. (1997), de modo geral,

pode-se identificar diversos trabalhos que envolvem a documentação do projeto e da arquite-

tura doframework; contudo, são menos os trabalhos que têm se dedicado à documentação do

propósito e da utilização doframework.

Extensões da UML têm também sido propostas para a representação deframeworks(Fon-

toura et al., 2002; Hammouda et al., 2003; Sanada & Adams, 2002). Por exemplo, Fontoura

et al. (2002) propõem umprofile para a UML para a representação de projeto e da arquitetura

de frameworks. De modo geral, esseprofile restringe-se ao uso de elementos da UML, for-
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nece notações novas e especializa a semântica de elementos da UML de modo a possibilitar a

representação das especificidades deframeworks.

2.6.3 FrameworksOrientados a Aspectos

Com o advento da programação orientada a aspectos (Kiczales et al., 1997) e de linguagens,

tais como o AspectJ (Kiczales et al., 2001b,a), surgiu também o interesse em investigar como

esses novos conceitos e linguagens podem ser utilizados no desenvolvimento deframeworks

(Camargo & Masiero, 2005). Desse modo, têm surgido recentemente diversos trabalhos en-

volvendoframeworksorientados a aspectos (Camargo & Masiero, 2005; Constantinides et al.,

2000; Pinto et al., 2002; Rashid & Chitchyan, 2003). Entende-se porframeworksorientados

a aspectos um conjunto formado de unidades básicas de programação orientada a objetos (as

classes), cuja presença não é obrigatória, e unidades básicas de programação orientada a aspec-

tos (os aspectos) (Camargo & Masiero, 2005). Assim como umframeworkorientado a objetos,

um frameworkorientado a aspectos pode ser definido como um sistema semi-completo e reu-

tilizável que pode ser instanciado por um desenvolvedor de aplicações. A arquitetura de um

frameworkorientado a aspectos possui uma parte fixa e uma parte variável, sendo que essa

última deve ser adaptada para que oframeworkseja acoplado a uma aplicação já existente ou

produza uma nova aplicação. A adaptação geralmente envolve a concretização de um meca-

nismo de composição abstrato, no caso dos aspectos, e de classes e métodos abstratos, no caso

das classes (Camargo & Masiero, 2005).

A maioria dosframeworksorientados a aspectos tratam de interesses transversais não-

funcionais (Camargo & Masiero, 2005), sendo que é muito comum a literatura deframeworkse

aspectos mencionar a persistência e a segurança como exemplos. Pode-se identificar iniciativas

no uso de aspectos na codificação de regras de negócio (Cibrán et al., 2003; Suvée et al., 2005),

mas há ainda uma carência de trabalhos que apresentam exemplos de implementação de as-

pectos desse tipo na forma deframeworks(Camargo & Masiero, 2005). É importante salientar

também que a literatura carece inclusive deframeworksorientados a aspectos que automati-

zam atividades de Engenharia de Software, tanto atividades fundamentais quanto de apoio e

organizacionais.

Os frameworksorientados a aspectos podem ser classificados emframeworksde aplicação

orientados a aspectos eframeworkstransversais (do inglês,crosscutting frameworks) (Camargo

& Masiero, 2005). Osframeworksde aplicação orientados a aspectos implementam uma ar-

quitetura genérica de um domínio e sua instanciação produz uma aplicação desse domínio. A

arquitetura doframeworkde aplicação orientado a aspectos é projetada com classes e aspectos
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(implementando provavelmente interesses transversais e regras de negócios) de forma integrada

dentro da arquitetura doframework. Osframeworksde aplicação orientados a aspectos são se-

melhantes aosframeworksde aplicação orientados a objetos com relação ao seu propósito e

suas diferenças estão na sua arquitetura, que usa aspectos abstratos e concretos, bem como clas-

ses abstratas e concretas para implementar partes variáveis de seu código e que, portanto, são

concretizados quando ocorre a instanciação de uma aplicação. Nessesframeworkso princípio

de inversão de controle continua válido (Camargo & Masiero, 2005).

Osframeworkstransversais possuem mecanismos de composição abstratos e variabilidades

correspondentes a um único interesse transversal, como por exemplo, persistência e autentica-

ção, sendo que esse interesse pode ser particionado em sub-interesses. Como exemplo de traba-

lho que apresentaframeworkstransversais, pode-se citar o de Camargo & Masiero (2005) que

apresentaframeworksde segurança, persistência, de desenvolvimento e mais doisframeworks

de interesses funcionais. Vale observar queframeworksdesse tipo só podem ser utilizados se fo-

rem acoplados a algum código-base existente. Sendo assim, seu processo de reúso possui duas

etapas “semanticamente” distintas (Camargo & Masiero, 2005): instanciação e composição.

A instanciação de umframeworktransversal refere-se ao processo convencional de reúso de

frameworksorientados a objetos tradicionais e consiste em especializar partes do código-fonte

especialmente projetado para isso. É o processo pelo qual implementam-se os ganchos dofra-

mework, escolhe-se alguma funcionalidade alternativa ou implementa-se uma nova. Isso é feito

normalmente sobrepondo-se métodos que retornam valores da aplicação específica (Camargo

& Masiero, 2005).

Basicamente, a composição deframeworktransversais consiste de duas etapas (Camargo

& Masiero, 2005): identificação dos pontos de junção e fornecimento de regras de composi-

ção. A identificação dos pontos de junção consiste em identificar no módulo base os pontos de

junção adequados ao acoplamento e deve ser feita com base nas “alternativas de composição”

disponíveis noframework. É interessante que osframeworktransversais sejam projetados com

alternativas de composição, principalmente aqueles que necessitam de dados da aplicação em

seu processamento. Essas alternativas aumentam as chances de acoplamento com códigos-base

já existentes, além de diminuir a complexidade das regras de composição que precisam ser

fornecidas. A necessidade de alternativas de composição torna-se mais evidente quando ofra-

meworkdeve ser acoplado a um código-base já existente. No caso de um novo desenvolvimento,

o código-base já pode ser projetado com vistas ao acoplamento que será feito. Contudo, esse

“desenvolvimento orientado às alternativas de composição” pode tornar o código-base confuso

e difícil de manter, pois pode ser que pontos de junção fictícios tenham que ser criados apenas

para o acoplamento (Camargo & Masiero, 2005).
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Já o fornecimento de regras de composição consiste em fornecer as regras que unem as

variabilidades escolhidas/implementadas doframeworkcom o código-base e para isso tarefas

orientadas a aspectos devem ser realizadas como, por exemplo, a concretização de um meca-

nismo de composição abstrato ou a utilização de declarações inter-tipo, no caso da linguagem

AspectJ. Em alguns casos, a etapa de composição depende de informações que são determina-

das na etapa de instanciação, o que determina uma ordem de realização: primeiro a instanciação

e depois a composição. Mas também pode ocorrer de não haver essa dependência, fazendo com

que essas etapas possam ser feitas em qualquer ordem ou em paralelo (Camargo & Masiero,

2005).

Vale observar que, assim como discutido por Camargo & Masiero (2005), o módulo base é

responsável pelo fluxo principal, ou seja, quando se utiliza umframeworktransversal junto a um

módulo base, não há inversão de controle do ponto de vista desse módulo, pois é esse módulo

que tem a responsabilidade pelas chamadas e fluxo de controle. No entanto, do ponto de vista

interno doframeworktransversal, a inversão de controle ocorre como em qualquerframework

orientado a objetos. Com relação à integração entre doisframeworkstransversais, quando as-

pectos contidos em umframeworktransversal afeta um outroframework, por exemplo, quando

o frameworkde persistência afeta oframeworkde documentação, esse último é responsável

pelo fluxo principal.

2.6.4 Outros Mecanismos de Reutilização

Além dos frameworks, na literatura disponível sobre Engenharia de Software, diversas têm

sido as linhas de pesquisa no sentido de propor mecanismos, abordagens e processos de modo

a promover a reutilização de software, e conseqüentemente, o aumento da produtividade no

desenvolvimento de software. Nesta seção são discutidos brevemente, geradores de aplicação,

linhas de produto e componentes de software.

Geradores de Aplicação

De acordo com Cleaveland (1988), geradores de aplicação possibilitam customizar e reuti-

lizar projetos (do inglês,design) de software, contribuindo para melhorar a produtividade e a

manutenibilidade de sistemas de software. Entende-se por gerador de aplicação, um programa

que gera outros programas, sendo que o programa gerado encontra-se em uma linguagem de

programação de alto nível (Smaragdakis et al., 2004). Geradores de aplicação traduzem a es-

pecificação em um programa aplicativo. A especificação descreve o problema ou as tarefas a
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serem realizadas pelo programa. Essa especificação poderia apresentar-se na forma de um diá-

logo interativo, no qual o usuário seleciona de um conjunto de menus; ou então, a especificação

poderia aparecer na forma gráfica, no qual o usuário edita um diagrama. Também, a especifi-

cação pode ser escrita em uma linguagem, chamado de linguagem orientada a aplicação ou de

quarta geração (Cleaveland, 1988). Dessa forma, a especificação é utilizada pelos geradores de

aplicação para gerar automaticamente um ou mais “produtos” — tipicamente um segmento de

código-fonte, uma subrotina ou um sistema de software completo (Cleaveland, 1988). Ainda

segundo Cleaveland (1988), o uso de geradores de aplicação tem resultado em sucesso para

alguns tipos de software, a saber, construção de sistemas de processamento de dados, interface

do usuário e de bases de dados.

De acordo com Smaragdakis et al. (2004), os primeiros trabalhos sobre geradores de aplica-

ção surgiram juntamente com as primeiras pesquisas em Ciência da Computação. Alguns dos

trabalhos que mais têm-se destacado e que consolidam conhecimento dessa área de pesquisa

são de Jones & Glenstrup (2002) e de Smaragdakis & Batory (2000).

Linhas de Produto

De modo geral, o desenvolvimento de software é semelhante ao desenvolvimento de qual-

quer produto industrializado; assim, a estratégia de produção baseada em família, muito comum

quando se discute produção de bens industrializados, pode também ser aplicada ao desenvol-

vimento de software. No contexto de Engenharia de Software, o objetivo de linhas de produto

é alcançar escopo econômico por meio do desenvolvimento sinérgico de produtos de software

(Knauber & Succi, 2000). Ao contrário do desenvolvimento de software realizado projeto a

projeto (um de cada vez), linha de produto de software é um exemplo de estratégia de reutiliza-

ção (Clements & Northrop, 2002). Entende-se por linha de produto de software, um conjunto

de sistemas que usam software intensivamente, compartilhando um conjunto de características

comuns, satisfazendo as necessidades de um segmento particular de mercado e que são de-

senvolvidos a partir de um conjunto comum de ativos principais (do inglês,assets) de forma

preestabelecida Clements et al. (2002).

Nos últimos anos, diversas organizações têm utilizado a abordagem de linhas de produto.

Outras organizações têm sido atraídas por essa abordagem e encontram-se em diversos estágios

de integração das práticas de linhas de produto (Bergey et al., 2001). Mais recentemente, outras

organizações têm proposto linhas de produto de software, podendo-se citar41: aGeneral Motors

Powertrain Software Product Lineda General Motors, aEricsson AXE Familyda Ericsson e a

Salion’s Product Lineda Salion .
41http://www.sei.cmu.edu/SPLC2004/ (acessado em 14/03/2006)
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Observa-se que as pesquisas envolvendo linhas de produto têm focado em desenvolvimento

de software baseado em arquitetura, definição e avaliação de arquitetura, desenvolvimento de

componentes, reengenharia de sistemas legados, ativos principais, desenvolvimento de negó-

cios para linhas de produto, entre outros (Bergey et al., 2001). Além disso, de acordo com

Clements & Northrop (2002), o sucesso de uma linha de produto depende da correta arquitetura

de software adotada.

Componentes de Software

Atualmente, o desenvolvimento de software baseado em componentes tem-se evidenciado

como mais um mecanismo para reutilização de software. Entende-se por componentes, entida-

des mais abstratas do que as classes, podendo ser considerados provedores de serviços, sendo

que como características principais de componentes pode-se destacar que o componente é uma

entidade executável independente que publicam suas interfaces, sendo que todas as interações

com os componentes são feitas por meio dessas interfaces (Sommerville, 2001).

A Engenharia de Software Baseada em Componentes (do inglês,Component-Based Soft-

ware Engineering (CBSE)) ou Desenvolvimento de Software Baseado em Componentes (do

inglês, Component-Based Software Development) (Brown, 1996; SEI, 1997) emergiu no fi-

nal da década de 90 como uma abordagem baseada na reutilização para o desenvolvimento

de sistemas de software. Seu surgimento deu-se em virtude do desenvolvimento orientado a

objetos não conduzir a um extensiva reutilização, como inicialmente foi sugerido; classes de

objetos eram muito detalhadas, específicas e a utilização requisitava o conhecimento de deta-

lhes de implementação das classes, requisititando a disponibilização do código-fonte, o que não

era comercialmente interessante. Segundo Sommerville (2001), nenhum mercado significativo

para as classes individuais foi desenvolvido. Vale ressaltar que, atualmente, o processo de de-

senvolvimento de software com o uso de componentes tem resultado em menores custos de

desenvolvimento, rapidez no desenvolvimento do sistema e maior confiabilidade do sistema.

2.7 Ontologia

Uma ontologia é um artefato de engenharia, constituído por um vocabulário específico usado

para descrever uma certa realidade, além disso, contém também um conjunto de suposições ex-

plícitas referentes ao significado pretendido para os termos usados no vocabulário. Usualmente,

esse conjunto de suposições tem a forma de uma teoria lógica de primeira ordem, no qual os

termos do vocabulário aparecem como nomes de predicados unários ou binários, chamados de
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conceitos e de relações, respectivamente. No caso mais simples, uma ontologia descreve uma

hierarquia de conceitos relacionados; em casos mais complexos, axiomas são adicionados para

expressar outros relacionamentos entre conceitos e para restringir a interpretação pretendida

(Guarino, 1998; IEEE, 2005).

Uma diversidade de ontologias têm sido desenvolvidas por diferentes grupos, sob diferentes

abordagens, e usando diferentes métodos e técnicas. Ontologias têm sido aplicadas sobretudo

na descrição de domínios como Medicina, Engenharia e Direito (Barbosa, 2004). Não sendo

diferente, na área de Engenharia de Software, alguns trabalhos têm sido conduzidos visando

à definição de ontologias para apoiar a aquisição, organização, reúso e compartilhamento de

conhecimento dessa área. Pode-se identificar diversas ontologias, tais como a ontologia para

processo de software (Falbo, 1998), a ontologia para domínios (Oliveira et al., 2000), a ontolo-

gia para documentação (Nunes et al., 2004), a ontologia de tarefas (Zlot, 2002), a ontologia de

teste de software (Huo et al., 2003), entre outras.

O desenvolvimento de ferramentas de apoio à construção de ontologias, tais como a ODEd

(Mian, 2003), ObjectEditor (Beck, 2003), Protégé (Grosso, 1999), Ontolingua (Knowledge Sys-

tems Laboratory, 2006), entre outras, bem como a proposição de métodos para a construção de

ontologias, tais como o SABiO (Systematic Approach for Building Ontologies) (Falbo et al.,

1998), evidenciam a relevância dada pela comunidade científica ao tema.

2.7.1 Representação de Ontologias

Uma diversidade de notações tem sido utilizada para representar/descrever ontologias. Sendo

a ontologia a consolidação do conhecimento de uma determinada área ou domínio, a leitura da

ontologia não deve apresentar ambigüidade. Assim, a notação deve apresentar mecanismos que

permitam a descrição formal da ontologia. Então, um aspecto a ser considerado sobre a cons-

trução de ontologias é a escolha de uma linguagem para expressá-las (Nunes et al., 2004). A

princípio, qualquer linguagem de representação de conhecimento formal, ou até mesmo infor-

mal, poderia ser usada (Falbo, 1998). Na prática, contudo, algumas linguagens têm sido mais

utilizadas, tais como a BNF (Backus Naur Form) (Huo et al., 2003), Ontolingua (GRUBER,

1992), OWL (Web Ontology Language) (W3C, 2006), entre outras. Além dessas, extensões da

UML, tal como a proposta em (Cranefield & Purvis, 1999) e em (Mian, 2003), têm sido utiliza-

das como linguagens para definir ontologias. De modo geral, é utilizado o diagrama de classes,

que fornece uma notação para definição de classes, seus atributos e relacionamentos (Cranefield

& Purvis, 1999). Os benefícios de usar a UML são (Cranefield & Purvis, 1999): a UML pos-
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sui uma comunidade de usuários ampla e que se estende rapidamente, sendo mais familiar aos

desenvolvedores; e existe uma representação gráfica padrão para modelos expressos em UML.

2.8 Teste de Software: Uma Visão Geral

Dentre as atividades do processo de desenvolvimento de software, o teste de software aparece

como um elemento crítico para assegurar a qualidade do software e representa a revisão das

fases de especificação, projeto e codificação. De acordo com Harrold (2000), o teste tem-se

despontado como uma das áreas de pesquisa mais promissoras e importantes. Nas organizações

de desenvolvimento de software é usual que 30% a 40% do esforço total de desenvolvimento de

software sejam gastos com a fase de teste de software (Pressman, 2000); de acordo com Perry

(1995), essa porcentagem chega a ser em torno de 50% e, no domínio de sistemas críticos, essa

porcentagem é maior que 50% (Harrold, 2000).

Embora durante todo o processo de desenvolvimento de software sejam utilizadas técni-

cas, métodos e ferramentas de modo a evitar que defeitos42 sejam introduzidos no produto de

software, a atividade de teste continua sendo de fundamental importância para a eliminação

de defeitos que persistem no software (Maldonado, 1991; Perry, 1995). Mesmo nos melho-

res softwares comerciais, raramente encontra-se softwares com menos de dez defeitos a cada

100.000 linhas de código (Lee et al., 2000). Assim, o teste tem o objetivo de revelar defeitos,

contribuindo para demonstrar que as funções do software estão sendo desempenhadas de acordo

com a especificação (Myers, 1979; Pressman, 2000).

Apesar de não ser possível, por meio da atividade de teste, provar que um programa está

correto, o teste, quando conduzido sistemática e criteriosamente, contribui para aumentar a

confiança de que o software desempenha as funções especificadas e evidenciar características

mínimas do ponto de vista da qualidade do software.

O teste de software envolve basicamente quatro etapas, a saber, o planejamento de testes,

o projeto de casos de teste, a execução e a avaliação dos resultados dos testes (Maldonado,

1991; Pressman, 2000). Com o objetivo de facilitar a atividade de teste de software, o teste é

dividida em fases, sendo que a classificação mais comumente utilizada são o teste de unidade,

de integração, de sistema e de regressão.

42Segundo a IEEE (1990), entende-se pordefeito (do inglês,fault), um passo, um processo ou uma definição de
dados incorreta; umerro (do inglês,error) é a diferença entre o valor obtido e o valor esperado, ou seja, qualquer
estado intermediário incorreto ou resultado inesperado na execução do programa; e umafalha (do inglês,failure)
é a produção de uma saída incorreta com relação à especificação.
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Dentre as etapas do teste de software, o projeto e a avaliação de casos de teste são essenciais;

essas atividades englobam um conjunto de técnicas, critérios e métodos de projeto e avaliação de

casos de teste, fornecendo ao projetista de software uma abordagem sistemática e teoricamente

fundamentada. Dessa forma, nas últimas décadas, atividades de pesquisas na área de teste de

software têm intensivamente estabelecido técnicas e critérios de teste para auxiliar na avaliação

da qualidade e adequação da atividade de teste; como exemplo pode-se citar (Beizer, 1990;

Budd, 1981; Delamaro, 1993, 1997; Horgan & Mathur, 1992; Lutz, 1990; Maldonado, 1991;

Myers, 1979; Myers et al., 2004; Pressman, 2000; Rapps & Weyuker, 1985; Ricca & Tonella,

2001; Zhu et al., 1997).

Tradicionalmente, as técnicas e os critérios de teste têm sido aplicados no teste do código-

fonte de programas. A importância da realização de teste em código-fonte de programas é

bastante reconhecida e fundamental para garantir níveis de qualidade em produtos de software.

Contudo, segundo Perry (1995), a maioria dos defeitos ocorrem na fase de projeto; e estudos

apontam que aproximadamente 65% dos defeitos são decorrentes das fases de análise e projeto

e, aproximadamente 35% dos defeitos ocorrem na fase de codificação. De acordo com Perry

(1995) e Pressman (2000), quanto mais cedo defeitos forem identificados, menor é o custo de

eliminação do defeitos e conseqüentemente, de desenvolvimento e de manutenção do software.

Assim, aplicar a atividade de teste durante todo ciclo de vida do software é, certamente, bastante

relevante.

Nessa linha, um dos primeiros trabalhos que aborda a necessidade de aplicação do teste em

nível de especificação é o de Kemmerer (1985), que o julga como um dos fatores de identifica-

ção de defeitos nas primeiras fases do processo de desenvolvimento de software. Para modelar

a especificação de programas, especialmente especificações de sistemas reativos43, técnicas for-

mais têm sido largamente empregadas. Como exemplos de técnicas formais de especificação,

têm-se Máquinas de Estado Finito (Gill, 1962), Statecharts (Harel, 1987), Redes de Petri (Peter-

son, 1981) e Redes de Petri Coloridas (Jensen, 1997). Na literatura, pode-se identificar diversas

ferramentas de apoio para a edição, a simulação e a validação de modelos representados com

essas técnicas. Como exemplo de ferramentas pode-se citar Statemate (Harel et al., 1990), Stat-

sim (Masiero et al., 1991) e MGASet (Nakazato, 1995). Mesmo quando técnicas formais de

especificação são empregadas, defeitos podem estar presentes, apesar dessas técnicas fornece-

rem a base de uma especificação rigorosa, completa e precisa (Simão, 2004). Dessa forma, a

aplicação de técnicas e critérios de teste sobre modelos escritos em técnicas formais, de modo

a minimizar o número de defeitos que poderiam estar sendo introduzidos no código-fonte, é

43Entende-se por sistemas reativos uma classe de sistema que interagem continuamente com o ambiente, respon-
dendo a eventos externos de forma controlada; sistemas de tempo real, sistemas embutidos e sistemas de segurança
fazem parte dessa classe.
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bastante relevante. Diversos trabalhos vêm explorando essa estratégia, como exemplo pode-se

citar (Friedman et al., 2002; Grieskamp et al., 2002; Ho & Lin, 1999; Jagadeesan et al., 1997;

Miao et al., 1999; Chang & Richardson, 1999).

Dada a relevância que têm tomado sistemas Web, alguns trabalhos têm investigado técnicas

e critérios para o teste desses sistemas, bem como proposto ferramentas de teste de sistemas

Web (Domingues, 2005; Liu et al., 2000; Niese et al., 2002; Nguyen, 2001; Ricca & Tonella,

2001; Yang et al., 1999). Particularmente, Nguyen (2001) apresenta um levantamento de di-

versas ferramentas de teste de aplicações Web. Apesar dessas iniciativas, desenvolvedores de

sistemas Web não podem atualmente contar com ferramentas poderosas o suficiente para testar

aplicações Web; aquelas existentes concentram-se em verificar a sintaxe do programa, realizar

a checagem da integridade de ligações (do inglês,link) em documentos hipertexto, medir o de-

sempenho de aplicações Web, entre outros, inclusive muitas delas operacionais em plataforma

Web. Observa-se que essa área de pesquisa é bastante recente, necessitando, portanto, de mais

investigações.

Vale salientar que o teste é uma das atividades de GQS (Garantia de Qualidade de Software)

e, em geral, sua utilização isolada não é suficiente para alcançar um produto de boa qualidade.

Dessa forma, é fundamental que a atividade de teste seja utilizada juntamente com outras ativi-

dades da Engenharia de Software, tais como inspeções, revisões, técnicas formais e rigorosas de

especificação e de verificação,walkthrough, entre outras (Maldonado, 1991; Pressman, 2000)

2.8.1 Técnicas e Critérios de Teste

Os critérios de teste são comumente agrupados em técnicas de teste que se diferenciam pela

origem da informação utilizada para estabelecer os requisitos de teste e para avaliar ou para

construir conjuntos de casos de teste (Maldonado, 1991). Basicamente, a literatura de teste

classifica os critérios de teste nas técnicas Funcional, Estrutural, Baseada em Defeitos e Baseado

em Estados. Vale ressaltar que essas técnicas de teste devem ser vistas como complementares

e a questão está em como utilizá-las de forma que as vantagens de cada uma delas sejam melhor

exploradas em uma estratégia de teste que leve a uma atividade de teste de qualidade, ou seja,

eficaz e de baixo custo (Maldonado et al., 1998).

Pesquisas na área de teste de software têm investido na proposição de uma diversidade de

critérios de teste de diferentes técnicas. Como exemplos de critérios da técnica Funcional,

pode-se citar o Particionamento por Equivalência, Grafo de Causa-Efeito e Análise do Valor

Limite (Pressman, 2000). Na técnica Estrutural, os critérios mais investigados são os Baseados
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em Fluxo de Dados (Maldonado, 1991; Rapps & Weyuker, 1985) e os Baseados em Fluxo de

Controle (Myers, 1979; Zhu et al., 1997). Dentre os critérios Baseados em Fluxo de Controle,

os mais conhecidos são Todos-Nós, Todos-Arcos e Todos-Caminhos (Myers, 1979; Zhu et al.,

1997). Já os critérios Baseados em Fluxo de Dados surgiram na década de 70 (Herman, 1976)

apud (Vincenzi, 2004) e a motivação para a introdução desses critérios foi que, mesmo para

programas pequenos, o teste baseado somente nos critérios Baseados em Fluxo de Controle não

era eficaz para revelar a presença até mesmo de defeitos simples e triviais (Vincenzi, 2004).

Dentre os critérios Baseados em Fluxo de Dados, destacam-se alguns dos critérios introduzidos

por Rapps & Weyuker (1985) na década de 80: Todas-definições, Todos-du-caminhos, Todos-

p-usos e Todos-usos. No final da década de 80 e início de 90, Maldonado (1991) definiu os

critérios Potenciais Usos. A técnica Baseada em Defeitos tem os critérios Semeadura de Erros

(do inglês,Error Seeding) (Budd, 1981) e Análise de Mutantes (Budd, 1981; Delamaro, 1993),

sendo esse último discutido em mais detalhes na seção seguinte. Todos esses critérios vem

sendo automatizados por ferramentas de teste, sendo experimentadas para investigar a viabili-

dade de sua utilização como mecanismo de identificação de defeitos e, conseqüentemente, de

melhoria de qualidade de sistemas de software. Essa diversidade de critérios leva à necessidade

de avaliar, por meio de estudos teóricos e experimentais, os pontos fortes e as limitações desses

critérios possibilitando o uso complementar, e de forma semelhante ao que acontece com as

técnicas de teste, estabelecer estratégias de testes de alta eficácia e de baixo custo em revelar a

presença de defeitos (Vincenzi, 2004); atualmente, diversos trabalhos envolvendo estudos expe-

rimentais em teste de software têm sido conduzidos (Briand & Labiche, 2004; Andrews, 2004;

Bertolino, 2004; Juristo et al., 2004)

Critério Análise de Mutantes

A Análise de Mutantes, também chamada de Teste de Mutação, surgiu na década de 70

na Yale Universitye Georgia Institute of Technology, sendo que os primeiros trabalhos que

descrevem o teste de mutantes foram publicados no final dessa década (Andre, 1979; Hamlet,

1977; DeMillo et al., 1978); contudo, até hoje esse critério tem sido explorado pela sua eficácia

(Bieman et al., 2001; Chevalley & Thévenod-Fosse, 2003; Ma et al., 2005; Simão, 2004; Yano,

2004).

Embora a Análise de Mutantes tenha sido proposta inicialmente para o teste de programas

em nível de unidade, esse critério tem sido explorado também no teste de integração. Mutação

de Interface (Delamaro, 1997) permite a aplicação dos conceitos oriundos da Análise de Mutan-

tes no teste de integração. Um estudo conduzido por Delamaro (1997) mostra fortes evidências

da eficácia da Mutação de Interface em detectar defeitos. Na linha de orientação a objetos,
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trabalhos envolvendo a avaliação e a adequação do Teste de Mutação no teste de programas

orientados a objetos têm sido propostos (Bieman et al., 2001; Chevalley & Thévenod-Fosse,

2003; Ma et al., 2005; Jackson & Woodward, 2000; Vincenzi, 2004).

Inicialmente proposta para o teste de programa, a Análise de Mutantes tem sido também

investigada e utilizada no teste de especificação de sistema. Como exemplos de algumas das

publicações resultantes nessa linha têm-se (Chung & Sidhu, 1991; Fabbri et al., 1995, 1997,

1999a,b; Petrenko & Bochmann, 1996; Probert & Guo, 1991; Simão, 2000; Simão et al., 2000;

Simão, 2004; Souza et al., 2000b; Sugeta, 1999, 2004).

Apesar da eficácia, esse critério apresenta limitações quanto ao custo de aplicação. Um

trabalho recente que visa a diminuir o custo de aplicação desse critério é o de Ma et al. (2005)

que propõe a aplicação de mutação em nível debytecodede programas em Java, diminuindo o

tempo de compilação e execução dos mutantes; resultados desse estudo mostram que esse mé-

todo é cinco vezes mais rápido do que a mutação em código-fonte Java e compilação separada.

Ainda nessa linha, no trabalho de Vincenzi et al. (2005) é proposto um processo — o Muta-Pro

— que consolida em um único trabalho resultados de diversos outros que foram conduzidos

com o intuito de reduzir os custos de aplicação do Teste de Mutação, tais como a seleção dos

operadores de mutação essenciais (Barbosa et al., 2000) e a BaLBEDeT (Bayesian Learning-

Based Equivalent Detection Technique) (Vincenzi et al., 2002), para determinação de mutantes

equivalentes com base em técnicas de Inteligência Artificial.

Em virtude do grande número de mutantes que devem ser gerados, executados e comparados

quando da aplicação do critério Teste de Mutação, é de suma importância a disponibilização de

ferramentas de apoio à aplicação desse critério.

2.8.2 Automatização de Teste de Software

Sem a utilização de ferramentas que automatizam a aplicação das técnicas e critérios de teste, a

atividade de teste torna-se onerosa, propensa a erros e limitada a programas muito simples (Hor-

gan & Mathur, 1992). Assim, a qualidade da atividade de teste, apesar de certamente depender

dos critérios e das técnicas utilizadas, também depende da disponibilidade de ferramentas de

teste. No entanto, essas ferramentas não podem automatizar completamente todas as ativida-

des envolvidas no teste de software, restringindo-se à realização de tarefas mecânicas de forma

sistemática. Segundo Simão (2004), a automatização completa é um objetivo teoricamente

inalcançável, uma vez que existem alguns problemas inerentemente indecidíveis: (i) dado dois

programas, não se pode determinar se eles são equivalentes; (ii) dado duas seqüências de co-
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mandos (caminhos), não se pode determinar se eles computam a mesma função; e (iii) dado um

caminho, não se pode determinar se ele é executável ou não, ou seja, se existe algum dado de

entrada que execute esse caminho.

Apesar dessas limitações, vários são os esforços para a construção de ferramentas de teste,

tanto comerciais quanto acadêmicas, apoiando critérios de teste de diferentes técnicas (Agrawal

et al., 1998; Choi et al., 1989; DeMillo et al., 1988; Horgan & Mathur, 1992; Chaim, 1991;

Chevalley & Thévenod-Fosse, 2003; Childers et al., 2003; Delamaro, 1993, 1997; Fabbri et al.,

1994a, 1999a,b; Lutz, 1990; Ma et al., 2005; Maldonado et al., 2000; Misurda et al., 2005a;

Price & Zorzo, 1990; IBM, 2006; Rocha, 2005; Simão & Maldonado, 2000; Simão, 2004;

Sugeta, 1999, 2004; Sze & Lyu, 2000; Telcordia Technologies, 2005; Vincenzi, 2004; Yano et

al., 2003).

Essa diversidade de ferramentas vem contribuindo como um fator determinante para a pro-

dutividade na atividade de teste. Ferramentas de teste têm sido empregadas como recursos para

a condução de estudos experimentais para a avaliação e comparação dos diversos critérios de

teste e para o estabelecimento de estratégias de teste. As ferramentas podem ser vistas ainda

como veículo de transferência de tecnologia das pesquisas realizadas em universidades e centros

de pesquisa para a indústria de produção de software. Trabalhos, como o de Horgan & Mathur

(1992), têm citado a utilização de ferramentas de teste no ensino em cursos de graduação, mais

especificamente em disciplinas de Engenharia de Software.

Apesar dessas vantagens, limitações podem ser identificadas. Vale ressaltar que as obser-

vações de Horgan & Mathur (1992) têm prevalecido até os dias de hoje. Eles dizem que, na

maioria dos casos, cada ferramenta tem dado apoio a uma única técnica de teste, sendo insufi-

ciente para a indústria e a comunidade de pesquisa e educação se deseja-se aplicar a ferramenta

em um ambiente de produção de software. Ainda, de acordo com Horgan & Mathur, uma outra

limitação é a estrutura de organização particular que cada ferramenta utiliza; por exemplo, o

formato de armazenamento de casos de teste em arquivos é diferente em cada ferramenta, di-

ficultando a reutilização de casos de teste por outras ferramentas. Além disso, observa-se uma

falta de padronização na interface do usuário das ferramentas de teste, ou seja, diferentes ferra-

mentas têm apresentado diferentes interfaces. Gao et al. (1997) acrescentam ainda que a grande

maioria das ferramentas são dependentes de plataforma e apresentam funcionalidade e base de

dados de acesso restrito. Buscando superar algumas dessas limitações, iniciativas como a de

Gao et al. (1997) e Yang et al. (1999) têm proposto uma nova geração de ambientes de apoio ao

teste de software utilizando a plataforma Web.
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De acordo com Sun et al. (2000), ferramentas de teste de software são importantes meca-

nismos de apoio para assegurar a qualidade do software e, em virtude da contínua variação dos

requisitos de teste, essas ferramentas deveriam ser extensíveis, fáceis de reutilizar e apresentar

interoperabilidade.

Vale ressaltar ainda que, de um modo geral, a grande maioria das ferramentas de teste,

em especial aquelas desenvolvidas no âmbito acadêmico, não constituem um ambiente com-

pleto e integrado de teste de software. A maioria não apresenta todas as funcionalidades de

gerenciamento, tais como o gerenciamento de usuários, de sessão de teste, de casos de teste e

nem mesmo possibilitam estabelecer plano de teste, gerenciar um projeto de teste seguindo um

plano, ou gerenciar itens de configuração de teste, apesar de que já se encontram alguns traba-

lhos teóricos nessa linha (Binder, 1994; Boas, 2003; IEEE, 1998a), principalmente relacionados

ao planejamento, à documentação e à gerência de configuração.

Diversos casos de utilização das ferramentas de teste na condução de estudos experimentais

e como ferramenta de auxílio no ensino em cursos de graduação e pós-graduação têm mostrado

que uma característica fundamental é a possibilidade de utilização por meio descriptsou de

interface gráfica. Dessa forma, a modularização da ferramenta e o estabelecimento de uma in-

terface bem definida entre os módulos da interface e os módulos funcionais executáveis é um

requisito fundamental para que essa característica esteja presente. Essa característica permite

que usuários mais avançados façam uso da ferramenta por meio de chamadas diretas aos mó-

dulos funcionais executáveis e independentes por meio descripts, muitas vezes, por razões de

produtividade; quando é requerida da ferramenta a execução de testes muito longos, muitas ve-

zes, levando algumas dezenas de horas para serem executados, a disponibilidade desse modo

de utilização é indispensável. Por outro lado, usuários iniciantes podem explorar por meio de

uma interface gráfica, os conceitos relacionados ao critério de teste de maneira controlada, pos-

sibilitando também a visualização de casos de teste e dos requisitos de teste, bem como do

acompanhamento do teste de forma facilitada, a exemplo de outras ferramentas de teste, tais

como Mothra e xSuds. A interface gráfica baseada em janelas da xSuds é apontada por Li

& Horgan (2000) como uma das vantagens da ferramenta, uma vez que a atividade de teste

requer a manipulação de um grande volume de dados que devem ser organizados de maneira

compreensível.

Uma outra característica das ferramentas de teste é a multilinguagem, ou seja, a imple-

mentação da ferramenta deve levar em conta também a modularização no sentido de facilitar a

substituição de módulos para o teste de programas escritos em outras linguagens de programa-

ção. Por exemplo, a ferramenta Poke-Tool (Chaim, 1991; Chaim et al., 1997) foi configurada

para o teste de programas escritos em C, foi posteriormente instanciada para o teste de pro-
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gramas escritos em outras linguagens de programação, no caso, Clipper (Borges et al., 1995),

Fortran (Fonseca, 1993) e Cobol (Leitão, 1992).

Atualmente, a maioria das ferramentas de teste investigadas estão disponíveis nos sistemas

operacionais Solaris e Linux. Dessa forma, visando a uma maior disponibilidade das ferramen-

tas de teste, uma outra característica é a multiplataforma. A disponibilidade em uma plataforma

de software livre, no caso o Linux, pode ser visto como um relevante atributo se considerado

o crescente uso de sistemas operacionais livres em laboratórios de universidades e centros de

pesquisa. Observa-se que essa característica pode ser alcançada também com a disponibilidade

das ferramentas de teste operacionais em plataforma Web.

Apesar das características e funcionalidades comuns, cada ferramenta pode apresentar ca-

racterísticas específicas, muitas vezes, impostas pelo critério de teste implementado. Por exem-

plo, o tipo de requisito de teste tratado pelas ferramentas pode diferir, o que leva à necessidade

de funcionalidades específicas de forma a facilitar a visualização dos requisitos de teste. Por

exemplo, no critério Análise de Mutantes aplicado a programas, os requisitos são os mutan-

tes, representados de forma textual; já nos critérios que se utilizam do grafo de programa para

derivar requisitos de teste, uma funcionalidade de visualização do grafo de programa seria con-

veniente. A Poke-tool, por exemplo, pode trabalhar de forma integrada com a ferramenta View-

Graph (Vilela, 1994; Vilela et al., 1997), que possibilita a visualização de grafos de programa

de modo a facilitar a atividade de teste e depuração de programa.

Observa-se que assim como o levantamento das funcionalidades e características comuns, a

investigação das particularidades das ferramentas é de suma importância para o entendimento

da arquitetura de ferramentas de teste e mesmo para o estabelecimento de umframeworkpara

o desenvolvimento de ferramentas de teste.

Ferramentas de Teste de Software

Diversas são as ferramentas de teste tanto acadêmicas quanto comerciais, que têm sido

desenvolvidas para o apoio à atividade de teste de software. Dentre as mais citadas na literatura

disponível sobre teste, encontram-se as seguintes ferramentas:

ASSET (A System to Select and Evaluate Tests) (Frankl & Weyuker, 1985, 1988): Essa fer-

ramenta tem sido considerada um dos primeiros esforços no sentido de automatizar a

aplicação dos critérios Baseados em Fluxo de Dados em programas escritos em Pascal.

Basicamente, a ASSET gerencia casos de teste, aplica critérios de teste em programas e

mostra resultados da aplicação dos critérios;
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ATAC (Automatic Test Analysis for C) (Horgan & Mathur, 1992) exSudsxSuds (Telcordia´s

Software Visualization and Analysis Toolsuite) (Agrawal et al., 1998; Li & Horgan, 2000;

Telcordia Technologies, 2005): Essas ferramentas são consideradas um dos esforços mais

significativos no contexto de ferramentas de teste. A ATAC apóia a aplicação de critérios

Baseados em Fluxo de Controle e de Fluxo de Dados no teste de programas escritos nas

linguagens C e C++. A xSuds é um ambiente de apoio às atividades de teste, análise e

depuração de programas escritos em C e C++, da qual a ATAC é uma das ferramentas.

Observa-se que tanto a ATAC quanto a xSuds são algumas das evidências dos esforços

alocados pela indústria no desenvolvimento de ferramentas de teste de software;

ATACOBOL (Sze & Lyu, 2000) eAda-PINE (Lee et al., 2000): Como extensão da ATAC,

tem-se a ATACOBOL , uma ferramenta que apóia a aplicação de critérios Baseado em

Fluxo de Dados em programas escritos em COBOL. Nessa mesma linha, a ferramenta

Ada-PINE possibilita a aplicação de critério Baseados em Fluxo de Dados, tais como

c-uso, p-uso e todos-usos, em sistemas de tempo real escritos em Ada; e

Mothra (Choi et al., 1989; DeMillo et al., 1988; Horgan & Mathur, 1992): É uma das pri-

meiras ferramentas que implementou esse critério Análise de Mutantes. Essa ferramenta

apóia a aplicação desse critério no teste de programas escritos em Fortran-77. Em vir-

tude da quantidade de mutantes gerados e da necessidade de execução desses mutantes,

diversas versões da Mothra foram construídas, tais como a utilização de processadores

vetoriais (Mathur & Krauser, 1988), máquinas SIMD (Simple Instruction Multiple Data)

Krauser et al. (1991), máquinas hipercúbicas (Choi & Mathur, 1993; Offutt et al., 1992)

e redes de computadores (Zapf, 1993).

De modo geral, as ferramentas de teste podem ser classificadas em ferramentas de teste de

programa e ferramentas de teste de especificação. A primeira classe possibilita a aplicação de

critérios de teste em código-fonte de programas escritos em linguagem de programação, tais

como C, C++, Fortran e Java, auxiliando na identificação de defeitos contidos no código-fonte;

todas as ferramentas descritas acima enquadram-se nessa classe. Já as ferramentas de teste de

especificação utilizam como entrada especificações de programas escritos em técnicas de mode-

lagem de sistema, tais como Redes de Petri, Statecharts e Máquinas de Estado Finito, buscando

a identificação de defeitos em tais especificações. Nessa linha, o grupo de pesquisa em teste

de software do ICMC/USP, junto a outros grupos de pesquisa, tem desenvolvido ferramentas

de apoio tanto para o teste de programa quanto para o de especificação. Na Tabela 2.2 faz-se

uma síntese das ferramentas desenvolvidas pelo grupo de pesquisa ao qual faz parte este tra-

balho, juntamente com o critério de teste implementado, o nível de abstração em que está o
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artefato sendo testado (programa ou especificação de programa) e a linguagem/técnica em que

está representado o artefato.

Tabela 2.2:Ferramentas de Teste de Software
Ferramenta Critério de Teste Nível de Teste Linguagem/ Técnica

Proteum Análise de Mutantes Código-fonte C
Proteum/IM Mutação de Interface Código-fonte C
Proteum/IM 2.0 Análise de Mutantes e

Mutação de Interface
Código-fonte C

Proteum-RS/FSM Análise de Mutantes Especificação Máquina de Estado Fi-
nito

Proteum-RS/ST Análise de Mutantes Especificação Statechart
Proteum-RS/PN Análise de Mutantes Especificação Rede de Petri
Proteum/SML Análise de Mutantes Código-fonte SML (Standard Meta

Language)
Proteum/CPN Análise de Mutantes Especificação Rede de Petri Coloridas
Poke-Tool Todos-nós, Todos-usos,

Potenciais-Usos
Código-fonte C, Fortran, Cobol e Clip-

per
CATSDL Fluxo de controle, Fluxo

de dados e Análise de
Mutantes

Especificação SDL (Specification and
Description Language)

JaBUTi Fluxo de dados e Aná-
lise de Mutação

Código-fonte Java

A Família Proteum (Maldonado et al., 2000) é composta de um conjunto de ferramentas que

dão apoio à aplicação do critério Análise de Mutantes, tanto em nível de programa quanto em

nível de especificação. Fazem parte dessa família as ferramentas Proteum (Delamaro, 1993; De-

lamaro et al., 1993; Delamaro & Maldonado, 1996), Proteum/IM (Delamaro, 1997), Proteum-

RS/FSM (Fabbri et al., 1994a, 1999a,b), Proteum-RS/ST (Sugeta, 1999), Proteum-RS/PN (Si-

mão & Maldonado, 2000), Proteum/SML (Yano et al., 2003; Yano, 2004) e Proteum/CPN (Si-

mão, 2004). Dentre essas ferramentas, uma das mais referenciadas é a Proteum, a primeira

dessa linha e que implementa o critério Análise de Mutantes para o teste de unidade de pro-

gramas escritos em C. A Poke-tool (Potential Uses Criteria Tool for Program Testing) apóia a

aplicação dos critérios Potenciais-Usos e também outros critérios estruturais como Todos-nós

e Todos-arcos. Foi inicialmente desenvolvida para o teste de unidade de programas escritos

em C, mas em virtude de sua característica de multi-linguagem, também existem configura-

ções para o teste de programas em COBOL (Leitão, 1992), Fortran (Fonseca, 1993) e Clipper

(Borges et al., 1995). A CATSDL (Sugeta, 2004) apóia o teste e depuração de especificações

em SDL (Specification and Description Language), por meio da aplicação dos critérios de teste

baseados em fluxo de controle, em fluxo de dados e em mutação. Já a JaBUTi (Vincenzi, 2004)
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apóia a aplicação dos critérios de teste baseados em fluxo de dados e em mutação em programas

escritos em Java.

Vale ressaltar que essas ferramentas foram resultados de esforços individuais e desenvol-

vidas não se considerando uma metodologia sistematizada ou uma arquitetura de referência.

Apesar disso, essas ferramentas de teste vêm sendo utilizadas atualmente em centros de pes-

quisa e universidades, em especial, na condução de estudos experimentais na avaliação dos

critérios de teste. Como exemplo de alguns resultados de aplicação dessas ferramentas têm-se

(Barbosa, 1998; Delamaro, 1997; Souza, 1996; Vincenzi, 1998).

Como recursos para a implementação das ferramentas apresentadas na Tabela 2.2, softwa-

res livres têm sido largamente empregados, principalmente em virtude do custo minimizado

para utilização e a disponibilidade de código-fonte. As ferramentas livres GCC (Stallman,

2000), Tcl/Tk (Foster-Johnson, 1997; Welch, 1997), PHP (Moulding, 2001; Welling & Thom-

son, 2001), MySQL (DuBois & Widenius, 1999; Welling & Thomson, 2001) e Perl (Perl Insti-

tute, 2001) vêm sendo utilizados.

Pode-se observar que na literatura diversos trabalhos fazem referência às ferramentas de

teste que abordam o teste de programas escritos em linguagens procedimentais. Mais recen-

temente, com a proliferação de programas orientados a objetos, uma linha que tem tomado as

pesquisas em teste de software é o estudo e a proposição de critérios e ferramentas de teste

de programas orientados a objetos (Bieman et al., 2001; Chevalley & Thévenod-Fosse, 2003;

Domingues, 2002; Hoffman & Strooper, 2000; IBM, 2006; Ma et al., 2002, 2005; Misurda et

al., 2005b,a; Offutt et al., 2004; Rocha, 2005; Vincenzi, 2004). Recentemente, as ferramentas

Mujava (Ma et al., 2005; Offutt et al., 2004), JavaMut (Chevalley & Thévenod-Fosse, 2003),

Jazz (Misurda et al., 2005b,a), Roast (Hoffman & Strooper, 2000), JFut (Rocha, 2005) e Ja-

BUTi (Vincenzi, 2004) têm automatizado o teste de programas escritos em Java, observando

que a comunidade científica de teste tem atentado para essa linguagem de programação.

Mais recentemente, a Web tem sido investigada como sendo uma plataforma sobre a qual

se pode construir ferramentas de apoio à Engenharia de Software (Gao et al., 1997). Pode-se

identificar então algumas iniciativas de ferramentas de teste operacionais em plataforma Web;

como exemplos pode-se citar a Fujitsu Test Information Management System (Gao et al., 1997),

a Proteum/SML (Yano et al., 2003) e a Proteum/CPN (Simão, 2004).

Além das ferramentas de teste de software que implementam técnicas e critérios de teste,

pode-se identificar uma outra categoria de ferramentas de apoio às atividades de teste de soft-

ware: as ferramentas de geração de casos de teste. Como exemplos de ferramentas dessa cate-

goria, pode-se citar a ConData (Martins et al., 2000), a Korat (Boyapati et al., 2002), a TCGS
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(Test Case Generation System) (Huaikou & Ling, 2000), a AGEDIS (Hartman & Nagin, 2004),

além dos trabalhos de Diaz et al. (2003) e Friedman et al. (2002).

Uma discussão mais detalhada sobre as técnicas, critérios e questões relacionadas à auto-

matização do teste podem ser encontradas em (Maldonado et al., 2004).

Arquitetura de Ferramentas de Teste

Garlan & Perry (1995) dizem que arquiteturas de software podem ter um impacto positivo

em diversos aspectos do desenvolvimento de software, tais como no entendimento, na reutili-

zação, na evolução, na análise e no gerenciamento do sistema. Observa-se dessa forma que a

arquitetura de software constitui-se num fator de suma importância no projeto de sistemas de

software, inclusive de ferramentas de teste. Não sendo diferente, na área de Teste de Software,

arquiteturas de ferramentas de teste vêm sendo propostas há alguns anos, sendo que na maio-

ria dos trabalhos são abordados instâncias arquiteturais dessas ferramentas (Gao et al., 1997;

Hartman & Nagin, 2004; Lee et al., 2000; Ma et al., 2005; Richardson, 1994; Sze & Lyu, 2000;

Yang et al., 1999).

Nesse contexto, um trabalho bastante relevante é o de Eickelmann & Richardson (1996) que

propõem a primeira arquitetura de referência de ferramentas de teste. Basicamente, essa arqui-

tetura de referência conta com os módulos de execução do teste, desenvolvimento do teste, aná-

lise de falha, medição dos resultados, gerenciamento dos dados de teste e planejamento do teste.

Uma análise conduzida por Eickelmann & Richardson (1996) envolvendo algumas instâncias

arquiteturais — a saber, das ferramentas PROTest II (Belli & Jack, 1993), TAOS (Richardson,

1994) e CITE (Vogel, 1993) — mostra que nem todas as ferramentas de teste apresentam todas

as seis funcionalidades da arquitetura de referência. A funcionalidade de Planejamento não foi

apresentada por nenhuma das ferramentas analisadas. Apesar de sua contribuição como a pri-

meira arquitetura de referência, essa apresenta limitações. Essa arquitetura é apresentada em

alto nível, por exemplo, não são apresentados os relacionamentos entre as funcionalidades, tais

como o fluxo de dados, troca de mensagens ou comunicação por meio de um repositório de

dados. Além disso, não são dados mais detalhes da descrição de cada funcionalidade, além da-

quela apresentada anteriormente. Assim, observa-se que essa arquitetura é bastante geral, não

mostrando detalhes que auxiliem de fato a sua utilização como arquitetura de referência. Além

disso, essa arquitetura, como foi proposta, não seria suficiente para a construção de ferramentas

de teste de aplicações Web.

Dessa forma, com base nas arquiteturas das diversas ferramentas de teste “tradicionais” e na

arquitetura de referência proposta anteriormente, Yang et al. (1999) propõem uma arquitetura
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de ferramentas de teste para o teste de aplicações Web. Essa arquitetura considera as funcionali-

dades de execução do teste, desenvolvimento do teste, análise de falha, medição dos resultados

e gerenciamento de dados de teste, advindas da arquitetura de referência, além disso, considera

também o módulo de análise do código-fonte.

De acordo com Sun et al. (2000), a estrutura tradicional de ferramentas de teste de software

é geralmente centrada em dados e sua implementação é baseada em módulos. Embora não seja

proposta como uma arquitetura de referência, traz também contribuições no sentido estabelecer

uma estrutura tradicional de ferramentas de teste de software. Essa estrutura não embute o

conceito de camadas, o que dificulta o controle da complexidade do sistema. Além disso,

cada parte dessa estrutura — a saber, gerenciador do projeto, analisador sintático, analisador

dinâmico e o módulo de análise e apresentação — é um grande módulo, e sua estrutura interna

também é complexa, sendo que a comunicação entre os módulos é pesada, o que resulta em

limitação na evolução do sistema. Vale observar que para a elaboração dessa estrutura, Sun

et al. (2000) considera em seu trabalho somente ferramentas de teste estrutural em nível de

código-fonte, não levando em consideração ferramentas que apóiam outras técnicas de teste e

mesmo teste em nível de especificação.

Vale a pena salientar que a grande maioria das ferramentas de teste têm sido desenvolvidas

de forma isolada sem se basear em uma arquitetura de referência, uma vez que há uma carência

de arquiteturas de referência para o domínio de teste largamente aceitas. Segundo Eickelmann

& Richardson (1996), o estabelecimento de uma arquitetura de referência esse domínio não

é uma tarefa definitiva, uma vez que deve contar com o rápido avanço que vem sofrendo o

processo de teste através do ciclo de vida do software e que tem influenciado diretamente nas

ferramentas de teste. Dessa forma, a proposição de uma arquitetura de referência que possa se

acomodar à evolução constante das ferramentas de teste é bastante relevante.

Mesmo frente às limitações da arquitetura de referência proposta por Eickelmann & Ri-

chardson (1996), essa e outras instâncias arquiteturais serão utilizadas no contexto deste traba-

lho como base para o estabelecimento da arquitetura de referência de ferramentas de teste de

software.

2.9 Considerações Finais

Neste capítulo foi apresentada uma síntese das principais pesquisas que estão sendo conduzidas

e que serviram de base para a condução das atividades referentes ao presente trabalho de dou-
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torado. Considerando-se a natureza da linha de pesquisa abordada nesta tese, uma diversidade

de temas precisou ser investigada.

Por meio da revisão conduzida, pode-se identificar diversas linhas de pesquisa ainda em

aberto e que merecem investigação. No que tange o apoio ao desenvolvimento de software,

apesar da diversidade de trabalhos abordando ferramentas e AESs, não há ainda um consenso

sobre a melhor estratégia para o desenvolvimento dessas ferramentas e ambientes. Além disso,

AESs atuais são, muitas vezes, desenvolvidos sem nenhuma sistematização, o que tem resultado

em ambientes difíceis de evoluir e adaptar-se. Mais especificamente, a falta de uma arquitetura

de software adequada e eficaz para esse domínio pode estar comprometendo a capacidade de

evolução, integração e crescimento incremental dessas ferramentas e ambientes. Isso tem aten-

tado para a necessidade de se estabelecer arquiteturas de referência como elemento fundamen-

talmente relevante na qualidade das ferramentas e AESs.

Apesar do desenvolvimento de software orientado a aspectos não ser o foco principal desta

tese, é interessante observar que é um tema de pesquisa emergente e que requer ainda muita

investigação em quase todas as linhas, tanto em relação às linguagens de programação quanto

em relação aos métodos e técnicas de análise e projeto orientados a aspectos. Apesar disso,

pesquisas preliminares nessa área têm mostrado a viabilidade de seu uso no desenvolvimento

de sistema software e, por isso, investigado no contexto desta tese. Nessa perspectiva, uso

de frameworksorientados a aspectos, mais especificamente,frameworkstransversais para a

automatização de atividades de apoio e organizacionais relacionados ao desenvolvimento de

software não podem ser encontrados na literatura.

Frente às lacunas identificadas nas linhas de pesquisas investigadas, no próximo capítulo é

apresentado um mecanismo que procura apoiar e viabilizar o desenvolvimento de ferramentas

e AESs. Mais especificamente, é proposta uma arquitetura de referência baseada em interesses

(aspectos) para AESs elaborada com base no padrão internacional ISO/IEC 12207, em arquite-

turas de sistemas interativos e sistemas Web bastante consolidadas, em ontologias de processo

de software, bem como no uso deframeworksorientados a aspectos, visando especialmente a

capacidade de evolução e crescimento incremental que esses ambientes devem apresentar.



CAPÍTULO

3
Arquitetura de Referência de

Ambientes de Engenharia de Software

3.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo é apresentada uma arquitetura de referência de AESs baseada em interesses

(aspectos), chamada de RefASSET (Reference Architecture for Software Engineering Tools),

que visa dar apoio à fase de projeto arquitetural no processo de desenvolvimento de ambientes

e ferramentas de Engenharia de Software. Com base nessa arquitetura, pode-se desenvolver

ambientes integrados de forma incremental e evolutiva.

A RefASSET é baseada em um conjunto de requisitos arquiteturais, listadas na Seção 3.2,

que é resultado de uma investigação de AESs atuais e das limitações que elas têm apresentado.

Além disso, a RefASSET é baseada na norma internacional ISO/IEC 12207 (International Or-

ganization for Standardization, 1995) e em ontologias relacionadas ao processo de software

(Falbo, 1998; Nunes, 2005) que visam a agregar conhecimento do domínio de Engenharia de

Software à arquitetura e também definir a estrutura geral da RefASSET. Considerando-se atu-

almente a relevância de sistemas de software disponibilizados por meio de ambiente Web, essa

69
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arquitetura possibilita também o desenvolvimento de ambientes e ferramentas1 para a plata-

forma Web. A estrutura geral da RefASSET e suas características são discutidas na Seção 3.3.

De um modo geral, as arquiteturas de software podem ser descritas e documentadas abordando-

se diferentes visões arquiteturais, dependendo da finalidade da documentação. Para melhor des-

crever a RefASSET, foram utilizadas três das visões arquiteturais mais comumente utilizadas

pela comunidade de arquitetura de software, a saber: a visão estrutural (ou visão de módu-

los); comportamental (ou visão em tempo de execução); e física (ou visão de implantação). A

descrição arquitetural da RefASSET é mostrada na Seção 3.4.

Como discutido anteriormente, questões relacionadas à integração em AESs estão em evi-

dência; dessa forma, na Seção 3.5 é discutido como pode ocorrer a integração em AESs cons-

truídos com base na arquitetura de referência proposta. E, na Seção 3.6 é apresentada a aborda-

gem proposta para a utilização e construção de AESs baseados na RefASSET.

Considerando-se a relevância que tem mostrado a plataforma Web para a disponibilização

de sistemas de software, na Seção 3.7 são discutidos brevemente os mecanismos — filosofia,

ferramentas e linguagens — que poderiam dar subsídios à implementação de AESs construídos

com base na RefASSET para essa plataforma .

3.2 Requisitos Arquiteturais de Ambientes de Engenharia de

Software

Com base na investigação de trabalhos envolvendo AESs identificados na literatura (Ambriola

et al., 1997; Braga et al., 1999; Grundy et al., 2004; Lucrédio et al., 2004; Maidantchik, 1999;

Maurer et al., 1999; Nguyen et al., 1997; Reiss, 1990, 1999; Taylor et al., 1988; Rocha et

al., 1990; Sharon & Anderson, 1997), e considerando-se as limitações apontadas para esses

ambientes (Harrison et al., 2000), foi estabelecido um conjunto de requisitos arquiteturais de

AESs, listados a seguir:

(i) A arquitetura deve possibilitar o desenvolvimento de AESs que devem dar apoio a qual-

quer atividade de Engenharia de Software, sejam elas, fundamentais, de apoio ou organizacio-

nais;

1Neste e nos capítulos seguintes, ferramenta refere-se aos sistemas de software que implementam atividades
básicas (ou fundamentais) ao desenvolvimento de software, a saber: gerência de requisitos, análise, projeto, codi-
ficação, teste e manutenção.
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(ii) A arquitetura deve possibilitar o desenvolvimento de AESs que devem dar apoio a mo-

delos distintos de processos de desenvolvimento de software, ou seja, a arquitetura deve possibi-

litar a utilização do AES em diferentes processos, tais como nos processos de desenvolvimento

clássico e nos processos de desenvolvimento de software livre;

(iii) A arquitetura deve possibilitar o desenvolvimento de AESs que devem ser capazes de

evoluir de maneira incremental e evolutiva por meio da integração de novas ferramentas ou

módulos que automatizam atividades — tanto fundamentais quanto de apoio e organizacionais

— de Engenharia de Software;

(iv) A arquitetura deve possibilitar o desenvolvimento de AESs que devem ser capazes de

evoluir de forma fácil por meio da incorporação de novas técnicas, novas linguagens de pro-

gramação, novos critérios, entre outros, que vêm sendo constantemente propostos na área de

Engenharia de Software;

(v) A arquitetura deve possibilitar o desenvolvimento de AESsstand-alone, bem como para

aqueles que possam ser disponibilizados por meio da plataforma Web;

(vi) A arquitetura deve possibilitar o desenvolvimento de AESs que permitam que ferramen-

tas de Engenharia de Software desenvolvidas independentemente dessa arquitetura possam ser

integradas a esse ambiente; e

(vii) A arquitetura deve possibilitar o desenvolvimento de AESs que devem apresentar faci-

lidade de integração de apresentação, dados, controle, plataforma e processo.

3.3 Estrutura Geral e Características da Arquitetura

Buscando satisfazer os requisitos arquiteturais identificados para arquiteturas de referência de

AESs apresentados na seção anterior, uma arquitetura de referência para o desenvolvimento de

AESs, chamada de RefASSET, ilustrada na Figura 3.1, é proposta. A RefASSET é baseada em

diversos resultados de pesquisas da área de Engenharia de Software, a saber a norma interna-

cional ISO/IEC 12207 (International Organization for Standardization, 1995) que cobre todo

o ciclo de vida de desenvolvimento do software desde a concepção das idéias iniciais sobre o

software até esse ser retirado de execução, a ontologia de processo de software (Falbo, 1998)

e de artefato de software (Nunes, 2005), e a separação de interesses (Dijkstra, 1976), um con-

ceito antigo, mas bastante consolidado, e que atualmente vem sendo explorado no contexto da

programação orientada a objetos e mais recentemente, da programação orientada a aspectos.
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Figura 3.1: Arquitetura Geral Proposta para Ambientes de Engenharia de Software
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Além disso, considerando-se as perspectivas futuras de utilização da plataforma Web para

a disponibilização de sistemas de software dos mais variados domínios de aplicação, as arqui-

teturas mais comumente utilizadas para sistemas Web foram investigadas: arquitetura Cliente-

Servidor (Tanenbaum, 1997), arquiteturaweb services(W3C, 2006) e arquitetura Cliente-Servi-

dor Distribuído (Ramakrishnan & Gehrke, 2000).

Para a arquitetura de referência proposta, será inicialmente considerada a arquitetura Cliente-

Servidor, mais especificamente arquiteturas de sistemas interativos e sistemas Web consolida-

das da literatura, a saber, a arquitetura 3-camadas (Anderson, 2004; Sadoski & Comella-Dorda,

1997) e o padrão arquitetural MVC (Model-View-Controllerou Modelo-Visão-Controlador)

(Buschmann et al., 1996).

Como trabalhos futuros, a investigação de AESs construídos com base em outras arquitetu-

ras deve ser conduzida, principalmente quanto ao uso da arquitetura deweb service, uma vez

que essa é bastante diferente da arquitetura Cliente-Servidor que já se encontra mais consoli-

dada. Uma outra arquitetura que merece investigação é a Cliente-Servidor Distribuído que é

bastante semelhante à Cliente-Servidor, contudo, um cliente acessa um servidor central e esse

encaminha a requisição do cliente a um servidor adequado.

Nas subseções a seguir são descritas em mais detalhes cada uma das principais caracte-

rísticas da RefASSET. Na Seção 3.3.1 são discutidas as arquiteturas de sistemas interativos e

sistemas Web que deram base à RefASSET; na Seção 3.3.2 é mostrada como a ISO/IEC 12207

influenciou na arquitetura proposta; na Seção 3.3.3 é mostrado como as ontologias serviram de

base à arquitetura e, por fim, na Seção 3.3.4 é discutido como a separação de interesses ade-

quada pode contribuir para a arquitetura e conseqüentemente para os AESs que vierem a ser

construídos com base nessa arquitetura.

3.3.1 Arquiteturas de Sistemas Interativos e de Sistemas Web

Uma vez que sistemas de softwares de diversos domínios de aplicação vêm sendo migrados

para a plataforma Web, observa-se que mesmo sistemas de software de domínios específicos,

tais como do domínio de Engenharia de Software, poderiam também ser largamente disponi-

bilizados por meio dessa plataforma em um futuro próximo. Além disso, vale ressaltar que há

poucos ambientes e ferramentas de Engenharia de Software disponibilizados sobre essa plata-

forma. Dessa forma, baseado em arquiteturas de aplicações Web, a RefASSET possibilita o

desenvolvimento de ambientes e ferramentas de Engenharia de Software que poderão ser dis-

ponibilizados sobre a plataforma Web.
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Baseado na arquitetura de sistemas interativos e sistemas Web, a arquitetura proposta é di-

vidida em lado do cliente (do inglês,client side) e do servidor (do inglês,server side), como

mostrado na Figura 3.1. O lado do cliente corresponde à interface gráfica que possibilita ao

usuário interagir com a ferramenta ou com o AES por meio de um navegador Web. Baseado

especificamente na arquitetura em 3-camadas e suas adaptações (Anderson, 2004; Sadoski &

Comella-Dorda, 1997; Zhao & Kearney, 2003), o lado do servidor é dividido em camada de

apresentação, camada de aplicação e camada de persistência. A camada de apresentação cons-

trói a interface do usuário e gerencia essa interface. A camada de aplicação implementa as

regras de negócio, ou seja, as funcionalidades principais, além de manipular os dados da fer-

ramenta/AES. O papel da camada de persistência é gerenciar os elementos/objetos persistentes

que a ferramenta/AES gerencia. Para cada tipo de ferramenta de Engenharia de Software, é ne-

cessária uma investigação sobre quais elementos serão persistidos. Persistência é, muitas vezes,

alcançada por meio da utilização de uma base de dados gerenciada por um SGBD (Sistema de

Gerenciamento de Banco de Dados).

Uma vez que o padrão arquitetural MVC tem sido largamente utilizada na organização ar-

quitetural e uma das mais conhecidas para sistemas de software interativos (Anderson, 2004;

Krasner & Pope, 1988; Nakagawa et al., 2005), RefASSET é também baseada nesse padrão.

Deve-se ressaltar que a escolha do MVC como base para a RefASSET se deve ao fato de pos-

sibilitar uma melhor modularização dos AESs que venham a ser desenvolvidos com base nessa

arquitetura.

O MVC divide o AES em três componentes: o modeloque implementa as funcionalida-

des principais do AES e manipula os dados gerenciados pelo ambiente; a visãoque gerencia

informações a serem mostradas para o usuário; e o controladorque processa as entradas (even-

tos) do usuário que foram feitas por meio do navegador Web, considera o estado corrente do

cliente e determina o próximo estado do sistema. Baseado no próximo estado a ser invocado,

o controlador invoca uma visão apropriada que mostra ao usuário as saídas adequadas; assim,

o controlador determina o fluxo de controle do sistema. A visão e o controlador constituem

a interface do usuário, ou seja, correspondem à camada de apresentação que gerencia a inter-

face do usuário. A independência da camada de apresentação da camada de aplicação facilita o

desenvolvimento da interface do usuário de forma independente, contribuindo inclusive para a

manutenibilidade.

Além disso, uma vez que a camada de aplicação concentra a estrutura e as funcionalidades

de AES, isso possibilita que essa camada seja base inclusive para o desenvolvimento de AES

stand-alone.
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Certamente, AES disponibilizados na plataforma Web contribuem para o CSCW (Computer

Supported Cooperative Workou Trabalho Cooperativo Apoiado por Computador), na linha de

pesquisa de trabalhos apresentados, por exemplo, naACM Conference on Computer Supported

Cooperative Work2; no entanto, o enfoque deste trabalho não envolve essa linha de pesquisa e

por isso, não será tratado no contexto deste trabalho.

3.3.2 ISO/IEC 12207

De modo geral, a grande maioria dos AESs identificados na literatura não automatizam to-

das as atividades que de fato podem ocorrer em processos de desenvolvimento de software.

Além disso, geralmente, esses ambientes não prevêem essas atividades e quando desejam in-

serir novos módulos que implementam novas atividades, muitas vezes, suas arquiteturas não

apresentam facilidades para uma evolução incremental. Assim, neste trabalho, a norma inter-

nacional ISO/IEC 12207 insere-se nessa perspectiva como base para o estabelecimento de uma

arquitetura de referência de AES, uma vez que essa norma define uma série de processos e

atividades que podem ou devem ser empregados durante todo o ciclo de vida de desenvolvi-

mento dos sistemas de software. Além disso, essa norma propõe três grupos de processos —

processos fundamentais, processos de apoio e processos organizacionais — que classificam as

atividades que ocorrem no desenvolvimento de software de acordo com sua natureza. Na Figura

3.2 é mostrada a estrutura da norma, bem como os processos e as classes a que pertencem esses

processos.

Os processos fundamentais, de apoio e organizacionais da ISO/IEC 12207 foram utilizados

para dar origem aos módulos que implementam atividades fundamentais, de apoio e organiza-

cionais, respectivamente, da arquitetura proposta. Esses três grupos de atividades encontram-se

dentro da camada de aplicação, como mostra a Figura 3.1.

Como proposto pela ISO/IEC 12207, os processos fundamentais englobam as atividades

referentes ao contrato entre o cliente e o fornecedor, ao desenvolvimento, à operação e à manu-

tenção do software, ou seja, correspondem a um conjunto de atividades básicas de desenvolvi-

mento de software. Neste trabalho, está se considerando como atividades básicas aquelas que

comumente aparecem em modelos “tradicionais” de processo de desenvolvimento de software,

tais como no Modelo Seqüencial Linear (Royce, 1970) apud (Pressman, 2000). As ativida-

des fundamentais são então a gerência de requisitos, análise, projeto, implementação, teste e

manutenção, descritas a seguir:

2http://www.acm.org/cscw2004/ (acessado em 10/02/2006)
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Figura 3.2: Estrutura da Norma ISO/IEC 12207

• Gerência de requisitos: Essa atividade refere-se à gerência dos requisitos do software a

ser desenvolvido, além de categorizar e priorizar os requisitos por sua importância. Deve

realizar a rastreabilidade que permite visualizar os relacionamentos entre os requisitos

e casos de uso, funcionalidades a serem implementadas e entre os próprios requisitos.

Além disso, gerencia também as restrições funcionais e de projeto;

• Análise e Projeto: Essa atividade refere-se à construção de modelos arquiteturais e de

análise, bem como os modelos de projeto do software, dando apoio a identificação de

interfaces, classes e componentes. Além disso, dá apoio também ao projeto da base de

dados do software;

• Implementação: Essa atividade refere-se à tradução dos modelos do software em uma

linguagem de programação. Se o projeto for realizado de maneira detalhada, a tradução

pode ser realizada de maneira automática cabendo ao desenvolvedor acrescentar detalhes

de implementação. Pode-se referir também à implementação sem ter por base os modelos

do software, assim como ocorre em alguns processos ágeis de desenvolvimento de soft-

ware, que concentra as atenções na codificação ao invés de concentrar-se na modelagem

do sistema;
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• Teste: Essa atividade consiste na análise dinâmica do software com o objetivo de verificar

a presença de defeitos no software e aumentar a confiança de que o software esteja correto.

Para isso, fases de teste, a saber, teste de unidade, de integração e de sistema, podem ser

requeridos. Além disso, técnicas e critérios de teste podem ser utilizadas para sistematizar

a atividade de teste; e

• Manutenção: A atividade de manutenção em sistemas de software é inevitável. Então

AES precisam dar apoio a essa atividade. Essa atividade deve registrar as manutenções

requeridas e as realizadas, os autores, os motivos, data, ou seja, deve gerenciar o histórico

das manutenções. Deve também priorizar e controlar as manutenções e indicar quais

outros artefatos necessitam também ser modificados.

As atividades fundamentais(contida na camada de aplicação da RefASSET e ilustrada na

Figura 3.1) apresentam-se em várias camadas no qual cada camada corresponde a uma atividade

fundamental e que contém as especificidades de cada atividade. Por exemplo, para a camada

de análise e projeto pode-se citar como especificidade a construção de modelos (em UML, por

exemplo) de sistemas de software. Num outro exemplo, sabe-se que a atividade de gerência de

requisitos pode utilizar, dentre outras, as atividades de documentação ou de gerência de confi-

guração; no entanto, essas duas atividades não são tarefas específicas da atividade de gerência

de requisitos e, portanto, são tratadas em separado como atividades de apoio.

As atividades de apoiomelhoram a qualidade das atividades fundamentais, e conseqüente-

mente, melhoram a qualidade do processo de software como um todo, na linha do proposto pela

ISO/IEC 12207. A documentação e a gerência de configuração são atividades que certamente

melhoram a qualidade do processo de software, e portanto, consideradas como atividades de

apoio.

As atividades organizacionaisrelacionam-se aos interesses da organização responsável pelo

desenvolvimento do software e envolve o planejamento do processo de software, os recursos hu-

manos envolvidos (suas tarefas e responsabilidades), às atividades relacionadas à infra-estrutura

envolvida, dentre outras.

Observa-se que as atividade de apoio e as organizacionais melhoram e contribuem para a

qualidade das atividades fundamentais e, a disponibilidade de um AES integrado, disponibili-

zando as atividades fundamentais, de apoio e organizacionais trabalhando em conjunto contri-

buem para a qualidade dos processos e dos produtos de software gerenciados por esse ambiente.

Na Tabela 3.1 é mostrado o resultado da identificação das atividades da RefASSET para os

processos da ISO/IEC 12207. A primeira coluna corresponde aos três grandes grupos de proces-
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sos estabelecidos pela ISO/IEC 12207. A segunda coluna refere-se aos processos pertencentes

a cada um desses três grandes grupos. A terceira coluna contém o resultado da identificação

das atividades de apoio e atividades organizacionais correspondentes aos processos de apoio e

organizacionais da ISO/IEC 12207, respectivamente.

Tabela 3.1:Processos da ISO/IEC 12207 x Atividades do AES
Grupo de Processos da
ISO/IEC 12207

Processos da ISO/IEC 12207 Atividades da RefASSET

Fundamental Aquisição —
Fornecimento —
Desenvolvimento Requisitos, Análise, Projeto,

Implementação e Teste
Operação —
Manutenção Manutenção

Apoio Documentação Documentação
Gerência de Configuração Gerência de Configuração
Garantia de Qualidade Inspeção
Verificação Verificação
Validação Validação
Revisão Conjunta Revisão
Auditoria Auditoria
Resolução de Problemas —

Organizacional Gerenciamento Gerenciamento, Planejamento,
Métricas e Estimativas

Infra-estrutura Configuração, Comunicação,
Distribuição e Sincronização

Melhoria Coleta de Dados e Análise de
Effectiveness

Treinamento Help On-line, Manual do Usuá-
rio e Tutoriais

3.3.3 Ontologias

Trabalhos recentes têm aplicado o conceito de ontologia no domínio de Engenharia de Software,

uma vez que o uso de ontologias tem um forte impacto na aquisição de conhecimento. Nessa

linha, o trabalho de Falbo (1998) estabelece uma ontologia que estrutura o conhecimento sobre

processo de software. Adicionalmente, Nunes (2005) estabelece uma ontologia de artefatos

de software. Nas Figuras 3.3 e 3.4 são mostradas, respectivamente, a representação gráfica da

ontologia de processo de software (Falbo, 1998) e a ontologia de artefato de software (Nunes,

2005).
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Figura 3.3: Ontologia de Processo de Software (Adaptado de (Falbo, 1998))
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Figura 3.4: Ontologia de Artefato (Adaptado de (Nunes, 2005))

A construção de arquiteturas de referência de AESs considerando-se tanto uma ontologia

de processo de software quanto de artefato de software é relevante, isso porque essas ontolo-

gias possibilitam incorporar conhecimento sobre processo de software e artefatos relacionados

dentro da arquitetura.

Por meio de uma visão analítica da ontologia de processo, observa-se que pode ser estabele-

cido uma correspondência entre os conceitosAtividade de Construção , Atividade de

Avaliação de Qualidade e Atividade de Gerência com os processos fundamentais,

de apoio e organizacionais, respectivamente, da ISO/IEC 12207 e, também com as atividades

fundamentais, de apoio e organizacionais da RefASSET. Para cada uma das atividades têm-se

métodos, técnicas e ferramentas correspondentes.

Como mostrado na Figura 3.1, a RefASSET apresenta atividades (ou interesses) não-funcionais

(que serão discutidas em mais detalhes na seção seguinte), ou seja, um conjunto de módulos que

implementam funcionalidades de propósito geral. Observa-se que a ontologia de processo apre-

senta o conceitoFerramentas de Propósito Geral que corresponde a esse conjunto de

módulos.

Os conceitosModelo de Ciclo de Vida , Combinação , Processo e Atividade es-

tão relacionados aos processos de software que devem ser automatizados. A RefASSET propõe

o gerenciamento de processos de software por meio do uso deworkflowe do módulo de gerên-

cia e planejamento. Os demais conceitos certamente estão relacionados à RefASSET, mas com

menos importância para a definição ou influência na estrutura geral da RefASSET.

AESs resultantes da RefASSET são compostas de ferramentas que implementam as diver-

sas atividades de Engenharia de Software que podem produzir e consumir artefatos, assim como

estabelecido pela ontologia de artefato. Inclusive, a RefASSET prevê a possibilidade de per-
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sistência dos artefatos utilizando-se da camada de persistência. Portanto, pode-se dizer que a

RefASSET está de acordo com a ontologia de processo e de artefato de software.

3.3.4 Separação de Interesses eFrameworksTransversais

Inevitavelmente, sistemas de software, incluindo os AESs, sofrerão modificações após terem

sido liberados para utilização. No caso dos AESs, essa modificações são imprescindíveis em

virtude de novas técnicas, novas linguagens de programação, novos métodos, enfim, novos con-

textos que vêm constantemente sendo propostos e que os AESs precisam dar apoio. Dessa

forma, o desenvolvimento de AESs que apresentem facilidade para evolução é certamente de-

sejável. Vale ressaltar que uma das abordagens que possibilita que a evolução dos AESs ocorra

de forma mais fácil é o desenvolvimento modular desses ambientes. Nessa perspectiva, o em-

prego do conceito de separação de interesses em nível arquitetural foi proposto neste trabalho e

incorporado ao RefASSET, buscando resolver um dos desafios das pesquisas em AESs que é a

necessidade de adaptação das ferramentas e dos AESs para novos contextos.

Uma das constatações sobre as atividades de apoio e as atividades organizacionais estabe-

lecidas pela ISO/IEC 12207 é a sua ocorrência durante todo o ciclo de vida do software, dos

requisitos à manutenção, como ilustradas na Figura 3.5. Dessa forma, as atividades de apoio e

as organizacionais podem ser vistas como interesses que entrecortam as atividades fundamen-

tais, e chamados então de interesses transversais. Por exemplo, a gerência de configuração é

uma atividade que pode ser aplicada em todas as atividades fundamentais de desenvolvimento

de software; dessa forma, a gerência de configuração pode ser vista então como um interesse

transversal.

Figura 3.5: Atividades Fundamentais x Atividades de Apoio e Organizacionais
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Pode-se identificar também interesses transversais não específicos do domínio de AESs.

Um bom exemplo é a persistência3, um exemplo clássico de interesse transversal proposto em

diversos trabalhos da área de desenvolvimento de software orientado a aspecto (Camargo &

Masiero, 2005; Rashid & Chitchyan, 2003; Rausch et al., 2003). De fato, a grande maioria dos

AESs possuem esse e outros interesse não específicos do domínio.

Buscando explorar as vantagens da utilização deframeworkspara o desenvolvimento de

software, propõe-se o encapsulamento de cada um desses interesses (de apoio, organizacionais

e não específicos do domínio de AESs) emframeworkstransversais, facilitando o reúso dos es-

forços de desenvolvimento dos módulos que implementam esses interesses. Portanto, ter esses

interesses encapsulados emframeworkstransversais e integrados ao AES é bastante relevante.

Nessa perspectiva, o trabalho de Camargo & Masiero (2005) propõeframeworkstransversais

independentes de domínio da aplicação e que modularizam interesses que tratam exclusiva-

mente de requisitos não-funcionais que são chamados neste trabalho de FTPG (Frameworks

Transversais de Propósito Geral).

Dentre osframeworkspropostos por Camargo & Masiero (2005), aqueles relacionados à

persistência e à segurança são de interesse da RefASSET. Os demaisframeworksimplemen-

tam os interesses de reajuste de valor, cálculo baseado em tabelas, garantia de políticas e ras-

treamento, sendo que os dois primeiros implementam interesses funcionais e os dois últimos

sãoframeworksque podem ser utilizados durante o desenvolvimento de sistemas de software.

Apesar de não estar sendo considerado de imediato na RefASSET, vale observar que esses

quatroframeworkspodem vir a ser utilizados tanto na fase de desenvolvimento de um AES

(frameworksde garantia de políticas e rastreamento) quanto em situações nas quais é necessá-

rio a implementação de regras de negócio tratadas pelosframeworks(frameworksreajuste de

valor e cálculo baseado em tabelas).

O frameworkde persistência será considerado na RefASSET, uma vez que é muito comum

que AESs requeiram que dados consumidos e produzidos sejam armazenados em algum dispo-

sitivo de armazenamento secundário. Com relação aoframeworkde segurança, vale observar

que AESs disponibilizados em plataforma Web deve apresentar funcionalidades relacionadas

ao controle e registro de acesso, bem como a autenticação de usuários para que esses possam

ter acesso às funcionalidade do ambiente. Assim, o uso de mecanismos que dêem apoio ao

desenvolvimento de módulos responsáveis pelo armazenamento de dados e pela segurança é

certamente relevante.

3Persistência é o processo de salvar as partes importantes do estado de um objeto em um sistema de armazena-
mento secundário de modo que o estado possa subseqüentemente ser restaurado.
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Na Tabela 3.2 são listados osframeworksde segurança e persistência. Na segunda coluna

da tabela é listado o nome doframeworke na última coluna, os sub-interesses que compõem

esseframework. A terceira coluna mostra a classificação de cadaframeworkem relação ao seu

reúso: instanciação e/ou composição. De modo geral, essesframeworkspodem ser divididos

em duas classes: aqueles relacionados ao interesse de persistência (frameworks1, 2, 3, 4 e 5) e

aqueles relacionados ao interesse de segurança (frameworks6, 7, 8 e 9).

Tabela 3.2: FrameworksTransversais de Propósito Geral (Camargo & Masiero, 2005)
No. Framework Forma de Reúso Sub-interesses

1 Persistência Instanciação e Composição Conexão, Memória Auxiliar
ePooling

2 Conexão Instanciação e Composição —
3 Memória Auxiliar “Carrega-

dor de Objetos”
Composição —

4 Memória Auxiliar “Todas
Tuplas”

Composição —

5 Pooling Composição —
6 Controle de Acesso Composição Autenticação, Registro de

Acessos e Persistência
7 Registro de Acessos Instanciação e Composição Persistência
8 Autenticação Instanciação e Composição Política de Autenticação
9 Política de Autenticação Instanciação e Composição —

Nessa mesma linha, os interesses que correspondem às atividades de apoio podem ser en-

capsuladas cada um em umframeworktransversal, chamado neste trabalho de FTA (Framework

Transversal de Apoio). Paralelamente, os interesses relacionados às atividades organizacionais

podem ser encapsuladas cada um em um FTO (FrameworkTransversal Organizacional).

Um ponto bastante relevante quando se utilizamframeworkstransversais é a possibilidade

de utilização de aspectos como mecanismos de integração dos módulos resultantes dessefra-

meworkcom outros módulos. Então, a integração dos FTAs, FTOs e FTPGs com os módulos

base — módulos que automatizam atividades fundamentais — do AES são realizadas por meio

da utilização de aspectos, na mesma linha do trabalho de Rausch et al. (2003).

Como conseqüência dessa separação de interesses, observa-se que os módulos base podem

ser projetados e implementados independentemente dos módulos que implementam as ativi-

dades organizacionais e de apoio. Esses módulos podem ser adicionados ao AES de forma

incremental, possibilitando a facilidade de evolução dos AESs. Possibilita também selecionar

somente os interesses (atividades de apoio e organizacionais) que se desejar para um particu-

lar ambiente. Essa arquitetura também possibilita que somente as atividades fundamentais que

se desejar em um AES específico possam ser consideradas. Além disso, AESs desenvolvidos
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com base na RefASSET podem promover a reusabilidade, uma vez queframeworkssão pro-

postos para dar apoio à implementação dos interesses transversais. Pode promover inclusive a

manutenibilidade dos AESs, assim como o apontado por Harrison et al. (2000).

Por fim, vale observar que a orientação a objetos tem melhorado significativamente a capa-

cidade de alcançar uma boa separação de interesses e, recentemente, a orientação a aspectos tem

sido investigada e contribuído nessa linha (Constantinides et al., 2000; Kiczales et al., 1997).

Dessa forma, essas duas abordagens têm sido consideradas na arquitetura de referência pro-

posta.

3.4 Descrição da Arquitetura

Com o objetivo de documentar arquiteturas de software, inclusive arquiteturas de referência,

procurando comunicá-las de forma efetiva, diferentes visões arquiteturais podem ser utilizadas.

Para melhor ilustrar essas visões e considerando-se que a RefASSET será base de AESs para

Web, nesta seção é apresentada a descrição arquitetural da RefASSET, cobrindo três das prin-

cipais visões arquiteturais: a visão estrutural ou de módulos (do inglês,module view), a visão

comportamental ou em tempo de execução (do inglês,runtime view) e a visão física ou de im-

plantação (do inglês,deployment view). A visão de dados (do inglês,data viewou data model)

e a visão de implementação (do inglês,implementation view) não foram construídas, uma vez

que a RefASSET encontra-se em um nível de abstração alto para a qual esses dois modelos não

são adequados. Essas duas visões arquiteturais podem ser desenvolvidas quando a RefASSET

for refinada para uma instância arquitetural, ou mesmo, para uma arquitetura de referência de

um determinado domínio, por exemplo, requisitos e teste, se for pertinente. As técnicas utili-

zadas para representar essas visões estão de acordo com o proposto por Merson (2005) que, de

um modo geral, indica as técnicas da UML 2.0 para documentar as arquiteturas.

3.4.1 Visão de Módulos

A visão de módulos da arquitetura mostra a estrutura do sistema em termos de módulos (uni-

dades de código que implementam alguma funcionalidade, seja um pacote, interface, classe,

aspecto, entre outros). A visão estrutural é essencial para o desenvolvimento do sistema, uma

vez que se refere à “planta” para a construção do software. Na Figura 3.6 é apresentada a visão

de módulos da RefASSET descrita em UML.
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Figura 3.6: Visão de Módulos da RefASSET

Essa visão apresenta os grandes módulos (pacotes) que compõem um AES: módulo base

(primary_activity_tools ), FTAs (supporting_crosscutting_frameworks ), FTOs

(organizational _crosscutting_frameworks ) e FTPGs (general_crosscutting_

frameworks ).

O pacoteprimary_activity_tools agrega o núcleo das ferramentas que implemen-

tam atividades fundamentais relacionadas ao processo de desenvolvimento de software, tais

como o gerenciamento de requisitos (pacoterequirement_tool ) e o teste de software (pa-

cotetesting_tool ).

Os demais pacotes —supporting_crosscutting_frameworks , organizational

_crosscutting_frameworks e general_crosscutting_frameworks — agregam mó-

dulos resultantes deframeworkstransversais correspondendo, respectivamente, às atividades de

apoio, às atividades organizacionais e às atividades de propósito geral.
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Os pacotesweb e controller possuem os mecanismos de acesso às funcionalidades do

AES. O pacoteweb possui a interface Web do usuário, enquanto que o pacotecontroller é

responsável pelo processamento das entradas do usuário oriundas do pacoteweb e, em seguida,

faz as chamadas às funcionalidades contidas no pacoteprimary_activity_tools .

O relacionamento de dependência que apresentam o esteriótipo«uses» entre os pacotes

web econtroller indica queweb usa (faz uma chamada) às funcionalidades docontroller .

O mesmo ocorre entre os pacotescontroller e primary_activity_tools .

O relacionamento de dependência cujo esteriótipo é«crosscuts» indica que o pacote de

origem (supporting_crosscutting_frameworks , por exemplo) entrecorta/afeta as funci-

onalidade do pacote destino (pacoteprimary_activity_tools , por exemplo). Isso é feito

por meio da utilização de aspectos que possibilitam realizar a integração entre esses pacotes.

3.4.2 Visão em Tempo de Execução

A visão em tempo de execução mostra o sistema em execução, ao contrário da visão em mó-

dulos que apresenta a estrutura do código-fonte. Essa visão possibilita o entendimento do fun-

cionamento do sistema e a análise das propriedades que se manifestam em tempo de execução,

tais como o desempenho (Merson, 2005). A visão em tempo de execução também possibilita

apresentar os grandes componentes, bem como a interação entre esses componentes, as bases

de dados, bem como aquelas que são compartilhadas, os elementos replicados, o fluxo de dados

no sistema, além das partes do sistema que são executadas em paralelo. Para representar essa

visão, Merson (2005) sugere o uso do diagrama de estrutura da UML.

Por problema de espaço e de clareza na representação, a visão em tempo de execução da Re-

fASSET é dividida nas Figuras 3.7 e 3.8 que mostram dois grandes conjuntos de interações rela-

cionados ao planejamento e gerenciamento (pacotePlanning_Management ) e à documenta-

ção (pacoteDocumentation ), respectivamente. Na Figura 3.7 é mostrada somente a interação

entre o módulo de planejamento e gerenciamento (Planning_Management ), o módulo de

persistência (Persistence ) com os módulos base contidos no pacoteprimary_activity_

tools . Na Figura 3.8 é mostrada a interação entre o módulo de documentação (Documentati-

on), o módulo de persistência (Persistence ) com os módulos do pacoteprimary_acti-

vity_tools . Contudo, a representação completa4 possui as interações de todos os módu-

los contidos nos pacotessupporting_crosscutting_frameworks e organizational

4A descrição arquitetural completa da RefASSET encontra-se em: NAKAGAWA, E. Y.; MALDONADO, J. C.
Descrição Arquitetural da RefASSET. ICMC/USP, São Carlos-SP, Documento de Trabalho, 2006.
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_crosscutting_frameworks com módulos do pacoteprimary_activity_tools , assim

como ocorre com os módulosPlanning_Management e Documentation .

Figura 3.7: Visão em Tempo de Execução da RefASSET (Planejamento e Gerenciamento)

Originalmente, a diagrama de estrutura da UML não possui notação para representar inter-

faces transversais. Entende-se por interface transversal um conjunto nomeado de características

transversais e operações necessárias que caracterizam conjuntos de comportamentos e estrutu-

rascrosscuttingcoesos definidos dentro de aspectos, sendo que uma característica transversal

especifica a estrutura ou o comportamento que afetam ou melhoram a estrutura ou o compor-

tamento de instâncias base no contexto de um relacionamento decrosscutting(Chavez, 2004).

Uma vez que para representar a visão em tempo de execução da RefASSET há a necessidade

de representar as interfaces transversais, foi proposto o uso de um “pirulito preenchido” como
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Figura 3.8: Visão em Tempo de Execução da RefASSET (Documentação)

extensão do diagrama de estrutura da UML para indicar essas interfaces transversais, na mesma

linha do trabalho de Chavez et al. (2005). No entanto, Chavez et al. (2005) usam essa notação

como extensão do aSideML (Chavez, 2004).

Observe que todos os módulos contidos nos pacotessupporting_crosscutting_fra-

meworks , organizational_crosscutting_frameworks e general_crosscutting_

frameworks que possuem aspectos em sua composição apresentam interfaces transversais

como pode ser observado nas Figuras 3.7 e 3.8.
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3.4.3 Visão de Implantação

Quando se tratam de sistemas de software nos quais a execução pode apresentar-se espalhada

em diversas máquinas clientes e servidores, como é o caso dos sistemas Web, a visão de implan-

tação da arquitetura é particularmente útil. Essa visão apresenta a estrutura de hardware na qual

o sistema será executado. Considerando-se a tecnologia Web para o desenvolvimento AESs, na

Figura 3.9 é mostrada uma das possíveis visões de implantação AESs baseados na RefASSET.

Esse diagrama é representado utilizando-se o diagrama de implantação da UML.

Figura 3.9: Visão de Implantação da RefASSET

Observa-se na Figura 3.9 que o AES é utilizado por meio de um navegador instalado em

máquinas clientes (Internet User e Intranet Admin ). Sistemas Web, inclusive AESs

para Web, independem da plataforma de software (sistema operacional) da máquina cliente

para serem utilizados. O servidor de Web (Web server ) é responsável por fornecer às má-

quinas clientes respostas às requisições feitas por meio do navegador. O servidor de aplicação

(Application server ) contém todos os módulos do AES (módulos base e módulos que im-

plementam atividades de apoio, organizacionais e de propósito geral) e é responsável por pro-

cessar as requisições enviadas pelas máquinas clientes. O servidor de base de dados (Database

server ) é responsável por armazenar os elementos persistentes. Geralmente, utiliza-se um

SGBD para isso. Uma vez que a RefASSET propõe o uso doframeworktransversal de persis-

tência para gerenciar os objetos persistentes, o módulo resultante desseframeworkirá interagir

com o servidor de base de dados. Apesar dos servidores serem ilustrados na Figura 3.9 como

disponibilizados em máquinas distintas, o servidor Web, o servidor de aplicação e o servidor de

banco de dados podem ser colocados fisicamente em uma única máquina.



90 Capítulo 3. Arquitetura de Referência de Ambientes de Engenharia de Software

3.5 Evolução e Integração nos Ambientes de Engenharia de

Software

A evolução e a integração em AESs são questões recorrentes em pesquisas envolvendo AESs;

apesar disso, essas questões ainda não foram definitivamente resolvidas. A evolução refere-se

à adequação do AES para novos contextos, para dar apoio, por exemplo, a novos métodos e

técnicas, novas linguagens de programação e novas abordagens e processos. Já a integração no

AES está relacionada com a integração em tempo de execução e que pode ser classificada em

integração de dados, de controle, de plataforma, de processo e de apresentação; classificação

essa proposta por Wasserman (1990). Nas subseções a seguir, é discutido como a evolução e a

integração são tratadas nos AESs baseados na RefASSET.

3.5.1 Evolução dos Ambientes de Engenharia de Software

A evolução de um AES é inevitável se deseja-se que esse ambiente acompanhe a evolução

contínua que ocorre na área de Engenharia de Software. Do ponto de vista de manutenção de

software, essa evolução refere-se à manutenção evolutiva ou perfectiva, na qual novas funções

são acrescentadas ao software. Vale ressaltar que essa evolução pode ser facilitada se princípios

tradicionalmente conhecidos e aplicados na fase de projeto de software, mas que também são

relevantes quando aplicados na fase de projeto arquitetural, tais como a alta coesão e baixo aco-

plamento, bem como a separação de interesses adequada for considerada quando da concepção

da arquitetura desses ambientes.

A separação de interesses realizada com base na ISO/IEC 12207 possibilita a separação das

funcionalidades dos AESs construídos sobre a RefASSET em módulos. No caso, têm-se os

módulos base e os módulos responsáveis pela implementação das funcionalidades referentes às

atividades organizacionais e às de apoio, bem como aqueles que implementam interesses trans-

versais, e que são resultantes de FTOs, FTAs e FTPGs. Para a comunicação entre os módulos

base e os demais módulos é proposto o uso de aspectos (da programação orientada a aspectos)

como mecanismo para realizar essa integração, inclusive integração entre diferentes módulos

que implementam interesses transversais, por exemplo, entre os módulos de documentação e de

persistência. Vale ressaltar que a facilidade nesse tipo de integração colabora para a evolução

incremental do AES, um dos pontos apontados como desafios em pesquisas envolvendo AESs.

Além disso, dentre os diversos mecanismos sendo adotados para a integração em AESs, por

exemplo, baseado em componentes (Lucrédio et al., 2004), não foi identificado na literatura

trabalhos que explorem o uso de aspectos para esse fim.
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Basicamente, considerando-se o uso, por exemplo, do Eclipse5 como ferramenta para cons-

trução do AES, pacotes contendo módulos resultantes dos FTAs e FTOs são colocados no

mesmo projeto que contém os módulos base do AES e compilados juntos para conseguir a

integração. Caso não se deseje disponibilizar os módulos resultantes dos FTAs e FTOs no am-

biente sendo construído, há somente a necessidade de remover esses pacotes do projeto, sem

a necessidade de edição do código-fonte dos módulos base. A integração utilizando aspectos

resulta em um acoplamento baixo e facilidade no acréscimo e retirada de módulos. Essa inte-

gração é mostrada em mais detalhes no Capítulo 4 correspondente ao estudo de caso conduzido

neste trabalho.

3.5.2 Integração nos Ambientes de Engenharia de Software

Na literatura disponível sobre AESs, a capacidade de integração entre as diversas ferramentas

que compõem um AES tem sido apontada como um dos desafios para a construção de am-

bientes que possam, de fato, dar apoio automatizado e integrado para o desenvolvimento de

software. Mais especificamente, a integração entre as ferramentas de um AES pode ser classifi-

cado em integração de dados, de controle, de processo, bem como em integração de plataforma

e de apresentação. Dessa forma, a seguir, é discutido como os AESs baseados na RefASSET

abordam essas integrações:

• Integração de plataforma: Buscando investigar a plataforma Web para a disponibiliza-

ção de AESs, a exemplo do que vem ocorrendo com diversos outros sistemas de diferentes

domínios, a RefASSET foi proposta de maneira a produzir AESs para essa plataforma.

Ou seja, a própria concepção da arquitetura, leva-a a produzir AESs que podem utilizar-se

dos diversos serviços de apoio que essa plataforma oferece. Apesar disso, vale ressaltar

que a RefASSET não se limita somente ao desenvolvimento de ambientes para essa pla-

taforma;

• Integração de apresentação: Interfaces Web podem ser consideradas como uma das

mais novas classes de interfaces para sistemas de software e, buscando disponibilizar

AESs com essa classe de interface, a concepção da RefASSET dá respaldo para a cons-

trução de ambientes com essa interface. Contudo, para o desenvolvimento de interfaces

Web para esses ambientes, deve-se considerar estudos sobre a usabilidade de sistemas

Web (Nielsen, 1993, 2000), na linha do conduzido no trabalho de Orikasa (2005), no

entanto, no contexto de interfaces para ferramentas de Engenharia de Software;

5http://www.eclipse.org/ (acessado em 11/01/2006)
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• Integração de dados: Inevitavelmente, AESs manipulam grandes quantidades de dados

gerados pelas diversas ferramentas que os compõem. Além disso, as ferramentas de En-

genharia de Software, muitas vezes, requerem que dados consumidos e produzidos sejam

armazenados em algum dispositivo de armazenamento secundário para posterior utiliza-

ção. Em processos de desenvolvimento de software, diversas situações podem ocorrer;

por exemplo, duas ou mais ferramentas podem utilizar-se de um mesmo dado, ou então,

dados produzidos por uma ferramenta podem constituir a entrada para outras ferramentas.

Assim, AESs precisam facilitar essa integração.

Em virtude disso, a RefASSET prevê o armazenamento de dados por meio do emprego

de SGBDs. O uso de SGBDs pode colaborar na integração, uma vez que ter-se-á um

repositório por meio do qual todas as ferramentas poderão acessar os dados. Contudo,

cada ferramenta, muitas vezes, possui um conjunto de tabelas, campos, tipos de campos

e relacionamento entre tabelas específicos.

Nesse contexto, o uso da XML, na mesma linha de trabalhos conduzidos por Spinola et

al. (2004); Spinola (2004), pode ser explorado como mecanismo de integração de dados

entre ferramentas do módulo base. Nesse caso, há a necessidade de um conversor de

XML, como o proposto por Spinola et al. (2004). No caso da RefASSET e em conso-

nância com as suas bases, as funcionalidades desse conversor estão relacionadas com a

atividade de infra-estrutura, portanto uma atividade organizacional, e pode ser implemen-

tado como umframeworktransversal de infra-estrutura. De modo geral, esseframework

poderia interceptar uma ferramenta “A” quando essa requisitar dados gerados por uma

outra ferramenta “B”; em seguida, esseframeworkatuaria convertendo os dados gerados

pela ferramenta “B” em um formato em que a ferramenta “A” possa “entender”.

Uma outra possibilidade é ter uma base de dados centralizada cujo conteúdo é de conheci-

mento de todas as ferramentas que compõem o AES, ou seja, todas as ferramentas podem

recuperar e armazenar dados dessa base. Para essa possibilidade, a RefASSET também

pode ser utilizada.

Como já discutido anteriormente, já para a integração entre os módulos base e os módulos

resultantes deframeworkstransversais, essa é feita por meio da utilização de aspectos.

Os aspectos entrecortam objetos contidos no módulo base ou nos demais módulos, e

capturam dados contidos nesses objetos ou mudam o comportamento desses objetos. Pela

própria natureza dos aspectos, esse tipo de integração sinaliza para uma boa forma de

integração de dados com base no estudo de caso conduzido no contexto deste trabalho e

descrito no Capítulo 4, contudo, mais pesquisas devem ser conduzidas nessa linha.
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• Integração de controle: Entre o módulo base e os módulos resultantes dosframeworks

transversais, a integração de controle ocorre por meio da utilização de aspectos. Aspectos

são capazes de “acompanhar” o funcionamento do módulo base e atuar conforme sua

necessidade, ou seja, o módulo base não requer mais o envio de eventos para os módulos

que implementam atividade de apoio e organizacionais. Por exemplo, essa estratégia

possibilita que uma ferramenta de teste não envie mais um evento para um módulo de

documentação para que esse gerencie e armazene a documentação da atividade de teste.

O módulo de documentação é o responsável por ir colhendo os documentos ou dados

pertinentes para elaborar a documentação do teste.

Para apoiar a integração de controle entre os módulos que compõem o módulo base, pode-

se utilizarworkflow. A RefASSET prevê a disponibilização de um módulo responsável

por gerenciarworkflowse que tem a responsabilidade de enviar eventos e ativar as ferra-

mentas. Na Seção 3.5.3 é discutido em mais detalhes comoworkflowpoderia ser utilizado

como mecanismo de integração de controle.

• Integração de processo: Para apoiar a integração de processo, pode-se utilizarworkflows

para representar e gerenciar os processos de software. Um módulo responsável por ge-

renciarworkflows, mais especificamente, um módulo responsável pela automatização da

atividade de gerência e planejamento ao qual a gerência de processo está relacionada é

prevista na RefASSET. Na seção seguinte é apresentado comoworkflowspoderiam ser

utilizados para apoiar esse tipo de integração.

3.5.3 Investigação Preliminar Sobre Uso de Workflow

Nesta seção é apresentada uma investigação preliminar sobre o uso deworkflowspara viabilizar

a integração de controle e de processo em AESs. Para a efetiva utilização de um AES há a neces-

sidade de comunicar ao ambiente o processo que será utilizado, de tal forma que esse ambiente

possa seqüenciar a ativação das ferramentas e gerenciar os artefatos produzidos e consumidos

por cada ferramenta, estabelecendo o relacionamento e a dependência entre as ferramentas.

Como já discutido anteriormente,workflowspodem ser utilizados para representar processos de

software, a exemplo de (Barnes & Gray, 2000; Kalinowski, 2004). Nessa investigação foi esco-

lhida a XPDL (XML Process Definition Language) (WfMC, 2005) para representarworkflows

e, conseqüentemente, representar processos de software. A escolha da XPDL deve-se ao fato

de promover o intercâmbio de modelos de processos entre ferramentas utilizando XML (Ex-

tensible Markup Language) (Bray et al., 2004), sendo uma linguagem de recente investigação

e, segundo García-Rubio et al. (2004), considerada uma das melhores linguagens para repre-
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sentar processos. Não é intuito deste trabalho fazer um estudo comparativo para identificar as

linguagens mais adequadas para representarworkflowse processos de software.

Na Figura 3.10 é apresentada uma abordagem de utilização deworkflowsem AESs. Ontolo-

gias do domínio de processo de software inserem-se na perspectiva deste trabalho, uma vez que

traz o conhecimento sobre processos de software e o relacionamento entre os artefatos. Então,

processos que virem a ser definidos para automatização por meio do AES devem estar de acordo

com essas ontologias. Baseado em ontologias do domínio de processo de software, tais como

as propostas em (Falbo, 1998) e em (Nunes, 2005), escreve-se um processo que se deseja au-

tomatizar utilizando-se de alguma ferramenta que possibilite editarworkflows, obtendo-se uma

representação doworkflowem XPDL6. Essa representação é utilizada como entrada do AES.

Em seguida, o módulo de gerencia e planejamento, responsável pela gerência deworkflowe

contido no AES, deve seqüenciar as atividades, ou seja, a ativação das ferramentas de desen-

volvimento de software, com base noworkflow. Dessa forma, uma diversidade de processos

podem ser executados em um mesmo AES, uma vez que oworkflowpossibilita configurar o

ambiente para tais processos.

Figura 3.10: Comunicação de um Processo do Mundo Real para o AES

Observa-se assim que a integração de processo pode ser favorecida pelo uso deworkflows

por esse representar e apoiar o gerenciamento de processos. Esseworkflowspodem também

6A escrita do processo de software em XPDL pode ser feita sem intervenção de uma ferramenta; contudo, essa
tarefa é bastante onerosa se realizado manualmente.
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colaborar para a integração de controle, uma vez que a notificação de eventos entre ferramentas

fica a cargo do módulo que gerencia oworkflow, sendo que esse módulo é que tem também a

capacidade de ativar as ferramentas que compõem o AES.

Pela concepção da RefASSET, o gerenciamento doworkflowé enquadrado como uma ati-

vidade organizacional, mais especificamente, como uma atividade de gerência e planejamento.

Dessa forma, as funcionalidades referentes ao gerenciamento doworkflowpodem ser imple-

mentadas dentro de umframeworktransversal de gerência e planejamento.

Exemplo de Processo em Workflow

A critério de exemplificação, na Figura 3.11 é apresentado um processo correspondente ao

Método Larman (Larman, 2000). Esse processo foi “desenhado” utilizando-se, para isso, uma

ferramenta livre, no caso a Enhydra JaWE/Shark7, que possibilita descrever de forma gráfica

workflowsem XPDL. Essa ferramenta possibilita inclusive visualizar oworkflowem formato

texto, sendo que parte desseworkflowé mostrado na Figura 3.12. Essa representação textual do

workflowé utilizado como entrada para o AES.

Observe que oworkflowestabelece e registra a dinâmica do processo, por exemplo, deter-

minando a seqüência de atividades, atividades iniciais e finais, atividades que ocorrem concor-

rentemente ou seqüencialmente, bem como a dependência entre as atividades.

Atividade de Gerência e Planejamento

A gerência é uma das atividades mais críticas em projetos de software. Devido a comple-

xidade dos sistemas de softwares atuais, bem como a necessidade de incluir uma diversidade

de outras atividades — que envolvem métodos, técnica, práticas, normas, entre outros — bem

como a necessidade de gerenciamento de pessoas com uma diversidade de papéis no processo

de software, a atividade de gerência tem-se tornado cada vez mais indispensável. Gerenciar

refere-se à execução de um conjunto de atividades e tarefas que tem como objetivo principal

planejar e controlar as atividades realizadas pelas pessoas envolvidas no processo de software.

Para tanto, é bastante relevante a incorporação de um módulo que automatiza a atividade de

gerência em AESs.

Nos AESs baseados na RefASSET, é proposto que a atividade de gerência seja guiada por

umworkflow. De modo geral, além das funcionalidades relacionadas aoworkflow, o framework

7http://jawe.objectweb.org/ (acessado em 07/01/2006)
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Figura 3.11: Representação Gráfica do Método Larman Utilizando Workflow

de gerência e planejamento implementa funcionalidades de planejamento, de controle de mé-

tricas e estimativas, de controle de usuários e suas prioridades, controle de sessões e projetos.

Pela diversidade de funções a serem cobertas por esseframework, em termos práticos de im-

plementação, esseframeworkpode ser dividido em outros sub-interesses e implementadas em

frameworkstransversais que tratam cada sub-interesse.

3.6 Utilização da RefASSET

No processo de desenvolvimento de um AES, a RefASSET pode ser utilizada em todas as fases

do processo, em especial nas fases de projeto arquitetural, análise e projeto do ambiente. Na

Figura 3.13 é ilustrada a abordagem proposta para a aplicação da RefASSET. Essa arquitetura
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<WorkflowProcess>
<WorkflowProcess AccessLevel="PUBLIC" Id="Larman" Name="Metodo Larman">
...
<Participants>
<Participant Id="Planner" Name="Planner">
<ParticipantType Type="ROLE"/>
</Participant>
...
</Participants>
<Activities>
<Activity Id="Investigacao_Preliminar" Name="InvestigaçãoPreliminar">
<Implementation>
<Tool Id="Larman_App1" Type="APPLICATION"/>
</Implementation>
<Performer>Planner</Performer>
...
<ExtendedAttributes>
<ExtendedAttribute Name="ParticipantID" Value="Planner"/>
<ExtendedAttribute Name="XOffset" Value="270"/>
<ExtendedAttribute Name="YOffset" Value="30"/>
</ExtendedAttributes>
</Activity>
...
</Activities>
<Transitions>
<Transition From="Plano_Inicial" Id="Larman_Wor1_Tra2" To="Investigacao_

Preliminar">
<ExtendedAttributes>
<ExtendedAttribute Name="RoutingType" Value="NOROUTING"/>
</ExtendedAttributes>
</Transition>
...
</Transitions>
<ExtendedAttributes>
<ExtendedAttribute Name="StartOfWorkflow" Value="Planner;Plano_Inicial;

60;30;NOROUTING"/>
<ExtendedAttribute Name="EndOfWorkflow" Value="Tester;Finalizacao_Teste;

770;155;NOROUTING"/>
<ExtendedAttribute Name="ParticipantVisualOrder" Value="Planner;

RequirementManager;Analyst;Designer;Developer;Tester;"/>
</ExtendedAttributes>
</WorkflowProcess>

Figura 3.12: Workflow em XPDL

serve de base para o estabelecimento de arquiteturas de referências específicas de ferramentas de

Engenharia de Software — por exemplo, a RefREQUIREMENT (para ferramentas de gerência

de requisitos) e a RefTEST (para ferramentas de teste de software). Em seguida, cada uma
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dessas arquiteturas pode ser utilizada para o desenvolvimento de ferramentas do domínio que

poderão compor, em seguida, um AES.

Figura 3.13: Abordagem Proposta para Construção de Ambientes de Engenharia de Software

Vale ressaltar que o estabelecimento de uma arquitetura de referência para ferramentas de

Engenharia de Software não é uma tarefa trivial. Essa tarefa requer, além de conhecimento

abrangente e aprofundado do domínio, uma sistematização dos passos por meio de um processo

bem definido. Dessa forma, no contexto deste trabalho é estabelecido um processo que dá

respaldo à abordagem apresentada na Figura 3.13. O estabelecimento de uma arquitetura de
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referência para o domínio de teste, bem como a sistematização de um processo para essa tarefa,

são apresentados, respectivamente, nos Capítulos 4 e 5.

A estrutura contida na camada de aplicação (ou camada de modelo) da RefASSET, a saber,

módulos que encapsulam atividades fundamentais, de apoio e organizacionais, bem como aque-

les que encapsulam interesses transversais, pode ser utilizada também para o desenvolvimento

de AESstand-alonee que não sejam disponibilizados em plataforma Web. Isso mostra que

a RefASSET foi concebida para ser também uma arquitetura mais geral, não se restringindo

somente ao desenvolvimento de ambientes para a plataforma Web.

3.7 Considerações sobre a Implementação de um AES Base-

ado na RefASSET

A RefASSET, como qualquer arquitetura de software, é independente de mecanismos de imple-

mentação. No entanto, considerando-se a disseminação das abordagens de orientação a objetos

e orientação a aspectos, bem como as vantagens apontadas pela comunidade de pesquisadores

quanto à separação de interesses no desenvolvimento de software, a utilização de mecanismos

— linguagens de programação, padrões, ferramentas, entre outros — que trabalhem com es-

sas abordagens deve ser considerada. Vale observar inclusive que os modelos dosframeworks

transversais, bem como as visões arquiteturais apresentadas neste capítulo, consideram essas

duas abordagens.

Quanto à implementação dos AESs, a experiência adquirida no desenvolvimento de siste-

mas Web dentro do Projeto Memória Virtual de São Carlos (Mem, 2004; Nakagawa, 2004b),

projeto a qual a doutoranda faz parte, fornece fortes indícios da viabilidade de implementação

de ambientes que tenham a RefASSET como base arquitetural. Em linhas gerais, esse projeto

tem como objetivo principal informatizar os acervos históricos do município de São Carlos e

região, por meio do projeto e implementação de um sistema Web — chamado de Sistema Me-

mória Virtual — que possibilite o acesso a esses acervos. Apesar desse sistema estar em um

contexto bastante diferente ao de AESs, a arquitetura do Sistema Memória Virtual é baseado

no padrão arquitetural MVC e na arquitetura 3-camadas (Nakagawa et al., 2005), assim como

a RefASSET. A experiência tem mostrado a viabilidade de utilizar em conjunto essas duas

arquiteturas para o desenvolvimento de sistemas Web.

Vale ressaltar que atualmente, com a disseminação da filosofia de software livre, bem como

a proliferação de diversas ferramentas sob licença livre, e considerando-se as vantagens de
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softwares dessa categoria, principalmente quanto ao custo de utilização, a implementação e a

implantação de AESs pode utilizar-se de ferramentas que possuam licença dessa categoria, a

exemplo do que ocorre com o Sistema Memória Virtual.

A tecnologia adotada para o desenvolvimento do Sistema Memória Virtual faz parte da pla-

taforma J2EE8 (Java 2 Enterprise Edition). Dentro dessa plataforma, estão sendo utilizados

os Servlets9 e páginas JSP10 (Java Server Pages), que oferecem vantagens em relação ao uso

de outras tecnologias, tais como PHP, ASP e CGI. Muitas dessas vantagens são herdadas da

própria linguagem Java (Temple et al., 2004): (i) portabilidade (a aplicação desenvolvida em

Java pode ser executada em qualquer plataforma de software sem a necessidade de alterar ou

refazer a aplicação); (ii) facilidade de programação (a linguagem segue os paradigmas da pro-

gramação orientada a objetos o que simplifica o desenvolvimento de sistemas complexos); e

(iii) flexibilidade (Java vem sendo utilizada largamente e possui uma comunidade de desenvol-

vedores tornando possível a utilização de bibliotecas e o reúso de códigos prontos). Além das

vantagens inerentes da linguagem, existem outros benefícios na utilização deServletse páginas

JSP (Temple et al., 2004): (i) escalabilidade (a tecnologiaServletpossibilita distribuir a carga

do processamento de aplicações entre vários servidores sendo possível adicionar ou remover

um ou mais servidores conforme a necessidade da aplicação), (ii) eficiência (osServletssão

carregados apenas uma vez na memória e só são removidos quando o servidor é finalizado.

Isso possibilita que as requisições que utilizarem essesServletscompartilhem o acesso à me-

mória); e (iii) recompilação automática (páginas JSP modificadas podem ser automaticamente

recompiladas, sem que haja necessidade de interromper o funcionamento da aplicação como

um todo).

Seguindo o padrão MVC, a camada de visão é composta pelas páginas JSP, por meio das

quais o cliente realiza as requisições para a camada de controle que então encaminha-as para a

camada de modelo. No desenvolvimento do Sistema Memória Virtual, a camada de controle é

composta pelosServletse cadaServleté responsável por tratar um determinado tipo de requisi-

ção vindo do navegador do cliente. Toda a lógica da aplicação, ou seja, as operações essenciais

do Sistema Memória Virtual, que são basicamente operações relacionadas ao gerenciamento da

base de dados, são encontradas na camada de modelo (Bianchi, 2005).

8http://java.sun.com/j2ee/index.jsp (acessado em 17/01/2006)
9Servlets são classes Java desenvolvidas de acordo como uma estrutura bem definida, e que, quando instaladas

junto a um servidor Web que implemente umServlet Conteiner(um servidor Web que permita a execução de
Servlets, muitas vezes, chamado de Servidor de Aplicações Java), podem tratar requisições recebidas do cliente
(Temple et al., 2004).

10As páginas JSP foram criadas para contornar algumas das limitações no desenvolvimento comServlets: se
em umServleta formatação da página HTML resultante do processamento de uma requisição mistura-se com a
lógica da aplicação em si, em uma página JSP essa formatação encontra-se separada da programação, podendo ser
modificada sem afetar o restante da aplicação (Temple et al., 2004).
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Para a implementação da camada de persistência em AESs, é interessante o uso de SGBDs.

Pode-se identificar uma diversidade de SGBDs, inclusive sob licença livre, tais como o Post-

greSQL11 e MySQL12. Atualmente, oframeworktransversal de persistência considerado neste

trabalho dá apoio ao MySql, Interbase13 e o Sybase14 (Camargo & Masiero, 2005).

Pode-se identificar uma diversidade de linguagens para a implementação de aspectos, no

entanto, uma das que tem-se destacado é o AspectJ15. Dessa forma, sua utilização como meca-

nismo de integração entre os módulos base e os módulos resultante deframeworkstransversais

pode ser adotada. Inclusive, para a implementação de todos osframeworkstransversais no

contexto deste trabalho, o AspectJ tem sido utilizado.

Em consonância com a filosofia de software livre, o desenvolvimento do AES pode ser re-

alizado por meio da reutilização de ferramentas livres já existentes, resultando inclusive em

um AES livre. Por exemplo, para a gerência de requisitos, a ferramenta DRES16 (Distributed

Requirements Engineering System) pode ser utilizada como base para o desenvolvimento do

módulo base de gerência de requisitos. O desenvolvimento doframeworktransversal de ge-

rência de configuração é outro exemplo; pode-se utilizar as funcionalidades básicas do CVS

(Concurrent Version System) (Free Software Foundation, 2006a), um dos sistemas de gerên-

cia de configuração mais utilizados pela comunidade de software livre, como base para esse

framework.

Por fim, vale ressaltar que os resultados parciais e positivos sendo alcançados pela ado-

ção da filosofia de software livre, bem como a aplicação das arquiteturas MVC e 3-camadas

em conjunto no desenvolvimento do Sistema Memória Virtual, fornece bons indícios sobre a

possibilidade de desenvolvimento de AESs com base na arquitetura de referência proposta.

3.8 Considerações Finais

Frente à relevância e carência de arquiteturas de referência de AESs, neste capítulo foi apre-

sentada a RefASSET, uma arquitetura baseada em interesses (aspectos) que contribui para o

desenvolvimento mais sistematizado de AESs, inclusive visando ao reúso e a evolução que

esses ambientes inevitavelmente sofrem. Foram discutidos os mecanismos que deram base à

11http://www.postgresql.org/ (acessado em 17/01/2006)
12http://www.mysql.com/ (acessado em 17/01/2006)
13http://www.borland.com/br/products/interbase/ (acessado em 17/01/2006)
14http://www.sybase.com.br/ (acessado em 17/01/2006)
15http://eclipse.org/aspectj/ (acessado em 17/01/2006)
16http://ophelia.cs.put.poznan.pl/dres/about.php (acessado em 17/11/2005)
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RefASSET, sendo que se pode citar o padrão ISO/IEC 12207 como um dos principais meca-

nismos, uma vez que esse padrão tem contribuído fortemente para a separação de interesses

em AESs. Salienta-se que essa arquitetura possibilita o desenvolvimento incremental e evo-

lutivo de ferramentas e AESs, bem como o estabelecimento de processos de desenvolvimento

de AESs que resultem em ambientes evolutivos e incrementais, podendo ser considerada uma

contribuição relevante deste trabalho.

Em seguida, uma discussão sobre questões relacionadas à integração, evolução e utilização

de AESs baseados na RefASSET é conduzida. Vale destacar que a RefASSET propõe o uso de

aspectos como mecanismo de integração de módulos que implementam atividades de apoio e

organizacionais, o que sinaliza para um menor acoplamento nos AESs; observa-se também que

o uso de aspecto na perspectiva proposta neste trabalho é uma das primeiras iniciativas nessa

linha, o que contribui para as pesquisas em AESs.

Vale a pena salientar que há uma carência deframeworkstransversais que implementam

atividades de apoio e organizacionais do domínio de Engenharia de Software, sendo que este

trabalho toma a iniciativa de ver determinadas atividade de Engenharia de Software como um

interesse transversal e desenvolverframeworkstransversais para esse domínio. Contudo, há

ainda a necessidade de estabelecer essa linha de pesquisa e contribuir com a disponibilização

de outrosframeworkspara esse domínio.

Quanto à evolução dos AESs, considerando-se que existem atualmente uma diversidade

de ferramentas livres que automatizam atividades de Engenharia de Software, é interessante

que arquiteturas de AESs apresentem como característica a facilidade de integração de novas

ferramentas, de modo que possam ser reutilizados esforços de desenvolvimento de ferramentas

livre.

A arquitetura de referência proposta neste capítulo pode ser utilizada como base para o

estabelecimento de arquiteturas de referências de ferramentas que automatizam atividades es-

pecíficas, tais como o gerenciamento de requisitos e o teste de software. Nessa perspectiva,

no capítulo seguinte é apresentado o refinamento da RefASSET para o domínio de teste de

software, resultando em uma arquitetura de referência para esse domínio.



CAPÍTULO

4
Arquitetura de Referência de

Ferramentas de Teste

4.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo é apresentada a RefTEST (Reference architecture for TESTing tools), uma ar-

quitetura de referência para ferramentas de teste de software. Essa arquitetura é resultante da

investigação do domínio de teste de software, da análise e do projeto arquitetural.

A RefTEST tem como base a RefASSET, possuindo, portanto, todas as características dessa

arquitetura. Para derivar a RefTEST a partir da RefASSET foi realizado um conjunto de passos

que tem a especialização arquitetural como processo chave. Na Seção 4.2 é fornecida uma visão

geral sobre a especialização e a instanciação arquitetural da RefASSET para o domínio de teste

de software e apontados alguns dos possíveis usos da RefTEST.

Em seguida, é mostrada em detalhes a realização do processo de especialização arquitetu-

ral que é basicamente composto de: investigação do domínio (Seção 4.3), análise arquitetural

(Seção 4.4), tratamento deframeworkstransversais (Seção 4.5) e projeto arquitetural (Seção

4.6).
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Em especial, com relação ao tratamento deframeworkstransversais, vale observar que a

RefTEST prevê o uso de módulos que automatizam atividades de apoio e organizacionais e que

podem ser resultantes deframeworkstransversais. Para ilustrar a viabilidade de utilização de

frameworkstransversais na implementação de módulos que automatizam atividades de apoio e

atividades organizacionais, foi projetado e implementado o módulo de documentação da ativi-

dade de teste e em seguida, foi proposto umframeworktransversal de documentação. Na Seção

4.5 são apresentados oframeworkde documentação e o de gerência de configuração. Por fim,

como resultado da especialização arquitetural conduzida, na Seção 4.6 é apresentado o projeto

arquitetural da RefTEST.

4.2 Especialização e Instanciação Arquitetural

A especialização e a instanciação arquitetural são dois conceitos que foram adotados no con-

texto deste trabalho para a área de arquitetura de software e relacionam-se ao refinamento e

utilização de arquiteturas de software. Na Figura 4.1 é mostrado um esquema de especialização

e instanciação da RefASSET para o domínio de teste de software. Essa figura mostra arquitetu-

ras em três níveis de abstração; no mais alto nível, encontra-se a RefASSET, uma arquitetura de

referência para AES; no nível intermediário, tem-se a RefTEST, uma arquitetura de referência

para ferramentas de teste de software; e no mais baixo nível de abstração, estão as instâncias

arquiteturais.

Figura 4.1: Especialização e Instanciação da RefASSET
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Na etapa de especialização arquitetural é requerido extenso conhecimento do domínio de

teste de software para que essa etapa seja conduzida de forma eficaz, resultando em uma ar-

quitetura de referência de ferramentas de teste que seja adequada como mecanismo de apoio à

construção de ferramentas desse domínio. Nessa etapa, diversas fontes de informação podem

ser utilizadas, tais como ferramentas de teste e suas arquiteturas, bem como outras arquiteturas

de referência do domínio.

Conforme ilustrado na Figura 4.1, uma vez estabelecida uma arquitetura de referência de

ferramentas de teste, essa pode ser utilizada na etapa de instanciação arquitetural para a criação

de instâncias arquiteturais para os possíveis usos descritos a seguir:

• desenvolvimento de ferramentas de teste: A disponibilização de uma arquitetura de re-

ferência para o domínio de teste certamente colabora para a construção de ferramentas

desse domínio, uma vez que possibilita o reúso do projeto arquitetural;

• desenvolvimento deframeworksde ferramentas de teste: Considerando-se que uma ar-

quitetura de referência de ferramentas de teste contém conhecimento sobre o que há de

comum nas ferramentas e inclusive experiência de desenvolvimento de ferramentas desse

domínio, frameworkspara a construção de ferramentas de teste podem ser construídas

com base nessa arquitetura;

• uso comocore assetde linhas de produto: A arquitetura de referência proposta neste

trabalho pode ser utilizada como umcore assetem abordagem de desenvolvimento de

ferramentas de teste baseada em linhas de produto, na linha de trabalhos, tais como o de

Clements & Northrop (2002), que exploram o uso de arquitetura de software para esse

fim.

A etapa de especialização arquitetural é realizada em quatro passos: investigação do domí-

nio, análise arquitetural, tratamento deframeworkstransversais e projeto arquitetural. De modo

geral, os dois primeiros passos têm o objetivo de refinar o módulo base da arquitetura, ou seja,

o núcleo das ferramentas de teste. O terceiro passo objetiva o tratamento dos módulos respon-

sáveis pela automatização das atividades de apoio, organizacionais e de propósito geral (que

implementam interesses transversais não específicos do domínio). E, por fim, o quarto passo

refere-se à elaboração da descrição da arquitetura em questão. As próximas seções (Seções 4.3,

4.4, 4.5 e 4.6) detalham a condução desses passos.
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4.3 Investigação do Domínio

Diversas fontes foram investigadas de modo a fornecer subsídios para o refinamento do mó-

dulo base. Foram consideradas outras arquiteturas de referência já propostas na literatura, es-

tudos das funcionalidades, modelos e arquiteturas de ferramentas de teste, processos de teste

de software e também a OntoTest (Barbosa et al., 2006), uma ontologia de teste que tem sido

estabelecida no contexto deste trabalho e construída em conjunto com outros pesquisadores do

ICMC/USP. Dessa forma, buscou-se cobrir as diversas facetas que envolvem o teste de software.

Como resultado do passo de investigação do domínio, tem-se um conjunto de funcionalida-

des específicas de ferramentas de teste e conceitos relacionados a esse domínio. A seguir, são

descritos cada um dos mecanismos que deram base à realização desse passo.

4.3.1 Arquiteturas de Referência de Ferramentas de Teste

Foram selecionados os principais trabalhos que discutem especificamente arquitetura de ferra-

mentas de teste de software (Eickelmann & Richardson, 1996; Sun et al., 2000; Yang et al.,

1999). Eickelmann & Richardson (1996) propuseram seis funcionalidades básicas que cons-

tituem uma arquitetura de referência inicial para ferramentas de teste, como resultado de uma

análise do processo de teste de software, da automatização desse processo e de ferramentas de

teste. Na Figura 4.2 é mostrada a estrutura dessa arquitetura. De acordo com Eickelmann & Ri-

chardson (1996), a disposição das seis funcionalidades no formato de pirâmide está relacionada

à evolução da atividade de teste através dos anos. No topo da pirâmide está a funcionalidade

de Execução, presente na atividade de teste realizada em meados da década de 50. Na base da

pirâmide encontra-se a funcionalidade de Planejamento de teste que passou a ser considerada a

partir do final de década de 80 na atividade de teste. Observa-se que novas funcionalidades têm

sido acrescentadas às ferramentas de teste com o passar dos anos. Cada uma das funcionalida-

des dessa arquitetura é descrita a seguir (Eickelmann & Richardson, 1996):

• Execução: inclui a execução do código-fonte a ser testado e o armazenamento dos re-

sultados da execução. Como artefatos de teste gerenciados nessa funcionalidade estão

incluídos os resultados do teste, otracede execução do teste e o andamento do teste;

• Desenvolvimento:engloba a especificação e a implementação de uma configuração de

teste. Essa funcionalidade resulta em como o teste será conduzido, as entradas relaciona-

das aos artefatos de teste e à documentação. Os artefatos específicos desenvolvidos nessa

funcionalidade incluem o oráculo, os casos de teste e o critério de adequação do teste;
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Figura 4.2: Arquitetura de Referência de Ferramentas de Teste (Eickelmann & Richardson,
1996)

• Análise de falha:é composta da documentação e da verificação do comportamento, bem

como da análise estatística da execução do teste. Artefatos específicos incluem relatórios

de falhas do teste;

• Medição: refere-se à análise e à medição da cobertura do teste. Tipicamente, códigos-

fontes são instrumentados para coletar otrace de execução. Artefatos resultantes dessa

funcionalidade incluem medidas de cobertura e medidas de falhas do teste;

• Gerenciamento: inclui o apoio ao armazenamento dos artefatos de teste, à relação entre

esses artefatos, bem como ao armazenamento do estado de execução do teste; e

• Planejamento:está relacionada ao desenvolvimento de um plano de teste e às caracterís-

ticas do sistema a ser testado. Devem ser consideradas nessa funcionalidade a avaliação

dos riscos, a necessidades de treinamento, os recursos requeridos e os disponíveis, estra-

tégia de teste, alocação de papéis e responsabilidades e cronogramas.

A segunda arquitetura proposta é a de Yang et al. (1999) que propõem uma arquitetura de

ferramentas de teste para o teste de aplicações Web. A Figura 4.3 mostra essa arquitetura que

considera as funcionalidades de Execução, Desenvolvimento, Análise de falha, Medição e Ge-

renciamento, advindas da arquitetura de referência de Eickelmann & Richardson (1996) e sendo

representadas por cada um dos subsistemas. Nessa arquitetura, o subsistema de Gerenciamento

é o responsável por interconectar os demais subsistemas. A comunicação é realizada por meio

de fluxo de dados, representados na figura por setas sólidas entre os subsistemas. Observa-se

pela figura que mais um subsistema foi acrescentado — Subsistema de Análise do Código-Fonte

— uma vez que sistemas Web apresentam características bastante específicas; por exemplo, o
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código-fonte que roda no servidor é responsável por gerenciar a base de dados e gerar um con-

junto de documentos para serem exibidos no lado do cliente, enquanto que esse último é mais

focado na interface gráfica com o usuário; além disso, um sistema Web é, muitas vezes, escrito

em diversas linguagens de programação, requerendo assim tratamento antes de serem submeti-

dos ao teste. Uma contribuição de Yang et al. (1999) é a proposição de um modelo orientado

a objetos baseado na UML para os subsistemas que compõem a arquitetura de ferramentas de

teste, embora esses modelos sejam voltados mais especificamente para o teste de aplicações

Web.

Figura 4.3: Arquitetura de Ferramentas de Teste de Aplicações Web (Yang et al., 1999)

A terceira arquitetura considerada é a proposta por Sun et al. (2000). Nesse trabalho, os au-

tores propõem o que eles chamam de estrutura tradicional de ferramentas de teste de software.

Essa estrutura é geralmente centrada em dados e sua implementação é baseada em módulos

como mostrada na Figura 4.4. De acordo com Sun et al. (2000), essa estrutura dificulta o

controle da complexidade do sistema. Além disso, cada parte dessa estrutura — a saber, Geren-

ciador do projeto, Analisador estático, Analisador dinâmico e Análise e apresentação — é um

grande módulo, e sua estrutura interna também é complexa, sendo que a comunicação entre os

módulos é pesada, o que resulta em limitação na evolução do sistema.

Figura 4.4: Estrutura Tradicional de Ferramentas de Teste (Sun et al., 2000)

É importante salientar que além das arquiteturas apresentadas nesta seção, há uma carência,

tanto na literatura de arquitetura quanto na de teste de software, de arquiteturas de referên-
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cia para o domínio de teste de software que sejam mais recentes, adequadas e eficazes para a

construção de ferramentas de teste.

Para facilitar a análise das arquiteturas consideradas, um resumo é mostrado na Tabela 4.1.

O trabalho de Sun et al. (2000) não foi considerado, uma vez que não traz dados suficientes

passíveis de análise. Nessa tabela, a primeira coluna corresponde à arquitetura proposta; a

segunda coluna lista os módulos da arquitetura e a última coluna lista as funcionalidades re-

lacionadas a cada módulo. Essas funcionalidades são o foco dessa tabela e foram extraídas

mediante a análise das arquiteturas, dos modelos dos subsistemas apresentados por Yang et al.

(1999) e de literatura relacionada às arquiteturas analisadas (Belli & Jack, 1993; Richardson,

1994; Vogel, 1993). Por exemplo, para o módulo de Execuçãoda arquitetura de Eickelmann &

Richardson (1996), foram identificadas as funcionalidades de Instrumenta artefato a ser testado,

Executa artefato a ser testadoe Armazena resultado da execução do artefato a ser testado, do

tracede execução e do andamento do teste.

Observa-se que as funcionalidades identificadas para ambas as arquiteturas são bastante

semelhantes, exceto com relação ao módulo de Planejamentoda arquitetura de Eickelmann &

Richardson (1996) e o módulo de Análise do Código-Fonteda arquitetura de Yang et al. (1999).

Observa-se no resumo apresentado na Tabela 4.1 que nenhuma arquitetura propõe o uso

de módulos que implementam atividade de apoio nas ferramentas de teste, tais como a docu-

mentação de teste e a gerência de configuração. Observa-se ainda que dentre as atividades

organizacionais, somente a atividade de planejamento foi considerada.

A lista de funcionalidades identificadas e consolidadas na Tabela 4.1 serão utilizadas pos-

teriormente para a identificação dos conceitos do domínio de teste e o refinamento do módulo

base da arquitetura de referência de ferramentas de teste.

4.3.2 Processos de Teste de Software

Ferramentas de teste devem dar subsídios à automatização de processos de teste de software.

Dessa forma, processos de teste são bons mecanismos como base para o estabelecimento da

RefTEST. Sommerville (2001) apresenta um processo de teste, mostrado na Figura 4.5, con-

tendo as grandes atividades na condução do teste de software, a saber Projeto dos Casos de

Teste, Preparação dos Dados de Teste, Execução do Teste e Comparação dos Resultados.

Mais especificamente, com base em diversos trabalhos relacionados ao Teste de Mutação,

dentre eles o publicado por Vincenzi et al. (2005), na Figura 4.6 é ilustrado o processo de Teste

de Mutação. O Teste de Mutação utiliza um conjunto de programas com pequenos desvios
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Tabela 4.1:Módulos das Arquiteturas de Referência Propostas Anteriormente
Arquitetura Módulo Funcionalidade Relacionada

Primeira – Execução – Instrumenta artefato a ser testado
arquitetura de – Executa artefato a ser testado
referência – Armazena resultado da execução do artefato a ser
proposta testado, dotracede execução e do andamento do
(Eickelmann & teste
Richardson, – Desenvolvimento – Estabelece oráculo
1996) – Gerencia casos de teste

– Estabelece o critério de adequação do teste
– Análise de falha – Realiza análise estática da execução do teste

– Gera relatório de falha do teste
– Medição – Mede cobertura do teste

– Coletatracede execução
– Gerenciamento – Armazena artefatos de teste e seus relacionamentos

– Armazena estado de execução do teste
– Planejamento – Planeja teste

Arquitetura de – Execução – Instrumenta artefato a ser testado
ferramentas – Executa artefato a ser testado
de teste de – Armazena resultado da execução do artefato a ser
aplicações Web testado, dotracede execução e do andamento do
(Yang et al., teste
1999) – Desenvolvimento – Estabelece oráculo

– Gerencia casos de teste
– Estabelece o critério de adequação do teste

– Análise de falha – Realiza análise estática da execução do teste
– Gera relatório de falha do teste

– Medição – Mede cobertura do teste
– Coletatracede execução

– Gerenciamento – Armazena artefatos de teste e seus relacionamentos
– Armazena estado de execução do teste

– Análise do Código-Fonte – Prepara artefato a ser testado

sintáticos — os mutantes — gerados a partir de um programa em testeP , para avaliar o quanto

um conjunto de casos de testeT é adequado para o teste deP . Quando o comportamento

de um determinado mutante difere do comportamento deP , diz-se que esse mutante “morre”.

Por outro lado, se para todo o conjunto de casos de testeT o comportamento do mutante for o

mesmo do que deP , então diz-se que o mutante está “vivo” e deve ser analisado para determinar

se ele é equivalente aP ou se o conjunto de casos de testeT precisa ser melhorado para que

seja possível matar o mutante. Assim, esse critério utiliza-se de um processo de eliminação para

mostrar que o programaP está correto, mostrando que nenhum dos mutantes, não equivalentes

a P, é correto. A geração de mutantes a partir deP é realizada pela aplicação de operadores de

mutação que definem as alterações que devem ser aplicadas ao programa em testeP . O objetivo
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Figura 4.5: Processo de Teste de Software (Adaptado de Sommerville (2001))

desse critério é encontrar um conjunto de casos de testeT que possam revelar a diferença de

comportamento existentes entreP e seus mutantes (DeMillo et al., 1978).

Observa-se que esse processo é similar ao proposto em Sommerville (2001), inclusive sendo

mais específico e portanto, mais detalhado. De modo geral, as ferramentas de teste que imple-

mentam o Teste de Mutação (Delamaro, 1993, 1997; Fabbri et al., 1994a; Ma et al., 2005;

Simão, 2000; Simão, 2004; Sugeta, 1999; Yano et al., 2003; Choi et al., 1989; DeMillo et al.,

1988; Horgan & Mathur, 1992) apresentam essas funcionalidades, representadas como ativida-

des na Figura 4.6. Além disso, essas funcionalidades produzem e consomem diversos artefatos

de teste e manipulam o artefato a ser testado.

Na Figura 4.6 são mostrados ainda os diversos mecanismos que têm sido investigados e

disponibilizados com o intuito de diminuir o custo de aplicação do Teste de Mutação. Para

a fase de geração de mutantes, é proposta a aplicação da seqüência de operadores de muta-

ção definido por Vincenzi et al. (2001) e chamado de SUS (Sufficient Incremental Unit Testing

Strategy), diminuindo assim o número de mutantes gerados. Quanto à execução do programa

original em teste, propõem-se a instrumentação desse programa, de modo a obter informações

do fluxo de controle e, quando da execução dos mutantes, evitar a execução desnecessária de

casos de teste, reduzindo assim o tempo de execução dos mutantes. Ainda com relação à redu-

ção do tempo de execução dos mutantes, cria-se um meta-mutante capaz de reunir em um único

mutante, códigos referentes aos vários mutantes. Um outro ponto que é abordado quando se

discute o custo de aplicação do Teste de Mutação é a análise dos mutantes equivalentes. Nesse

processo é proposto o uso da freqüência de execução dos mutantes e do BaLBEDet (Bayesian

Learning-Based Equivalent Detection Technique) (Vincenzi et al., 2002) para análise dos mu-

tantes e conseqüente determinação dos mutantes equivalentes. A BaLBEDet é uma técnica que
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Figura 4.6: Processo de Teste de Mutação

aplica o Aprendizado Bayesiano para estimar quais grupos de mutantes deveriam ser analisa-

dos, considerando-se certo número de casos de teste, uma vez que determinados operadores
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têm a característica de gerar mais mutantes equivalentes do que outros. Vale ressaltar que a

arquitetura de referência proposta neste trabalho deve possibilitar que os diversos mecanismos

para diminuição do custo de aplicação do teste, tais como os sendo propostos para o Teste de

Mutação, possam ser incorporados nas ferramentas de teste resultantes dessa arquitetura.

Na Tabela 4.2 é mostrado um paralelo entre o processo de teste proposto por Sommerville

(2001) e o processo de Teste de Mutação. Por exemplo, a atividade Preparação dos Dados de

Testedo processo de Sommerville (2001) pode ser refinado em duas atividades do processo

de Teste de Mutação: Tratamento do Artefato em Testee Geração de Mutantes. Por ser um

pouco mais detalhado, o processo de Teste de Mutação será então considerado como base para

a identificação das funcionalidades específicas de ferramentas de teste.

Tabela 4.2:Paralelo entre Processos de Teste de Software
Processo Proposto por Sommerville (2001) Processo de Teste de Mutação

Projeto dos Casos de Teste Gerenciamento de Casos de Teste
Preparação dos Dados de Teste Tratamento do Artefato em Teste

Geração de Mutantes
Execução do Teste Execução do Programa Original

Execução dos Mutantes
Comparação dos Resultados Análise dos Mutantes

Na Tabela 4.3, na primeira coluna são apresentadas as atividades do processo de Teste de

Mutação e, na segunda coluna, as funcionalidades de ferramentas de teste que deveriam dar

apoio a essas atividades e que foram derivadas com base nesse processo. Por exemplo, a ativi-

dade de Geração de Mutantesdeu origem à funcionalidade Gera requisitos de teste. As funcio-

nalidades listadas nessa tabela serão utilizados posteriormente para a identificação dos conceitos

do domínio de teste de software relevantes ao módulo base.

4.3.3 Investigação de Ferramentas de Teste

Uma outra fonte de informação considerada para o refinamento do módulo base é o estudo e

investigação das ferramentas de teste propostas na literatura — ATACOBOL (Sze & Lyu, 2000),

Mujava (Ma et al., 2005; Offutt et al., 2004), Javamut (Chevalley & Thévenod-Fosse, 2003),

Jazz (Misurda et al., 2005b,a), SofTest (Childers et al., 2003) — e também desenvolvidas pelo

grupo de pesquisa do ICMC/USP ao qual a doutoranda faz parte — JaBUTi (Vincenzi, 2004),

JFut (Rocha, 2005), Poke-Tool (Chaim, 1991), Proteum/CPN (Ferrari, 2004; Simão, 2004),

Proteum/SML (Yano et al., 2003), Proteum-RS/ST (Sugeta, 1999), Proteum-RS/PN (Simão,

2000), Proteum/FSM (Fabbri et al., 1994a), CATSDL (Sugeta, 2004). Acredita-se que esse
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Tabela 4.3:Funcionalidades Identificadas no Processo de Teste de Mutação
Atividade do Processo Funcionalidade

Tratamento do Artefato em Teste Trata artefato a ser testado
Gerenciamento de Casos de Teste Importa casos de teste

Inclui casos de teste manualmente
Gera casos de teste automaticamente

Geração de Mutantes Gera requisitos de teste
Execução do Programa Original Executa artefato a ser testado com casos de teste

Fornece relatório de execução do artefato a ser
testado

Execução dos Mutantes Executa requisito de teste com casos de teste
Fornece relatório de requisitos de teste

Análise dos Mutantes Define requisito de teste como não-executávela

Define requisito de teste como executável
Calcula satisfação do critério
Fornece resultado do teste

aUm requisito de teste é dito não-executável quando não é possível derivar casos de teste que façam com que
esse requisito seja exercitado. Por exemplo, requisitos não-executável referem-se a mutantes equivalentes no caso
do critério Análise de Mutantes e a caminhos não-executáveis no caso do critério Todos-Caminhos.

conjunto de ferramentas seja significativo por cobrir ferramentas propostas mais recentemente,

disponibilizadas em diferentes plataformas (Web estand-alone) e por automatizar diferentes

técnicas e critérios de teste.

O estudo das ferramentas de teste foi conduzido por meio da análise de instâncias arquite-

turais (quando disponíveis) das ferramentas, das descrições das funcionalidades em trabalhos

relacionados, dos modelos das ferramentas, bem como a instalação e execução daquelas que

estavam disponíveis.

Independentemente da técnica ou do critério de teste, bem como da natureza de artefato em

teste (código-fonte ou especificação), ferramentas de teste apresentam um conjunto comum de

funcionalidades. Basicamente, as ferramentas investigadas apresentam as seguintes funciona-

lidades: gerenciamento de sessões de teste e de casos de teste, gerenciamento e execução dos

requisitos de teste, elaboração de relatórios e possibilidade de acompanhamento da evolução da

atividade de teste. A seguir são discutidas em mais detalhes cada uma dessas funcionalidades:

• Gerenciamento de sessões de teste: Uma sessão de teste é caracterizada por uma base

de dados para armazenar informações necessárias a respeito do programa sendo testado,

os casos de teste e os requisitos de teste. Cada sessão de teste é associada a um nome, o

que possibilita que o teste seja interrompido e retomado posteriormente;
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• Gerenciamento de casos de teste: Essa funcionalidade possibilita a criação de uma base

de dados de casos de teste, bem como a inserção e a exclusão de casos de teste durante o

andamento do teste. Ainda com relação a essa funcionalidade, as ferramentas possibilitam

a importação de casos de teste de outras bases. Por exemplo, a ferramenta Proteum pode

importar casos de teste da Poke-tool, apesar de ambas darem apoio a critérios de teste de

diferentes técnicas;

• Gerenciamento e execução de requisitos de teste: Essa funcionalidade envolve a gera-

ção, seleção, execução, bem como a análise dos requisitos de teste. No caso da Proteum,

os requisitos são mutantes, enquanto que no caso da Poke-tool, os requisitos são os nós,

arcos e associações;

• Geração de relatórios e acompanhamento do teste: O estado atual da sessão de teste

pode ser obtida por meio de relatórios. Pode-se também obter relatórios dos casos de teste

e da situação dos requisitos de teste. Além disso, essa funcionalidade possibilita obter, de

forma resumida, informações para o acompanhamento do andamento do teste. De modo

geral, esse tipo de informação é crucial para decidir quando parar o teste.

Muitas das ferramentas de teste apresentam funcionalidades de gerência de sessão de teste

e/ou de projeto de teste, a exemplo do que ocorre com muitas outras ferramentas de progra-

mação e de análise e projeto. Apesar disso, essas funcionalidades não são consideradas fun-

cionalidades específicas de ferramentas de teste, sendo relacionadas à atividade de gerência e

planejamento, portanto, uma atividade organizacional.

Observa-se que, assim como o levantamento das funcionalidades e características comuns

às ferramentas, a investigação das particularidades de cada ferramenta devem ser observadas

para o estabelecimento da arquitetura de referência de ferramentas de teste e mesmo para o

estabelecimento de umframeworkpara o domínio de teste. Por exemplo, a funcionalidade

Minimiza conjunto de casos de testefoi identificada especificamente na ferramenta ATACO-

BOL.

Na Tabela 4.4 são listadas as funcionalidades identificadas nas ferramentas de teste, resul-

tante da análise das ferramentas consideradas. Para facilitar a leitura da tabela, as funcionali-

dades foram agrupadas em: relacionadas ao artefato a ser testado (funcionalidades 1 a 7), aos

casos de teste (8 a 19), aos requisitos de teste (20 a 29) e ao critério de teste (30 a 34).
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Tabela 4.4:Funcionalidades das Ferramentas de Teste
# Funcionalidade Identificada

1 Adquire artefato original a ser testado
2 Armazena o artefato original
3 Trata artefato original (p.ex., instrumentação)
4 Armazena o artefato tratado
5 Executa artefato tratado com casos de teste
6 Exclui artefato original a ser testado
7 Permite visualização do artefato tratado
8 Importa casos de teste
9 Armazena casos de teste importados
10 Inclui casos de teste manualmente
11 Gera casos de teste automaticamente
12 Armazena casos de teste
13 Minimiza conjunto de casos de teste
14 Habilita casos de teste
15 Desabilita casos de teste
16 Exporta casos de teste
17 Fornece relatório de casos de teste
18 Exclui casos de teste
19 Permite a visualização dos casos de teste
20 Gera requisitos de teste
21 Importa requisitos de teste
22 Armazena requisitos de teste
23 Seleciona requisitos de teste
24 Marca requisito de teste como não-executável
25 Desmarca requisito de teste
26 Executa requisitos de teste com casos de teste
27 Fornece relatório de requisitos de teste
28 Exclui requisito de teste
29 Permite visualização dos requisitos de teste
30 Permite análise dos resultados pelo testador
31 Calcula satisfação do critério
32 Fornece relatório de análise e medição
33 Fornece relatório de erros encontrados
34 Permite seleção do critério de teste

4.3.4 Ontologia de Teste de Software

Pode-se identificar algumas iniciativas para o estabelecimento de ontologias para o domínio de

teste de software (Barbosa et al., 2006; Huo et al., 2003; Zhu & Huo, 2004). Uma delas é a

OntoTest (Barbosa et al., 2006) cuja representação gráfica relevante nesse contexto é mostrada

nas Figuras 4.7, 4.8 e 4.9, referentes à ontologia de teste de software, à sub-ontologia de passos

de teste e a sub-ontologia de artefatos de teste, respectivamente. Essa ontologia é apresentada
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em mais detalhes no Apêndice A. A OntoTest foi desenvolvida para dar apoio à aquisição,

organização, reúso e compartilhamento de conhecimento do domínio de teste. Essa ontologia

é baseada no padrão ISO/IEC 12207 (International Organization for Standardization, 1995)

por estabelecer uma analogia entre processo de software e processo de teste de software e no

conhecimento e experiência na definição e avaliação de critérios de teste, desenvolvimento de

ferramentas de teste e na condução de estudos teóricos e experimentais.

Vale ressaltar que a OntoTest pode ser considerada um mecanismo base para a especializa-

ção arquitetural da RefASSET para uma arquitetura de referência do domínio de teste, uma vez

que essa ontologia busca consolidar o conhecimento e a experiência na área de teste de soft-

ware. Contudo, somente a ontologia não é suficiente para a identificação das funcionalidades.

Outras fontes, tais como as ferramentas de teste, podem inclusive contribuir para a identificação

mais refinada das funcionalidades.

Para a análise da ontologia, os conceitos relacionados às atividades de apoio e organiza-

cionais foram primeiramente desconsiderados. Por exemplo, o conceitoTestingResource

e seus subtipos (recursos de hardware, software e humanos) estão relacionados à atividade de

gerência e planejamento e, por isso, não foram considerados. Um outro exemplo é o conceito

TestingProcess , referente a um conjunto de passos de teste que são requeridos para conduzir

a atividade de teste; esse conceito refere-se também a uma atividade de gerência e planejamento.

Em seguida, foram selecionados os conceitos que pudessem ser automatizados por ferramentas

de teste; por exemplo, o conceitoTestingStep (passos de teste) são de interesse de automa-

tização, enquanto queTestingGuidance (orientação de teste) é um conceito mais relacio-

nado à atividade de treinamento do testadores, por isso, não parece ser relevante em termos de

automatização, pelo menos do módulo base. Dessa forma, os principais conceitos que servi-

ram de base para a identificação das funcionalidades sãoTestingStep , PrimaryActivity ,

TestingArtifact , TestingCriterion , TestingPhase , PrimaryTechnique eOracle .

Baseado nos conceitos selecionados, foi estabelecido um conjunto de funcionalidades que

ferramentas de teste poderiam ter para manipular aquele conceito. É fato que muitas das fun-

cionalidades específicas já identificadas por meio de outros mecanismos também podem ser

identificados na ontologia de teste. Na Tabela 4.5 estão listadas aquelas funcionalidades identi-

ficadas por meio da ontologia.
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Figura 4.7: Ontologia de Teste de Software

4.3.5 Identificação das Funcionalidades Específicas e dos Conceitos do

Domínio

Com base na investigação conduzida e descrita anteriormente, foi realizado o mapeamento FI-

FE-C (Funcionalidades Identificadas, Funcionalidades Específicas e Conceitos), ilustrado na
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Figura 4.8: Sub-Ontologia de Passos de Teste
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Figura 4.9: Sub-Ontologia de Artefatos de Teste

Figura 4.10. Com base nas funcionalidades identificadas por meio das diversas fontes de infor-

mação consideradas (consolidadas nas Tabelas 4.1, 4.3, 4.4 e 4.5, apresentadas anteriormente),
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Tabela 4.5:Funcionalidades Identificadas na Ontologia de Teste
Funcionalidade Identificada

Seleciona fase de teste
Seleciona técnica de teste
Seleciona critério de teste
Gerencia oráculo
Projeta casos de teste
Trata artefato a ser testado
Gera requisitos de teste
Executa teste com casos de teste
Realiza análise e medição do teste
Gerencia diagrama de teste
Gerencia casos de teste
Gerencia conjunto de casos de teste
Gerencia requisitos de teste
Gerencia conjunto de requisitos de teste
Gerenciadriversestubsa

Gerencia artefato de teste original
Gerencia artefato de teste tratado

aUm driver é usualmente um programa principal que aceita os dados de teste e passa esses dados para o módulo
a ser testado e imprime os resultados. Umstubsimula um módulo subordinado que é chamado por um módulo
sendo testado.

foi identificado um conjunto de funcionalidades específicas de ferramentas de teste. Essa tarefa

exigiu análise minuciosa de cada uma das funcionalidades de modo a agregar funcionalidades

relacionadas, renomear funcionalidades, identificar funcionalidades semelhantes que possuíam

nome distintos, além de identificar funcionalidades que não fazem parte do núcleo (módulo

base) de ferramentas de teste.

Figura 4.10: Mapeamento FI-FE-C

Em seguida, com base nas funcionalidades específicas, foram estabelecidos os conceitos

relevantes do contexto de teste relacionados à automatização do núcleo das ferramentas de teste.
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O resultado é apresentado na Tabela 4.6 que lista as funcionalidades específicas (coluna 1) e os

conceitos aos quais as funcionalidades estão relacionadas (coluna 3); na coluna 2 são indicadas

as fontes de informação que deram origem à funcionalidade. Nessa tabela, para indicar as

fontes de informação, serão utilizadas as letrasA, P, F e O para referir-se, respectivamente, às

arquiteturas de software, aos processos de teste, às ferramentas de teste e à ontologia.

As funcionalidades que caracterizam a persistência de um dado elemento, seja um caso

de teste ou um requisito de teste, não foram consideradas como funcionalidades específicas.

Contudo, a informação de quais devem ser persistidos será utilizada posteriormente na fase de

Tratamento deFrameworksTransversais (Seção 4.5).

Com base no mapeamento FI-FE-C, tem-se que os conceitos do domínio de teste relaciona-

dos à automatização do núcleo de ferramentas de teste são o Artefato em Teste, o Caso de Teste,

o Requisito de Testee o Critério de Teste.

Vale ressaltar que todas as fontes de informação consideradas para análise do domínio não

fazem distinção entre as funcionalidades relacionadas às atividades de apoio, daquelas que são

funcionalidades relacionadas às atividades organizacionais, bem como distinção das funciona-

lidades específicas de ferramentas de teste. Dessa forma, vale salientar que essa tabela traz uma

visão clara de quais seriam as funcionalidades específicas (ou fundamentais) de ferramentas de

teste, ou seja, do núcleo de ferramentas desse domínio, separando aquelas funcionalidades que

estão relacionadas às atividades de apoio e às organizacionais.

4.4 Análise Arquitetural

Com base no resultado do passo anterior, ou seja, no conjunto de conceitos identificados, um

modelo conceitual é construído. Se for considerado que a ferramenta de teste será um aplicação

Web, esse modelo corresponde à camada de aplicação da RefASSET. Na Figura 4.11 é apre-

sentado o modelo conceitual representado com a notação do diagrama de estrutura estático da

UML. De modo geral, os conceitos apresentados nesse modelo são:

• Artefato em Teste (TestArtifact): agrega todas as funcionalidades referentes ao geren-

ciamento de artefatos a serem testados. Além disso, gerencia tambémdrivers e stubs

utilizados no teste;

• Casos de teste (TestCase): possui todas as funcionalidades relacionadas ao gerenciamento

de casos de teste;
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Tabela 4.6:Funcionalidades Específicas e Conceitos do Domínio de Teste
Funcionalidade Específica Fonte Conceito

Adquire artefato a ser testado F Artefato em Teste
Trata artefato a ser testadoa A, P, F, O Artefato em Teste
Executa artefato a ser testado com casos de teste A, P, F Artefato em Teste
Fornece relatório de execução do artefato a ser testado P Artefato em Teste
Permite a visualização de artefato a ser testado F Artefato em Teste
Exclui artefato a ser testado F Artefato em Teste
Inclui driversestubs O Artefato em Teste
Permite a visualização dedriversestubs O Artefato em Teste
Importa casos de teste P, F Caso de Teste
Inclui casos de teste manualmente P, F Caso de Teste
Gera casos de teste automaticamente P, F Caso de Teste
Minimiza conjunto de casos de teste F Caso de Teste
Habilita casos de teste F Caso de Teste
Desabilita casos de teste F Caso de Teste
Exporta casos de teste F Caso de Teste
Fornece relatório de casos de teste F Caso de Teste
Remove casos de teste F Caso de Teste
Permite a visualização de casos de teste F Caso de Teste
Importa requisitos de teste F Requisito de Teste
Gera requisitos de teste P, F, O Requisito de Teste
Seleciona requisitos de teste F Requisito de Teste
Marca requisito de teste como não-executável P, F Requisito de Teste
Desmarca requisito de teste P, F Requisito de Teste
Executa requisitos de teste com casos de teste P, F, O Requisito de Teste
Coletatracede execução dos requisitos A Requisito de Teste
Fornece relatório de requisitos de teste P, F Requisito de Teste
Permite a visualização de requisitos de teste F Requisito de Teste
Exclui requisito de teste F Requisito de Teste
Estabelece critério de adequação do teste A, O Critério de Teste
Calcula cobertura do teste A, P, F Critério de Teste
Fornece relatório de falhas do teste A, P Critério de Teste
Permite a análise estática da execução do teste pelo testadorA, F Critério de Teste

aO tratamento do artefato a ser testado pode ocorrer por meio da instrumentação, gerando ou não alguma
representação do artefato, por exemplo, um grafo de fluxo de controle.

• Critério de Teste (TestCriterion): as funcionalidades específicas e relacionadas ao critério

de teste implementadas pela ferramenta é agregada nesse conceito;

• Requisito de teste (TestRequirement): contém as funcionalidades referentes ao gerencia-

mento de requisitos de teste, sua execução e informações relacionadas; e
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Figura 4.11: Modelo Conceitual do Módulo Base da RefTest

• Critério de Teste (TestCriterion): as funcionalidades específicas e relacionadas ao critério

de teste implementado pela ferramenta é agregada nesse conceito;

É importante ressaltar que cada um dos conceitos agrega um conjunto de funcionalidades

específicas (listadas na Tabela 4.6) e que devem ser consideradas no momento do projeto e co-

dificação do módulo base, seja esse conceito implementado como um pacote, um componente,

ou mesmo, um subsistema.

Na mesma linha do proposto por Boas (2003), os elementos que devem ser armazenados

referem-se àqueles mais importantes, mais custosos de serem gerados novamente e que tem uso

posterior para reexecução ou observação dos resultados do teste. Com base nisso, bem como nas

listas de funcionalidades identificadas e resultantes da análise do domínio de teste, os conceitos

que apresentam características de persistência são:

• Artefato em Teste (TestArtifact): na Tabela 4.4 encontra-se a funcionalidade Armazena o

artefato originalindicando que esse conceito tem característica de persistência;

• Casos de teste (TestCase): as funcionalidades Armazena casos de teste importadose Ar-

mazena casos de testeque aparecem na Tabela 4.4 indica que esse conceito possui carac-

terística de persistência;

• Requisito de teste (TestRequirement): sua persistência pode ser observada na funcionali-

dade Armazena requisitos de testena Tabela 4.4; e

• Critério de Teste (TestCriterion): considerando-se que resultados de teste, tais como re-

sultados de análise e medição, de satisfação do critério, bem como de erros encontrados,
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são custosos de serem obtidos, esse conceito deve também apresentar como característica

a persistência.

No passo seguinte, referente ao tratamento deframeworkstransversais, a informação sobre

quais conceitos possuem características de persistência é essencial, uma vez queframeworks

transversais serão utilizados como mecanismos para o tratamento da persistência.

4.5 Tratamento deFrameworksTransversais

Foram investigadosframeworkstransversais de propósito geral que pudessem automatizar inte-

resses transversais. Nessa linha, o trabalho de Camargo & Masiero (2005) propõe um conjunto

de frameworksque implementam os interesses transversais de persistência e segurança. Dessa

forma, essesframeworksforam considerados no contexto deste trabalho para tratar esses inte-

resses. Em mais detalhes, essesframeworkssão discutidos na Seção 4.5.1.

Nesse passo foram também investigadosframeworksque pudessem dar apoio às atividades

de apoio e às atividades organizacionais relacionadas ao desenvolvimento de software. Con-

tudo, é importante salientar que em virtude de ser um tema bastante recente entre as pesquisas

em Engenharia de Software, não estão disponíveis aindaframeworkstransversais para ativida-

des de apoio e organizacionais. Então, este trabalho toma a iniciativa nessa linha, no sentido de

propor ou sugerir os primeirosframeworkstransversais para essas atividades.

Para investigar a viabilidade de utilização deframeworkstransversais na implementação de

módulos que automatizam atividades de apoio e organizacionais, foi projetado e implementado

um protótipo de umframeworktransversal para a atividade de documentação. Na Seção 4.5.2

é descrito em mais detalhes esseframework, juntamente com a implementação relacionada.

A implementação desseframeworkfoi realizada utilizando-se o Eclipse (versão 3.0.2) como

ambiente de desenvolvimento para a implementação das classes em Java, o AJDT (AspectJ

Development Tools) (versão 1.2), como ferramenta de apoio ao desenvolvimento de software

orientado a aspectos com AspectJ, e o Apache Tomcat (versão 5.5.9) como servidor Web. Já

na Seção 4.5.3 são discutidas questões relacionadas à construção doframeworktransversal de

gerência de configuração.

4.5.1 FrameworksTransversais de Propósito Geral

FrameworkTransversal de Persistência
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Sistemas de software, muitas vezes, requerem que dados consumidos e produzidos por esses

sistemas sejam armazenados em algum dispositivo de armazenamento secundário para posterior

utilização. Isso também pode ser observado na maioria dos AESs, inclusive em ferramentas de

teste de software. Nesse contexto, mecanismos que dêem apoio ao desenvolvimento de um mó-

dulo responsável pelo armazenamento de dados é certamente relevante. Nessa linha, diversos

trabalhos, tais como os de Camargo & Masiero (2005); Rashid & Chitchyan (2003) e Soares et

al. (2002), têm investigado a persistência como um interesse transversal e proposto mecanismos

que possam ser reutilizados em diversos sistemas. Especificamente, o trabalho de Camargo &

Masiero (2005) propõe um conjunto deframeworkstransversais para persistência (representa-

dos como pacotes na Figura 4.12 e contidos no pacotePersistence ), composto de umfra-

meworkde persistência (persistence ) e de outrosframeworkstransversais que implementam

sub-interesses de persistência:pooling(pooling ), Memória Auxiliar “Carregador de Objetos”

(cachingObjectLoader ), Memória Auxiliar “Todas Tuplas” (cachingAllTuples ) e Co-

nexão (connection ).

Figura 4.12: FrameworksTransversais para Persistência (Adaptado de Camargo & Masiero
(2005))

Considerando-se os conceitos do domínio de teste identificados, relacionados ao módulo

base e que possuem características de persistência, na Figura 4.13 é ilustrada a utilização dos

frameworkstransversais de persistência junto ao módulo base de uma ferramenta de teste.

Observa-se que oframeworkde persistência (pacotepersistence ) afeta os conceitos Artefato

de Teste(representado como o pacotetestArtifact ), Caso de Teste(testCase ), Requisito

de Teste(testRequirement ) e Critério de Teste(testCriterion ). Tendo-se o módulo base

já implementado, a utilização doframeworktransversal de persistência ocorre por meio da ins-

tanciação desseframework, resultando no que é chamado de módulo de persistência, e sub-

seqüente composição com o módulo base.
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Figura 4.13: Utilização dosFrameworksTransversais de Persistência no Módulo Base

Além dos dados tratados pelo módulo base e que são persistidos, tanto os módulos que im-

plementam atividades de apoio quanto aqueles que implementam atividades organizacionais,

muitas vezes, necessitam que dados também sejam persistidos. Portanto, oframeworkstrans-

versais para persistência são também utilizados nesses módulos.

FrameworkTransversal de Segurança

Assim como diversos outros sistemas disponibilizados sobre a plataforma Web, ferramentas

de teste sobre essa plataforma necessitam de funcionalidades de controle de acesso para seu uso.

Considerando-se essa necessidade,frameworksque implementam essa funcionalidade podem

ser utilizados. Nesse contexto, Camargo & Masiero (2005) propõemframeworkstransversais
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para segurança, que é apresentado na Figura 4.14 por meio do pacoteSecurity . Mais especi-

ficamente, oframeworkde Controle de Acesso (pacoteaccessControl ) e os frameworks

transversais que implementam sub-interesses de segurança — Registro de Acessos (pacote

accessLog ), Autenticação (authentication ) e Política de Autenticação (authentication-

Policies ) — compõem oframeworkde segurança. Observa-se que oframeworkde persis-

tência (Persistence ) afetaframeworkscontidos no pacoteSecurity .

Figura 4.14: FrameworksTransversais para Segurança (Adaptado de Camargo & Masiero
(2005))

Na Figura 4.15 é ilustrada a utilização do conjunto deframeworkstransversais de segu-

rança (pacoteSecurity ) em uma ferramenta de teste. Esse conjunto deframeworksaco-

plado à ferramenta de teste afeta o controlador (representado como o pacotecontroller ) da

camada de apresentação mudando o comportamento da interface do usuário, ou seja, ofra-

meworké responsável por disponibilizar uma janela para entrada de dados necessários à au-

tenticação do usuário. Além disso, afeta o pacote de planejamento e gerenciamento (pacote

planning_management ), que tem entre outras responsabilidades, o controle de usuários da

ferramenta de teste. Assim como ocorre com oframeworkde persistência, tendo-se o módulo

base já implementado, a utilização doframeworkde segurança ocorre por meio da instanciação

desseframeworke sua subseqüente composição.
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Figura 4.15: Utilização dosFrameworksTransversais de Segurança

4.5.2 FrameworkTransversal de Documentação de Teste

Nesta seção serão apresentados o projeto e a implementação de um módulo de documentação

de teste de software e que foi elaborado visando o projeto de umframeworktransversal de

documentação. No entanto, antes disso, serão discutidas as bases da documentação da atividade

de teste.
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A documentação é uma atividade bastante relevante para o processo de desenvolvimento

de software. Cabe a essa atividade o registro da evolução do software para que sejam criadas

as bases necessárias para a utilização e manutenção do software. As tarefas que devem ser

realizadas pela atividade de documentação em um AES são:

• elaboração de um plano de documentação: estabelece quais documentos serão produzidos

para cada atividade fundamental;

• projeto da estrutura e organização da documentação: é estabelecido a estrutura e organi-

zação da documentação, ou seja, como os documentos estão estruturados, bem como o

relacionamento com outros documentos;

• identificação dos documentos: refere-se à tarefa de identificar os documentos considera-

dos no plano de documentação;

• produção de documentos: baseado na tarefa de identificação, os documentos são produ-

zidos com base nos artefatos gerados pelas atividades fundamentais;

• apresentação e revisão de documentos: o módulo de documentação deve possuir mecanis-

mos para apresentar os documentos identificados e produzidos, o que possibilita a revisão

da documentação gerada; e

• gerenciamento do armazenamento de documentos: refere-se à tarefa de gerenciamento

de documentos na base de dados, mais especificamente, refere-se às tarefas de armazena-

mento, alteração e eliminação de documentos.

Como benefícios que podem ser obtidos da atividade de documentação tem-se (Phoha,

1997): redução do tempo e do esforço despendido no desenvolvimento de software, facili-

dade de localização das informações, melhor compreensão das estruturas do software e facili-

dade e maior eficiência no uso do software. Por outro lado, fatores como alto custo, impreci-

são e dificuldade de manipulação comprometem a criação e a atualização dos documentos. A

combinação desses fatores inevitavelmente acarreta documentos incompletos, desatualizados,

inconsistentes e caros de manter. A inconsistência também pode ser resultado da falta de relaci-

onamento entre os documentos, uma vez que, muitas vezes, esses registram isoladamente uma

determinada etapa ou atividade do desenvolvimento de software (Rocha et al., 2001a). Em vir-

tude disso, a automatização da atividade de documentação em um processo de desenvolvimento

de software e sua incorporação em um AES certamente é bastante relevante.

A atividade de teste de software, assim como as demais atividades de desenvolvimento de

software, geram uma grande quantidade de informações. A documentação e o uso de modelos
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de documentos para organizar essas informações podem contribuir para as atividades de evolu-

ção, depuração e manutenção do software. Nessa perspectiva, pode-se identificar esforços de

padronização de documentação para teste, como o padrão IEEE 829/19981 – IEEE Standard

for Software Test Documentation(IEEE, 1998a) ou aqueles encontrados na literatura disponível

sobre teste (Boas, 2003; Perry, 1995).

A grande maioria das ferramentas de teste, mesmo aquelas propostas mais recentemente

(Ma et al., 2005; Simão, 2004; Vincenzi, 2004), não dão especial atenção à atividade de docu-

mentação. De modo geral, a documentação disponibilizada por essas ferramentas concentra-se

em listar somente os casos de teste e os resultados de execução de teste. Portanto, ter um meca-

nismo automatizado que possibilite e apóie a documentação da atividade de teste é certamente

relevante.

Antes de apresentar o módulo de documentação, bem como oframeworkde documentação,

será discutido sobre quais elementos compõem a documentação de teste. Com base no padrão

IEEE 829/1998 e nos trabalhos de Boas (2003) e Perry (1995), sete documentos são definidos,

cobrindo as tarefas de planejamento, especificação e relato de testes. A seguir é descrito o

documento resultante da tarefa de planejamento do teste:

• Documento A - Plano de Teste: Apresenta as atividades requeridas para preparar e con-

duzir os testes, os ítens do sistema a serem testados, os recursos humanos, suas respon-

sabilidades e cronogramas, as restrições, as ferramentas de teste e o ambiente necessário

para a condução dos testes. São apresentadas também as técnicas e os critérios de teste

a serem utilizados, os critérios de aceitação, suspensão e retomada dos testes, os riscos e

plano de contingência, bem como os documentos a serem elaborados durante a atividade

de teste.

Os documentos a seguir referem-se à tarefa de especificação do teste:

• Documento B - Especificação de Projeto de Teste: Refina a abordagem apresentada no

Plano de Teste e identifica as funcionalidades e características a serem testadas no projeto

e por seus testes associados. Esse documento também identifica os casos e os procedi-

mentos de teste, se existirem, e apresenta os critérios de aprovação;

• Documento C - Especificação de Casos de Teste: Apresenta o conjunto de casos de teste

utilizados no teste, identificando e descrevendo resumidamente os ítens de software e as

1Esse padrão descreve um conjunto de documentos para as atividades de teste de um produto de software,
independentemente das técnicas, métodos, estratégias, recursos e ferramentas de teste.
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características que serão exercitadas pelos casos de teste. Apresenta também o ambi-

ente necessário e os procedimentos especiais para executar os casos de teste, além das

dependências entre os casos de teste quanto às suas execuções; e

• Documento D - Especificação de Procedimento de Teste: Descreve os procedimentos de

teste, ou seja, os passos necessários para a execução do conjunto de casos de testes, iden-

tificando (fazendo referência) os casos de teste que serão executados. Identifica também

quaisquer requisitos especiais que são necessários para a execução dos procedimentos.

Podem estar incluídos requisitos de ambiente, de habilidades da equipe de teste e ações

prévias necessárias à execução dos procedimentos.

A seguir, são apresentados os documentos que se referem à tarefa de relato da atividade de

teste:

• Documento E - Diário de Teste: Incluem-se nesse documento o início e o fim das ati-

vidades de teste, registrando a data e a hora da ocorrência, bem como a identidade do

testador. Além disso, mostra-se também os ítens de software que estão sendo testados e

os atributos do ambiente no qual o teste está sendo executado;

• Documento F - Relatório de Incidentes de Teste: Documenta qualquer evento que ocorra

durante o processo de teste e que requeira análise. Apresenta um resumo dos incidentes2

ocorridos durante a atividade de teste, identificando os ítens de teste envolvidos. Indica

também impacto que os incidentes podem vir a causar no plano de teste, no projeto de

teste, nos procedimentos de teste ou nos casos de teste; e

• Documento G - Relatório-Resumo de Teste: Apresenta um resumo da atividade de teste

realizada, identificando os ítens de software testados, o ambiente no qual as atividades de

teste foram executadas, os desvios dos ítens de teste com relação às suas especificações

de projeto, a abrangência do processo de teste com relação aos critérios estabelecidos no

plano de teste, os resultados alcançados, a avaliação geral de todos os ítens de teste e o

resumo das principais atividades.

Com base na arquitetura de ferramentas de teste sendo proposta e nos módulos que com-

põem as ferramentas de teste de software, bem como numa análise minuciosa sobre cada um dos

elementos que compõem os documentos relacionados à documentação da atividade de teste, na

Figura 4.16 são ilustradas as fontes dos dados que compõem esses documentos. Observa-se que

2Um incidente de teste é a manifestação de qualquer defeito no software ou uma anomalia no funcionamento
do ambiente operacional.
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o módulo de planejamento e gerência3 (representado como o pacoteplanning_management

na Figura 4.16) fornece dados para o documento A (Plano de Teste) e para o documento E

(Diário de Teste). O módulo base (módulos funcionais da ferramenta de teste representado pelo

pacotetesting_tool ) provê dados para os documentos C (Especificação de Casos de Teste),

E (Diário de Teste), F (Relatório de Incidente de Teste) e G (Relatório-Resumo de Teste) e, os

dados para os documentos B (Especificação de Projeto de Teste), C (Especificação de Casos de

Teste), D (Especificação de Procedimento de Teste), E (Diário de Teste), F (Relatório de Inci-

dentes de Teste) e G (Relatório-Resumo de Teste) são oriundos das entradas feitas pelo usuário

por meio da interface do usuário (representado pelo pacoteinterface ).

Figura 4.16: Origem dos Dados para a Documentação da Atividade de Teste

Assim, o módulo de documentação, resultante doframeworktransversal de documentação

e representado como o pacotedocumentation na Figura 4.16, irá coletar dados do módulo

testing_tool , bem como dos outros módulosinterface e planning_management . Es-

ses dados serão armazenados em arquivos no formato XML com base em um DTD (Document

Type Definition) de documentação de teste pelo módulo resultante doframeworktransversal

de persistência (representado pelo pacotePersistence ). Considerando-se como base um pa-

drão de documentação da atividade de teste de software, no caso o padrão IEEE 829/1998 e o

proposto por Boas (2003) e Perry (1995), foi proposto o T2DTD (Testing Documentation Docu-

3O módulo de planejamento e gerência é resultante de um FTO (FrameworkTransversal Organizacional), ou
melhor, de umframeworkde planejamento e gerência.
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ment Type Definition), um DTD para documentação de teste de software composto basicamente

de sete DTDs, um para cada meta-documento proposto para documentar o teste de software. O

T2DTD é listado na íntegra no Apêndice B deste trabalho.

Na Figura 4.17 são mostradas duas situações: em (a) é ilustrada a janela da interface do

usuário quando o módulo de documentação não é utilizado; e em (b) é ilustrado o conjunto

de janelas quando o módulo de documentação está sendo utilizado. Vale ressaltar que quando

o módulo de documentação está presente e o botãoDocumentation da interface é acionado,

um aspecto intercepta essa ação e muda o comportamento da interface fazendo com que seja

mostrada a janela específica para a atividade de documentação (janelaDocumentation of

Testing Activity ), como pode ser visto na Figura 4.17(b).

Como já discutido na Seção 3.5, a integração do módulo de documentação com os códigos-

base (módulo base, interface do usuário ou módulo que implementam atividades organizacio-

nais) é realizada por meio da utilização de aspectos. O projeto e a implementação desse módulo

de documentação dá indícios de que a integração com os códigos-base, bem como a própria

evolução da ferramenta de teste, é facilitada utilizando-se aspectos. Contudo, há a necessidade

de mais pesquisas para comprovar o nível de acoplamento entre os módulos se comparado com

a utilização de outros mecanismos para integração.

Na Figura 4.18 é mostrado em mais detalhes o modelo do módulo de documentação da

atividade de teste de software4. A critério de clareza na representação, são mostrados nessa

figura somente os elementos mais importantes. De modo geral, esse módulo é composto de:

• aspecto abstratoAbstractDocumentation : esse aspecto abstrato declara conjuntos

de junção abstratos, implementa os comportamentos transversais (do inglês,advices)

que obtêm os objetos de documentação5 interceptados e envia-os para outros objetos

responsáveis por tratá-los. Observe que esse aspecto entrecorta o módulo base (pacote

testing_tool ), o módulo de planejamento e gerenciamento (pacoteplanning_mana-

gement ), bem como o conjunto de controladores, tais como oControllerProcess-

ProjectSpecification e oControllerProcessTestCaseSpecification , res-

ponsáveis por processar dados de entradas feitas pelo usuário referente à documentação.

4Uma vez que não está ainda estabelecida uma notação largamente aceita para representar sistemas orientados
a aspectos, neste trabalho utiliza-se como base a notação da UML na linha dos trabalhos de Aldawud et al. (2003),
que usam basicamente elementos da UML, tais como os estereótipos, para representar elementos relacionados aos
aspectos.

5Objetos de documentação contém dados relevantes para a elaboração da documentação da atividade de teste.
Por exemplo, um objeto de documentação do tipoTestCase contém especificação de uma entrada (conjunto de
dados necessários para uma execução do programa) e a correspondente saída esperada (resultado de uma execução
do programa).
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Figura 4.17: Seqüência de Interfaces: (a) Sem o Uso do Módulo de Documentação; (b) Com o
Uso do Módulo de Documentação

Além disso, esse aspecto também muda o comportamento da interface do usuário, possi-

bilitando a utilização das funcionalidades referentes à documentação da atividade de teste.

Isso é feito por meio do entrecorte ao objeto do tipoControllerMainMenuDocumenta-

tion e da invocação de operações do objeto do tipoUserInterface . Na Figura 4.19 é

ilustrado parte desse aspecto;
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Figura 4.18: Módulo de Documentação de Teste

• aspecto concretoTestingDocumentation : esse aspecto estende o aspecto abstrato

AbstractDocumentation e para cada um dos conjuntos de junção abstratos conti-

dos nesse aspecto, são estabelecidos os pontos de junção nos módulos entrecortados. Na

Figura 4.20 é listado parte do código-fonte desse aspecto;
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Figura 4.19: Aspecto AbstratoAbstractDocumentation

Figura 4.20: Aspecto ConcretoTestingDocumentation

• classeUserInterface : contém um método responsável por construir a interface do

usuário que disponibiliza as funcionalidades do módulo de documentação. Esse mé-

todo é invocado por um comportamento transversal implementado pelo aspecto abstrato

AbstractDocumentation ;
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• classeDocument e seus subtipos: a classeDocument é especializada para todos os subti-

pos de documentos que compõem a documentação de teste. Cada uma dessas subclasses

recebe os dados pertinentes oriundos de outros módulos e constrói um arquivo XML de

documentação com base no T2DTD proposto. Oframeworktransversal de persistên-

cia (pacotePersistence na Figura 4.18) proposto no trabalho de Camargo & Masiero

(2005) pode ser utilizado para dar apoio ao armazenamento de arquivos no formato XML.

Para tanto, há a necessidade de estender esseframeworkpara suprir essa funcionalidade;

• classeDocumentation : tem a responsabilidade de receber objetos de documentação e

redirecioná-los aos subtipos deDocument correspondentes, para que esses possam tratar

o conteúdo desses objetos para a criação da documentação; e

• pacotecontroller contido no pacotedocumentation : é responsável pela construção

das interfaces do usuário específicas para a entrada de dados referente à documentação da

atividade de teste. Além disso, é responsável também pelo processamento dos dados de

documentação entrados pelo usuário por meio das interfaces do usuário.

Vale observar que, para que o módulo de documentação possa ser adequadamente integrado

à ferramenta de teste em desenvolvimento, os aspectos contidos nesse módulo mudam tanto o

comportamento da interface Web do usuário quanto as funcionalidades internas do código-base.

Pela própria concepção do módulo de documentação, esse pode ser abstraído em umfra-

meworktransversal de documentação, no qual a instanciação refere-se à implementação dos

subtipos deDocument e das classes controladoras (contidos no pacotecontroller ). Em se-

guida, a composição dá-se por meio da identificação dos pontos de junção no código-base que é

feita dentro do aspecto concreto que foi especializado do aspecto abstratoAbstractDocumen-

tation e o fornecimento das regras de composição do código-base com oframeworkde docu-

mentação.

Na Figura 4.21 é proposto um modelo doframeworktransversal de documentação6 que pode

ser utilizado na documentação das diversas atividades de Engenharia de Software. As clas-

ses e os aspectos pertencentes aoframeworksão indicados com o estereótipo«framework» ,

enquanto que as classes e aspectos concretas que pertencem à aplicação são indicadas com

«application» . O estereótipo«adapt-static» indica que a generalização deve ser com-

pletada com classes da aplicação. Atag “...” indica que a classe, o aspecto e a generalização

não estão representados na íntegra; por exemplo, na classeDocument foram colocados somente

6Esse modelo é representado utilizando-se a UML-F, umaprofile da UML proposta por Fontoura et al. (2002)
para descreverframeworks. São também utilizadas extensões da UML para representar aspectos.
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as operações mais importantes. Atag c©indica que o elemento está completo, ou seja, todos os

métodos e atributos estão sendo mostrados; é o caso da classeUserInterface .

Um dos pontos relevantes de se terframeworksé a disponibilidade de variabilidades alter-

nativas (ou alternativas de composição). Oframeworkde documentação proposto nesta seção

não apresenta ainda explicitamente as alternativas de composição; contudo, na concepção desse

frameworkforam consideradas que novas alternativas possam ser adicionadas aoframework,

dando inclusive o apoio à documentação de outras atividades de Engenharia de Software. Mais

especificamente, um mesmo módulo de documentação pode dar apoio à documentação de diver-

sas atividades de Engenharia de Software em um AES. Para isso, os documentos que compõem

a documentação de cada atividade devem ser subtipos deDocument e deve-se ter controlado-

res adequadas para as interfaces de documentação de cada atividade. Além disso, o aspecto

AbstractDocumentatation deve ser especializado para cada atividade.

No caso doframeworktransversal de documentação de teste, uma das variabilidades é o pa-

drão de documentação utilizado. Nesse estudo de caso, considerou-se o padrão IEEE 829/1998

– IEEE Standard for Software Test Documentation, no entanto, pode-se utilizar qualquer outro

padrão, por exemplo, proposto por uma determinada organização (empresa) para uso próprio.

Adotando-se um outro padrão, há a necessidade de especializar a classeDocument para os sub-

tipos de documentos desse padrão, bem como estabelecer DTDs específicos e os controladores

(pacotecontroller ) adequados. Há também a necessidade de concretizar os pontos de jun-

ção dentro do aspectoTestingDocumentation de modo a interceptar os objetos adequados

ao novo padrão.

Considerando-se que os módulos da ferramenta de teste — módulo base e módulos de apoio

e organizacionais — podem e devem ser reutilizados posteriormente, as interfaces requeridas

e providas pelos módulos da ferramenta de teste devem estar bem estabelecidas. Nessa linha,

a reutilização dosframeworkstransversais utilizados para dar origem aos módulos de apoio e

organizacionais é facilitada com a definição explícita das interfaces dessesframeworks; assim

como o estabelecimento de restrições no desenvolvimento do módulo base. Por exemplo, o

módulo base deve possuir o tipoTestCase contendo os dadosinput e output . Um outro

exemplo é o módulo de gerência e planejamento que deve conter o tipoTestPlan contendo os

dadosTestPlanObjective , Scope , References , TestModules , ExternalResources ,

ReferencedDocuments , FeaturesToBeTested , FeaturesNotTested , Approach , Item-

PassFailCriteria , SuspendResumeCriteria , TestDeliverables , TestingTasks ,

EnvironmentalNeeds , Responsabilities , StaffingTrainingNeeds , Schedule eRis-

ksContingencies , ditadas pelo próprio DTD de documentação de teste proposto. Vale res-

saltar que embora alguns trabalhos defendam a inconsciência (do inglês,obliviouness) como
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Figura 4.21: Modelo doFrameworkTransversal de Documentação
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um dos conceitos que pode ou deve ser adotado quando desenvolvendo um sistema orientado

a aspectos (Filman & Friedman, 2000), a preocupação no estabelecimento dos elementos que

compõem o código-base contribui para a padronização e reutilização das ferramentas de teste

construídas com base nessa arquitetura.

Como trabalhos futuros nessa linha, deve-se utilizar esseframeworkem outras ferramen-

tas de teste, de modo a refiná-lo identificando outras variabilidades alternativas. Além disso,

visando umaframeworkde documentação mais genérico que atenda às necessidades de docu-

mentação de qualquer atividade fundamental de desenvolvimento de software, há a necessidade

de utilizá-lo em ferramentas de Engenharia de Software de outros domínio.

4.5.3 FrameworkTransversal de Gerência de Configuração para Teste

A atividade de gerência de configuração é considerada pela ISO/IEC 12207 como uma atividade

de apoio e, podendo colaborar para a melhoria da qualidade das atividades fundamentais relaci-

onadas ao desenvolvimento de software. Entende-se por gerência de configuração, um conjunto

de atividades desenvolvidas para administrar modificações nos itens de informação (ou itens

de configuração de software) ao longo do ciclo de vida do software, evitando assim que haja

inconsistência entre os diversos itens. As tarefas que devem ser realizadas pela atividade de

gerenciamento de configuração em um AES são: identificação dos itens de configuração, con-

trole de configuração, controle de versão, controle de mudança, relato da situação, avaliação da

configuração e gerência da liberação de produtos. Em ferramentas de gerência de configuração,

tais como o CVS (Concurrent Versions System) (Free Software Foundation, 2006a), o RCS7

(Revision Control System) e a VersionWeb8, as funcionalidades comumente encontradas são:

• Cria/remove repositório de itens de configuração;

• Atualiza no repositório cada item de configuração alterado, colocando um item de confi-

guração no repositório (também chamado decheck-in);

• Retira um item de configuração do repositório e disponibiliza-o para o desenvolvedor

(chamado também decheck-out). Essa funcionalidade deve fazer controle de acesso a um

item de configuração que foi retirado do repositório;

• Congela/descongela uma configuração;

• Compara configurações mostrando as diferenças entre elas;

7http://www.cs.purdue.edu/homes/trinkle/RCS/ (acessado em 03/01/2006)
8http://sourceforge.net/projects/versionweb/ (acessado em 03/01/2006)
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• Faz a união (merge) de configurações;

• Cria e gerencia versões ereleases; e

• Visualiza configurações, histórico de acesso ao repositório e quem está editando um item

de configuração.

A aplicação da gerência de configuração como elemento de melhoria de qualidade da ati-

vidade de teste ainda é uma questão em aberto, sendo que o trabalho de Boas (2003) é um

dos poucos conduzidos nessa linha. Apesar disso, observa-se que o volume de dados gerados

durante a atividade de teste de software torna essa atividade bastante complexa e de difícil con-

trole, caso essa atividade não seja conduzida de forma sistemática e controlada. Assim, uma das

maneiras de sistematizar e controlar a atividade de teste de software é a introdução da gerência

de configuração. Segundo Boas (2003), a gerência de configuração é relevante no que tange

aos benefícios trazidos por ela, pois as dados vindos da atividade de teste e manipulados com

o uso da gerência de configuração possibilitam maior eficiência nas atividades de evolução, de-

puração e manutenção do software, uma vez que a gestão de configuração possibilita garantir a

integridade dos dados gerados e, principalmente, a rastreabilidade a todos eles. Nesse contexto,

a disponibilização de um mecanismo que possibilite e apóie o desenvolvimento de um módulo

de gerência de configuração para a atividade de teste de software é certamente relevante. Assim,

nesta seção é apresentada a proposta de umframeworktransversal de gerência de configuração

para a atividade de teste.

Frente à quantidade e diversidade de dados gerados durante a atividade de teste, há a ne-

cessidade de estabelecer um critério para selecionar os dados a serem submetidos à gerência de

configuração, ou seja, os dados que serão escolhidos para ser um ICT9 (Item de Configuração

do Teste). Basicamente, segundo Boas (2003), o conjunto de ICT, ou seja, a CT (Configuração

de Teste), deve conter os elementos necessários à reexecução de uma dada sessão de teste ou

à observação posterior dos resultados do teste, sem com isso causar algum tipo de distúrbio no

ambiente de teste atual, seja em termos de retrabalho ou de tempo despendido para recriar o

ambiente e reexecutar os testes. Com isso, pode-se supor que o critério básico para a escolha de

candidatos a compor a CT é a escolha de informações importantes e/ou aquelas que são custo-

sas de serem geradas novamente. O trabalho de Boas (2003) investiga a aplicação de gestão de

configuração na atividade de teste e propõe os seguintes conjuntos de dados para compor a CT:

• plano de teste: deveria conter informações, tais como a identificação do programador/testador,

objetivo do teste, identificação do programa testado, funções a serem testadas, critérios de
9Neste trabalho, o termo ICT (Item de Configuração do Teste) refere-se a um artefato consumido ou produzido

no processo de teste de software e que está sob gerência de configuração.
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geração e adequação dos casos de teste e de encerramento da atividade de teste, ambiente

de teste (versões das ferramentas, versão do sistema operacional, entre outros), conjunto

de casos de teste, entre outros, na linha do que é proposto pelo padrão IEEE 829/1998 –

IEEE Standard for Software Test Documentation(IEEE, 1998a);

• programa em teste: refere-se ao programa que se deseja testar, podendo ser um código-

fonte em uma determinada linguagem de programação, ou especificação de programa em

uma técnica de especificação, tais como Redes de Petri e Statecharts;

• conjunto de casos de teste: corresponde ao conjunto de entradas e respectivas saídas

esperadas utilizadas para executar o programa em teste e os requisitos de teste;

• conjunto de requisitos de teste: caso seja adotado um critério baseado em Fluxo de Da-

dos, os requisitos são as associações. No caso do critério Análise de Mutantes, serão os

mutantes. No caso do critério Fluxo de Controle, têm-se os os nós, arcos e caminhos;

• driversestubsutilizados: são os programas de apoio ao teste, ou seja, programas que ati-

vam o programa em teste (drivers) e programas que simplesmente respondem a estímulos

do programa em teste (stubs);

• informações de execução relativas ao critério de teste utilizado: corresponde às informa-

ções de execução como resultados, tempo de execução e falhas encontradas. Caso seja

adotado um critério baseado em Fluxo de Dados, serão obtidas as associações cobertas.

No caso do critério Análise de Mutantes, serão obtidos os mutantes mortos, os vivos e os

equivalentes. Se o critério escolhido for Fluxo de Controle, serão obtidos os nós, arcos

ou caminho cobertos e os não cobertos; e

• relatório de teste: contém a identificação do testador, do plano de teste associado, resul-

tados obtidos, problemas encontrados, análise de adequação, validação e data de encerra-

mento do teste; e

• informações de análise dos resultados dos testes: pode ser obtida por meio da inspeção

manual, ou automaticamente, com o uso da ferramenta de teste.

O módulo responsável pela atividade de gerência de configuração é resultante da instanci-

ação de umframeworktransversal de gerência de configuração. Na Figura 4.22 é mostrado o

modelo do módulo de gerência de configuração para a atividade de teste de software. De modo

geral, esse módulo é composto de:
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Figura 4.22: Módulo de Gerência de Configuração para Teste
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• aspecto abstratoAbstractConfManagement : esse aspecto abstrato declara conjuntos

de junção abstratos, implementa os comportamentos transversais que obtêm os objetos

de ICT e envia-os para o responsável por tratá-los. Esse aspecto apresenta comporta-

mento bastante semelhante ao aspecto abstratoAbstractDocumentation do módulo

de documentação;

• aspecto concretoConfManagement : estabelece quais são os pontos de junção, ou seja,

concretiza os pontos de junção. Esses pontos de junção estão localizados nos pacotes

que contém as funcionalidades básicas da ferramenta de teste (testing_tool ), o mó-

dulo de planejamento e gerência (planning_management ), o módulo de documentação

(documentation ), bem como o pacote que contém os controladores (controller ) da

camada de apresentação;

• classeRepository : apresenta todas as funcionalidades referentes ao gerenciamento do

repositório de configuração, tais como a criação de um repositório, a comparação e a

união de configurações;

• classeConfiguration : apresenta todas as funcionalidades referentes ao gerenciamento

de uma CT;

• classeAccessDescription : tem a responsabilidade de armazenar o histórico de acesso

ao repositório, assim como às configurações e aos itens de configuração;

• classeUserInterface : contém um método responsável por construir a interface do

usuário disponibilizando as funcionalidades do módulo de gerência de configuração. Esse

método é invocado por um comportamento transversal implementado pelo aspecto abs-

tratoAbstractConfManagement ;

• classeConfigurationItem e e seus subtipos: a classeConfigurationItem é espe-

cializada para todos os subtipos de ICT que compõem a CT. Oframeworktransversal de

persistência (pacotePersistence ) pode ser utilizado para dar apoio ao armazenamento

dos ICT, das CT e do repositório em um dispositivos de armazenamento secundário; e

• pacotecontroller contido no pacoteconfiguration_management : é responsá-

vel pela construção das interfaces do usuário específicas para a entrada de dados referente

à gerência de configuração da atividade de teste. Além disso, é responsável também pelo

processamento dos dados de entrada feitos pelo usuário por meio das interfaces do usuá-

rio.
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Assim como ocorre com outrosframeworks, um dos pontos relevantes de se terframeworks

é a disponibilidade de variabilidades alternativas (ou alternativas de composição). No caso do

frameworktransversal de gerência de configuração, a principal variabilidade refere-se aos tipos

de itens de configuração selecionado para ser gerenciado. A classeConfigurationItem deve

ser especializada para os subtipos que se desejar como item de configuração, havendo também a

necessidade de concretizar os pontos de junção dentro do aspectoConfManagement de modo

a interceptar os objetos adequados.

A Figura 4.23 ilustra um modelo doframeworktransversal de gerência de configuração.

Para a representação desse modelo, são aplicados os mesmos mecanismos que foram utilizados

para a representação doframeworktransversal de documentação apresentado na seção anterior.

Vale salientar que esseframeworkdeve ser utilizado em diferentes ferramentas de teste, bem

como em outras ferramentas do domínio de Engenharia de Software, para a identificação de

variabilidades alternativas, de modo a consolidar umframeworkmais genérico e que atenda às

necessidades de gerência de configuração das diversas atividades fundamentais de desenvolvi-

mento de software.

4.6 Projeto Arquitetural

Como resultado da análise conduzida nos passos anteriores e para uma melhor descrição da ar-

quitetura de referência proposta neste capítulo, são apresentados diversos modelos da RefTEST,

cada qual cobrindo um aspecto dessa arquitetura. Com relação ao módulo base, derivado do mo-

delo conceitual (já apresentado na Figura 4.11), foi construído um diagrama de pacotes desse

módulo, apresentado na Figura 4.24. Cada pacote implementa um conjunto de funcionalida-

des referentes a um determinado conceito e que foram listadas anteriormente na Tabela 4.6.

No tocante ao projeto e implementação, esses pacotes podem ser desenvolvidos como pacotes

(conjunto de classes), componentes ou subsistemas. Vale ainda salientar que o desenvolvimento

dos aspectos internos desses pacotes independe da abordagem de desenvolvimento, podendo-se

utilizar a orientação a objetos ou mesmo a orientação a aspectos, o que for mais pertinente.

Na Figura 4.25 é ilustrado um modelo mais geral da RefTEST. Observa-se que esse modelo

é semelhante à RefASSET (apresentado na Figura 3.1 do Capítulo 3), contudo tendo particula-

ridades somente nas atividades fundamentais contidas na camada de aplicação e que correspon-

dem ao módulo base.

Além dos modelos da RefTEST já mostrados, para melhor ilustrar essa arquitetura, é tam-

bém apresentada sua descrição arquitetural, cobrindo as principais visões arquiteturais: a visão
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Figura 4.23: Modelo doFrameworkTransversal de Gerenciamento de Configuração
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Figura 4.24: Diagrama de Pacotes do Módulo Base

de módulos, a visão em tempo de execução e a visão de implantação. A notação utilizada para

representar essas visões é a mesma utilizada para representar a descrição arquitetural da Re-

fASSET e apresentada na Seção 3.4. A visão de implementação e a visão de dados não foram

construídas, visto que a RefTEST encontra-se em um nível de abstração alto para a qual esses

modelos são inadequados. Em fases mais avançadas do ciclo de vida de desenvolvimento das

ferramentas de teste, esses modelos podem ou devem ser construídos.

Na Figura 4.26 é mostrada a visão de módulos da RefTEST, considerando-se osframeworks

transversais discutidos neste capítulo. De modo geral, observa-se que comunicação (inte-

gração) dos módulos resultantes dos frameworks transversais que implementam atividades de

apoio (pacotesupportting_crosscutting_frameworks ) e atividade organizacionais (pa-

coteorganizational_crosscutting_frameworks ) é realizada por meio de aspectos que

afetam os demais módulos (pacotestesting_tool e controller ). Da mesma maneira, os

módulos resultantes de frameworks transversais de propósito geral (pacotegeneral_cross-

cutting_frameworks ) afetam os demais módulos.

Na Figura 4.27 é ilustrada a visão em tempo de execução da RefTEST que mostra a interação

entre o módulo base (Testing ), o módulo de persistência (Persistence ), o módulo de segu-

rança (Security ) e os módulos de documentação (Documentation ), de gerência e planeja-

mento (Planning_Management ) e de gerência de configuração (Configuration_Manage-

ment ).

Considerando-se a plataforma Web para a disponibilização de ferramentas de teste de soft-

ware, na Figura 4.28 é mostrada uma das possíveis visões de implantação de ferramentas de

teste desenvolvidas com base na RefTEST. Por meio de máquinas clientes (Internet User

e Intranet Admin ), o testador utiliza-se de um navegador Web para ter acesso e utilizar as

funcionalidades da ferramenta de teste. O servidor de Web (Web server ) é responsável por

fornecer às máquinas clientes respostas às requisições feitas por meio do navegador. O servidor
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Figura 4.25: Arquitetura Geral Proposta para Ferramentas de Teste de Software
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Figura 4.26: Visão de Módulos da RefTEST
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Figura 4.27: Visão em Tempo de Execução da RefTEST

de aplicação (Application server ) contém todas as funcionalidades da ferramenta de teste

(módulo base e módulos que implementam atividades de apoio, organizacionais e de propósito

geral) e é responsável por processar as requisições enviadas pelas máquinas clientes. O servidor

de base de dados (Database server ) tem a responsabilidade de gerenciar o armazenamento

dos dados produzidos e consumidos pela ferramenta de teste.

4.7 Considerações Finais

Frente à forte associação da atividade de teste de software, bem como de sua automatização,

com a qualidade dos sistemas de software submetidos ao teste, neste capítulo foi apresentada

a RefTEST, um mecanismo que apóia o projeto e a implementação de ferramentas de teste

de software. A RefTEST é baseada na RefASSET, herdando, portanto, todas as características
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Figura 4.28: Visão de Implantação da RefTEST

dessa arquitetura. Em especial, a RefTEST é uma arquitetura baseada em interesses (aspectos) e

que contribui fortemente para o desenvolvimento de ferramentas de teste de forma incremental

e evolutiva, uma característica fundamental em se tratando da evolução contínua que a área

de Teste de Software inevitavelmente tem sofrido. Salienta-se que a RefTEST é a primeira

arquitetura de referência de ferramentas de teste de software detalhada o suficiente para apoiar

de fato o desenvolvimento de ferramentas de teste, inclusive considerando a necessidade de

evolução e crescimento incremental das ferramentas de teste.

O estabelecimento de uma arquitetura de referência para um domínio específico, nesse caso,

para o teste de software, não é uma tarefa trivial. É importante ressaltar que o levantamento de

conhecimento do domínio de teste foi essencial para essa tarefa, seja por meio da literatura dis-

ponível sobre o domínio, pelo estudo de outras ferramentas de teste, ou mesmo pela experiência

no desenvolvimento de ferramentas pelo grupo de pesquisa ao qual a doutoranda faz parte.

Para a implementação dos diversos módulos que compõem uma ferramenta de teste, pode-

se considerar a filosofia de software livre para isso, ou seja, a utilização de partes de códigos-

fontes de software livre com funcionalidade que sejam adequadas às necessidades da ferramenta

de teste. Por exemplo, pode-se utilizar e adequar o código-fonte do CVS10, um sistema livre

de gerência de configuração de larga utilização, para implementar o módulo de gerência de

configuração nos moldes propostos neste capítulo.

Com relação aos usos da RefTEST, em particular, a utilização para o desenvolvimento de

frameworksde ferramentas de teste, bem como na abordagem de linhas de produto, podem

10A versão estável mais atual do CVS (versão 1.11) está implementada na linguagem C. Assim, para ser utilizado
no contexto do módulo de gerência de configuração proposto neste trabalho, há a necessidade de adequar esse
código para o paradigma de orientação a objetos.
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ser consideradas linhas de pesquisa que merecem investigação. Vale ressaltar que ainda há

uma carência de trabalhos envolvendo o desenvolvimento de ferramentas de teste eframeworks

para o desenvolvimento de ferramentas de teste com base em arquiteturas de referência, pro-

vavelmente em virtude da falta de arquiteturas eficazes e adequadas que servissem de base à

construção dessas ferramentas.

Com base na experiência adquirida para o estabelecimento da arquitetura de referência para

o domínio de teste de software, no próximo capítulo é apresentado um processo preliminar de

desenvolvimento de AESs com base na arquitetura de referência baseada em interesses pro-

posta neste trabalho. Esse processo possibilita, inclusive, o estabelecimento de arquiteturas de

referências de domínios específicos de Engenharia de Software.
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CAPÍTULO

5
Processo Baseado em Arquitetura de

Software

5.1 Considerações Iniciais

Observa-se que o desenvolvimento de sistemas de software de um dado domínio pode certa-

mente ser facilitado se estiver disponível uma arquitetura de referência adequada àquele domí-

nio, visto que essa arquitetura concentra o conhecimento do domínio, estabelece a estrutura e

as restrições e caracteriza as funcionalidades comuns que sistemas de software daquele domí-

nio devem apresentar. Dessa forma, a disponibilização de um processo que auxilie na tarefa

de aplicação e uso da arquitetura de referência é relevante. Nessa linha, com base na experi-

ência adquirida na condução do estudo de caso apresentado no capítulo anterior, neste capítulo

é proposto um processo preliminar para o desenvolvimento de ambientes e ferramentas de En-

genharia de Software com base em arquitetura de referência de AESs baseada em interesses

(aspectos).

Neste capítulo é apresentado o ProSA (Process based on Software Architecturefor software

engineering environments), um processo que apóia o refinamento da arquitetura de referência

de AESs — a RefASSET — para o estabelecimento de arquiteturas de referência de ferramentas

155
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de Engenharia de Software. Vale salientar que a aplicação repetitiva do ProSA culmina em um

processo para o desenvolvimento incremental e evolutivo de AESs. O ProSA pode ser aplicado

de forma paralela e independente, resultando no desenvolvimento de ferramentas independentes

e, a seguir, integradas por construção em um AES.

De modo geral, esse processo introduz o uso dos termos especialização e instanciação no

contexto de arquiteturas de software. Usualmente, esses termos têm sido utilizados na mode-

lagem e na programação orientadas a objetos, bem como no contexto de processos de software

quando refinando um processo padrão para ser utilizado em um projeto ou organização espe-

cífica (Rocha et al., 2001b). Na Seção 5.2 é discutido como e quando esses dois termos são

aplicados no refinamento de arquiteturas de software.

Em seguida, na Seção 5.3 são descritos em detalhes os passos do ProSA, que é basica-

mente composto de: investigação do domínio (Seção 5.3.1), análise arquitetural (Seção 5.3.2),

tratamento deframeworkstransversais (Seção 5.3.3), projeto arquitetural (Seção 5.3.4), desen-

volvimento da ferramenta (Seção 5.3.5) e integração ao AES (Seção 5.3.6).

5.2 Especialização e Instanciação Arquitetural

Para o desenvolvimento de ferramentas de Engenharia de Software com base na RefASSET,

existe a necessidade de, primeiramente, especializar essa arquitetura para um dado domínio1.

Estabelece-se então arquiteturas de referência para esse domínio e, em seguida, implementa-se

(instancia-se) essa arquitetura como sendo base de um sistema de software. O refinamento da

RefASSET dá-se por meio de duas etapas, a saber, a especialização arquitetural e a instanciação

arquitetural, ilustradas na Figura 5.1.

A especialização arquitetural possibilita que a RefASSET seja refinada de modo a explicitar

detalhes de cada um dos grandes módulos dessa arquitetura, a saber, os módulos fundamentais

(ou módulo base), os módulos que automatizam atividades de apoio, os módulos que automa-

tizam atividades organizacionais e os módulos que implementam interesses não específicos do

domínio, por exemplo, a persistência. De modo geral, o refinamento do módulo base refere-se à

identificação das funcionalidades específicas de ferramentas daquele domínio e a identificação

de um conjunto de conceitos relacionados àquelas funcionalidades, bem como os relacionamen-

tos entre esses conceitos. O refinamento dos módulos que automatizam as atividades de apoio

e as organizacionais referem-se à instanciação de FTAs (frameworkstransversais de apoio) e

1Domínio refere-se a uma das atividades fundamentais, a saber, gerência de requisitos, análise/projeto, codifi-
cação, teste e manutenção.
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Figura 5.1: Especialização e Instanciação Arquitetural

de FTOs (frameworkstransversais organizacionais), respectivamente. Por fim, o refinamento

dos módulos de propósito geral refere-se à instanciação de FTPGs (frameworkstransversais de

propósito geral). Vale ressaltar que a especialização arquitetural pode ser bem sucedida se o

arquiteto de software dispuser de um vasto conhecimento do domínio, inclusive experiência na

utilização e desenvolvimento de ferramentas daquele domínio. Com isso, uma arquitetura de

referência adequada e eficaz para aquele domínio pode ser estabelecida.

Já a instanciação arquitetural refere-se à utilização da arquitetura de referência no que tange

ao projeto e à implementação de ferramentas e AESs, obtendo-se assim instâncias arquite-

turais. Mais especificamente, refere-se à implementação da arquitetura de referência para o

desenvolvimento de uma dada ferramenta ou mesmo, para o desenvolvimento deframeworks

para geração de ferramentas daquele domínio. Vale ressaltar que, uma vez que a especializa-

ção resulta em arquiteturas de referência contendo conhecimento do domínio, inclusive com o

estabelecimento das funcionalidades específicas às ferramentas daquele domínio, o desenvolvi-

mento deframeworksde aplicação para a construção de ferramentas de Engenharia de Software

para aquele domínio pode ser facilitada. Observa-se ainda uma carência de trabalhos abordando

a construção deframeworksde aplicação com base em arquiteturas de referência, sendo uma

linha de pesquisa que requer atenção dos pesquisadores. A instanciação arquitetural refere-se

também ao uso da arquitetura de referência para a criação de bases arquiteturais que podem ser

utilizadas comocore assetem abordagens de desenvolvimento de software baseada em linhas

de produto.
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As arquiteturas de software, assim como os modelos e os processos de software, podem

apresentar-se em diferentes níveis de abstração, dependendo do nível de detalhamento apresen-

tado pela arquitetura. Observa-se na Figura 5.1 que a RefASSET está em um nível de abstração

mais alto, sem que detalhes específicos de um dado domínio estejam explicitados. Em um nível

de abstração um pouco mais baixo estão as arquiteturas de referências dos domínios de Enge-

nharia de Software. E, no mais baixo nível de abstração encontram-se as instância arquitetural

de uma determinada ferramenta ou de umframeworkde aplicação. Ver arquiteturas de software

em diferentes níveis de abstração é particularmente interessante se deseja-se considerá-las como

elementos que podem ser refinados, detalhados, comparados, e mesmo medidos com o intuito

de avaliar a sua qualidade.

A seguir, é descrito em mais detalhes um processo que envolve a especialização e a instanci-

ação arquitetural e que dá apoio ao desenvolvimento de ambientes e ferramentas de Engenharia

de Software.

5.3 ProSA (Process based on Software Architecture)

ProSA é um processo de desenvolvimento de ambientes e ferramentas de Engenharia de Soft-

ware tendo como base uma arquitetura de referência para AESs, no caso a RefASSET. Basica-

mente, esse processo estabelece os passos necessários para realizar o refinamento da RefASSET

para uma instância arquitetural, com especial atenção às atividades envolvidas com a especiali-

zação arquitetural.

Como mostrado na Figura 5.2, uma das principais características desse processo é a sua

iteratividade. Deve-se salientar que a seqüência de passos é flexível, e que o processo pode

ser iterado quantas vezes for necessário. Isso possibilita que AESs desenvolvidos por meio

desse processo possam acrescentar novos módulos base ou módulos que gerenciam atividades

de apoio ou organizacionais, mesmo depois de terem sido liberados para utilização. Ou seja,

os AESs podem evoluir continuamente conforme houver a necessidade de novos módulos ou

ferramentas.

Além disso, duas ou mais instâncias desse processo podem ocorrer paralelamente e de forma

independente, cada qual tratando de uma atividade fundamental. Isso possibilita que diferentes

equipes cuidem de módulos distintos de um AESs, diminuindo inclusive o tempo de desenvolvi-

mento do ambiente. Nesse caso, deve-se dar especial atenção à automatização de atividades de

apoio e organizacionais, uma vez que os módulos que automatizam essas atividades são comuns

a todas as ferramentas do domínio e que fazem parte de um único AES.
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Na Figura 5.2, os passos do ProSA são representados por retângulos com cantos arredonda-

dos e as setas indicam a seqüência de ocorrência dos passos. Por exemplo, estando no Passo 1

(Investigação do Domínio) pode-se ir para o Passo 2 (Análise Arquitetural); no entanto, estando

no Passo 5 (Desenvolvimento da Ferramenta), pode-se ir tanto para o Passo 3 (Tratamentos de

FrameworksTransversais) quanto para o Passo 6 (Integração do AES). O Passo 1 (Investigação

do Domínio) é o primeiro que deve ocorrer.

Figura 5.2: Visão Geral do ProSA

Para a sistematização da especialização e da instanciação arquitetural, o ProSA é dividido

em seis passos, como mostrado na Figura 5.2, sendo que os quatro primeiros (Passos 1, 2, 3 e

4) correspondem à especialização arquitetural, o quinto passo (Passo 5) refere-se à instanciação

arquitetural e o último passo (Passo 6) trata a integração da ferramenta ao AES.

O ProSA é mostrado em mais detalhes na Figura 5.3, no qual são indicados também os

artefatos produzidos e consumidos em cada passo do processo. De modo geral, os Passos 1 e

2 referem-se ao refinamento do módulo base da arquitetura de referência, ou seja, concentra-se

nas funcionalidades específicas das ferramentas do domínio. O Passo 3 refere-se ao tratamento

dos módulos responsáveis pela automatização das atividades de apoio e organizacionais, bem

como aquelas de propósito geral. Já o Passo 4 concentra-se no desenvolvimento do projeto ar-

quitetural, mais especificamente, o estabelecimento da descrição arquitetural. O Passo 5 refere-

se ao projeto e a implementação propriamente dita das ferramentas e, no Passo 6 é realizada a

integração das ferramentas ao AES em desenvolvimento. Nas subseções a seguir, é descrito em

detalhes cada um desses passos.
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Figura 5.3: Visão Detalhada do ProSA

5.3.1 Passo 1: Investigação do Domínio

Esse é o primeiro passo da especialização arquitetural e, em linhas gerais, refere-se ao levanta-

mento de conhecimento do domínio para o qual está sendo criada a arquitetura de referência.
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Para a realização desse passo, é requerido do arquiteto de software profundo conhecimento do

domínio. Vale ressaltar que quanto maior o conhecimento do domínio, mais adequada e eficaz

poderá ser a arquitetura construída e maiores as chances de sucesso na construção de ferramen-

tas com base nessa arquitetura.

Basicamente, a Investigação do Domínio é composta de três passos: Identificação das Fon-

tes do Domínio (Passo 1.1), Identificação das Funcionalidades (Passo 1.2) e Identificação dos

Conceitos do Domínio (Passo 1.3), conforme mostra a Figura 5.4.

Figura 5.4: Refinamento do Passo 1 do ProSA

No Passo 1.1, diversos mecanismos podem ser utilizados como fonte de informação para

formar o corpo de conhecimento do domínio. Um deles é o estudo deferramentas do domínio,

tanto do ponto de vista de utilização quando em termos de sua estrutura interna. O estudo do

ponto de vista de utilização é mais fácil, uma vez que, muitas vezes, essas ferramentas são

disponibilizadas para avaliação — comoshareware, por exemplo — pelas organizações que as

produzem, sejam essas organizações empresas ou mesmo universidades. No entanto, o estudo

da estrutura interna dessas ferramentas já não é tão comum, uma vez que comumente não se

costuma disponibilizar o código-fonte, a não ser que a ferramenta seja licenciada como software

livre. Uma outra fonte de informação é a própria literatura do domínio que comumente descreve

as ferramentas, suas arquiteturas e estruturas internas.

Além disso, a investigação e estudo dearquiteturas de referência do domíniosão rele-

vantes, uma vez que tratam-se de esforços já despendidos nessa linha, apesar de não ser ainda

comum arquiteturas de referência para os domínios de Engenharia de Software. Por exemplo,
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para o domínio de teste de software, uma das únicas arquiteturas de referência já estabelecidas

é o Eickelmann & Richardson (1996).

Um outro mecanismo que possibilita entender a dinâmica associadas às tarefas de uma ativi-

dade fundamental de Engenharia de Software é a investigação deprocessos do domínio. Esses

processos podem descrever a seqüência de tarefas, bem como os artefatos consumidos e gerados

por essas tarefas. Investigar esse mecanismo é relevante, visto que as ferramentas do domínio

precisam automatizar esses processos.

Atualmente, ontologias estão sendo utilizadas na área de Engenharia de Software com o

intuito de armazenar conhecimento dessa área, a exemplo do que já ocorre em outras áreas.

Como exemplo, pode-se citar a ontologia de processo de software (Falbo, 1998). Isso não é

diferente para as atividades fundamentais de Engenharia de Software. Têm-se o trabalho de

Huo et al. (2003) e de Barbosa et al. (2006), que estabelecem ontologias para o domínio de teste

de software. Dessa forma, a investigação deontologias do domínioe seu uso com o intuito de

levantar conhecimento do domínio deve ser considerado.

Nesse passo, pode-se também aplicar conceitos degerência de conhecimento(do inglês,

knowledge management) (Nonaka & Takeushi, 1997), bem como ferramentas de software asso-

ciadas como mecanismos para levantar conhecimento do domínio. Basicamente, a gerência de

conhecimento tem por objetivo transformar o conhecimento tácito dos especialistas, pesquisa-

dores, desenvolvedores do domínio, entre outros, em conhecimento explícito.

Tendo-se o conjunto de fontes de informação, no Passo 1.2, deve-se dar atenção à identi-

ficação das funcionalidades (requisitos) das ferramentas do domínio. Como ilustrado no ma-

peamento FI-FE-C (Funcionalidade Identificada - Funcionalidade Específica - Conceito) da Fi-

gura 5.5, tendo-se as funcionalidades identificadas, deve-se fazer uma análise minuciosa para

identificação das funcionalidades específicas do domínio. Por exemplo, no domínio de aná-

lise/projeto, a funcionalidade “Construir modelo de análise” é uma funcionalidade específica,

enquanto que a funcionalidade “Cadastrar analistas no sistema” não é específica e sim, uma

funcionalidade do módulo de gerência e planejamento, portanto uma funcionalidade que deve

ser tratada no contexto de um interesse transversal organizacional.

Para registrar as funcionalidades específicas das ferramentas, é sugerido o uso do gabarito

ilustrado na Tabela 5.1. Na primeira coluna anota-se a descrição da funcionalidade específica

e na segunda coluna, a fonte de informação, ou seja, o mecanismo por meio do qual foi iden-

tificado aquela funcionalidade. Isso facilita a rastreabilidade das funcionalidades, caso essa

informação seja necessária posteriormente.
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Figura 5.5: Mapeamento FI-FE-C no ProSA

Tabela 5.1:Gabarito para Anotação das Funcionalidades Específicas e dos Conceitos de um
Dado Domínio

Funcionalidade Específicas Fonte Conceito

Nesse passo (Passo 1.2), as funcionalidades podem também ser descritas considerando-

se, por exemplo, as práticas recomendadas pelo padrão IEEE 830-1998 (IEEE, 1998b) para

especificação de requisitos do software.

Em seguida, no Passo 1.3, são analisadas as funcionalidades específicas anotadas no gabarito

e identificados os conceitos do domínio para o qual está relacionada cada uma das funcionalida-

des. Por exemplo, considerando-se novamente o domínio de análise/projeto, a funcionalidade

“Construir modelo de análise” pode ser relacionada ao conceito “modelo de análise”, um ar-

tefato produzido por ferramentas desse domínio e, provavelmente, um conceito relevante. Os

conceitos identificados devem ser anotados na terceira coluna do gabarito.

Resumidamente, a partir das funcionalidades identificadas, são estabelecidas as funcionali-

dades específicas do núcleo das ferramentas do domínio em questão e, em seguida, estabelecem-

se os conceitos do domínio relacionados ao núcleo das ferramentas.

5.3.2 Passo 2: Análise Arquitetural

O segundo passo do ProSA, denominado Análise Arquitetural, refere-se basicamente à constru-

ção do modelo conceitual e a identificação dos elementos persistentes para aquele domínio.
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Como ilustrado na Figura 5.6, a Análise Arquitetural é composta de dois passos. Baseado

nos conceitos identificados no passo anterior, no Passo 2.1 é construído um modelo conceitual2,

no qual aparecem os conceitos identificados e o relacionamento entre esses conceitos. Diversas

técnicas podem ser utilizadas para isso, desde o diagrama de estrutura estática da UML (Object

Management Group, 2005), na linha do que é feito em (Larman, 2000), a mapas conceituais.

Mapas conceituais representam os conceitos referentes a um domínio de conhecimento utili-

zando estruturas hierárquicas ou grafos orientados (Moreira & Buchweitz, 1987; Novak, 1990),

nos quais os nós contêm o nome de um conceito e os arcos entre os conceitos indicam o rela-

cionamento existente entre os conceitos. Mapas conceituais têm sido empregados em diversas

atividades associadas ao ensino e treinamento, na linha do trabalho de Barbosa (2004). Pode-se

identificar ferramentas de apoio à construção de mapas conceituais. Como exemplos, pode-se

citar aWebMap3, a Inspiration4 e aCMap5.

Figura 5.6: Refinamento do Passo 2 do ProSA

No caso de utilizar a UML para construir o modelo conceitual, diversas ferramentas que

automatizam a construção desses modelos podem ser utilizadas. Ferramentas CASE (Computer

Aided Software Engineering) para modelagem orientada a objetos, tais como aIBM Rational

2Um modelo conceitual é a representação dos conceitos de um dado domínio (Fowler, 1996), podendo conter
conceitos, associações entre conceitos e atributos de conceitos (Larman, 2000).

3http://ksi.cpsc.ucalgary.ca/articles/WWW/WWW4WM/WWW4WM.html (acessado em
28/12/2005)

4http://www.ettc.net/techfellow/inspir.htm (acessado em 28/12/2005)
5http://cmap.ihmc.us/ (acessado em 28/12/2005)
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Software Modeler6, o Jude7, o Poseidon8 e ferramentas livres, tais como oArgoUML9, podem

ser utilizadas.

Não há um critério a ser seguido para decidir quais elementos devem ser persistidos em fer-

ramentas de Engenharia de Software, contudo, a grande maioria das ferramentas de Engenharia

de Software requer que artefatos produzidos e consumidos sejam persistidos, principalmente

aqueles elementos que são mais demorados ou trabalhosos de serem obtidos, ou mesmo aqueles

que serão consumidos por outras ferramentas. Desse modo, o ProSA propõe no Passo 2.2 que se

investiguem os conceitos que possuem características de persistência. Por exemplo, no domínio

de análise/projeto, o conceito “modelo de análise” apresenta característica de persistência, visto

que é um artefato de software que, muitas vezes, é consumido por outras ferramentas e traba-

lhoso de ser obtido. O resultado desse último passo influencia na facilidade de desenvolvimento

do modelo da base de dados de ferramentas daquele domínio.

5.3.3 Passo 3: Tratamento deFrameworksTransversais

Basicamente, o passo de Tratamento deFrameworksTransversais é composto de três passos,

como ilustrado na Figura 5.7, todos relacionados à investigação e instanciação deframeworks

transversais que possam apoiar a implementação de interesses transversais, tanto aqueles rela-

cionadas às atividades de apoio e organizacionais quanto aqueles relacionados aos interesses

não-funcionais (não específicos de Engenharia de Software), tais como a segurança e a persis-

tência. Esse passo é realizado se é desejado que a ferramenta disponibilize a automatização

de atividades de apoio ou organizacionais. Quanto ao interesses não-funcionais, o uso defra-

meworkstransversais para automatizá-los pode ser vantajoso.

Vale ressaltar novamente que há uma carência deframeworkstransversais que implemen-

tam atividades de apoio e organizacionais do domínio de Engenharia de Software. Dessa forma,

nesse passo, quando não se identifica umframeworktransversal para uma atividade que se de-

seja automatizar, há a necessidade de desenvolver um módulo que dê apoio à automatização

dessa atividade. É interessante a construção desse módulo visando transformá-lo em umfra-

meworktransversal, contribuindo, dessa forma, para reusar os esforços de desenvolvimento

desse módulo, buscando sanar a carência deframeworkspara esse contexto. Essa área de pes-

quisa ainda está emergindo e, portanto, evidenciando a necessidade de mais esforços.

6http://www-306.ibm.com/software/awdtools/modeler/swmodeler/ (acessado em
28/12/2005)

7http://www.esm.jp/jude-web/index.html (acessado em 28/12/2005)
8http://gentleware.com/index.php (acessado em 28/12/2005)
9http://argouml.tigris.org/ (acessado em 28/12/2005)



166 Capítulo 5. Processo Baseado em Arquitetura de Software

Figura 5.7: Refinamento do Passo 3 do ProSA

Primeiramente, no Passo 3.1 referente ao Tratamento deFrameworksTransversais Gerais

são investigadosframeworksque implementam interesses não-funcionais. Na literatura dispo-

nível sobreframework, são poucos ainda os trabalhos nessa linha, podendo-se citar o trabalho

de Camargo & Masiero (2005) que propõeframeworkspara segurança e persistência. O Passo

3.2 (Tratamento deFrameworksTransversais de Apoio) investigaframeworkstransversais que

implementam atividades de apoio e, no Passo 3.3 (Tratamento deFrameworksTransversais

Organizacionais), deve-se investigarframeworksque implementam atividades organizacionais.

Essa investigação pode ser feita por meio da literatura disponível sobreframeworke sobre de-

senvolvimento orientado a aspectos, ou mesmo, por meio dos repositórios de softwares livres,

tais como o SourceForge10, o FreshMeat11 e o Código Livre12, apesar de atualmente não haver

boas perspectivas de encontrarframeworkstransversais que sejam livres.

Identificados osframeworks, devem ser investigados os mecanismos utilizados para comu-

nicação com o código-base, bem como realizar a instanciação doframeworkspara o domínio

em questão. Por fim, uma vez estabelecido osframeworkstransversais, para representá-los

pode-se utilizar técnicas para documentarframeworkse aspectos. Dentre elas, pode-se citar as

extensões propostos por Fontoura et al. (2000) para a UML.

10http://sourceforge.net/ (acessado em 15/03/2006)
11http://freshmeat.net/ (acessado em 15/03/2006)
12http://www.codigolivre.com.br/ (acessado em 15/03/2006)
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5.3.4 Passo 4: Projeto Arquitetural

Nesse passo, são construídos modelos da arquitetura de referência, buscando inclusive utilizar-

se de diferentes técnicas de modelagem para representar as diferentes visões em que podem ser

apresentadas uma arquitetura. Basicamente, esse passo é dividido em: Construção dos Modelos

Arquiteturais Gerais (Passo 4.1) e Construção da Descrição Arquitetural (Passo 4.2).

Figura 5.8: Refinamento do Passo 4 do ProSA

Com base na RefASSET, no Passo 4.1 são construídos os modelos gerais da arquitetura de

referência, dando-se especial atenção ao módulo base de ferramentas do domínio em questão e

construindo-se modelos que representem esse módulo. Na prática, constrói-se, por exemplo, o

diagrama de pacotes do módulo base. No que tange ao projeto e implementação, esses paco-

tes podem ser desenvolvidos como pacotes (conjunto de classes), componentes ou subsistemas.

Vale salientar que o desenvolvimento dos aspectos internos desses pacotes independe da abor-

dagem de desenvolvimento, podendo-se utilizar, por exemplo, a orientação a objetos ou mesmo

a orientação a aspectos, o que for mais adequado.

Já no Passo 4.2 é construída a descrição arquitetural, cobrindo as principais visões arqui-

teturais pertinentes: visão de módulos, visão em tempo de execução e visão de implantação.

Para representar essas visões podem ser utilizadas as técnicas da UML, como o sugerido por

Merson (2005). Por meio do estudo de caso, observa-se que as demais visões sugeridas por

Merson (2005) — visão de implementação e visão de dados — não necessitam ser construídas,

uma vez que a arquitetura de referência do domínio sendo estabelecida encontra-se em um nível

de abstração alto para a qual esses dois modelos não são adequados. Essas duas visões arqui-

teturais podem ser desenvolvidas em fases posteriores do ciclo de vida de desenvolvimento da

ferramenta do domínio.
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De modo geral, a visão de módulos da arquitetura mostra a estrutura do sistema em termos

de módulos (unidades de código que implementam alguma funcionalidade, seja um pacote,

interface, classe, aspecto, entre outros). Para representar essa visão, pode-se utilizar o diagrama

de estrutura estático. Já a visão em tempo de execução mostra o sistema em execução, ao

contrário da visão em módulos que apresenta a estrutura do código-fonte. Essa visão possibilita

o entendimento do funcionamento do sistema e a análise das propriedades que se manifestam em

tempo de execução, tais como a de desempenho (Merson, 2005). Essa visão também possibilita

apresentar os grandes componentes e suas interações, as bases de dados, bem como aquelas que

são compartilhadas, os elementos replicados, o fluxo de dados no sistema, além das partes do

sistema que são executadas em paralelo. Para representar essa visão, Merson (2005) sugere o

uso do diagrama de estrutura. A visão de implantação apresenta a estrutura de hardware na qual

o sistema será executado, podendo ser representado utilizando-se o diagrama de implantação.

Utilizando-se a UML para representar essas visões da arquitetura, ferramentas CASE, tais

como as citadas na Seção 5.3.2, podem e devem ser utilizadas como mecanismo de apoio ao

desenvolvimento dessas visões.

5.3.5 Passo 5: Desenvolvimento do Sistema

O passo de Desenvolvimento do Sistema refere-se, basicamente, à instanciação arquitetural,

na qual são criadas as instâncias arquiteturais de ferramentas e AESs, ou seja, são projetadas

e implementadas as ferramentas e ambientes com base na arquitetura de referência que foi

estabelecida.

Para tanto, apesar da arquitetura de referência trazer muito do conhecimento de um dado

domínio, especificidades da ferramenta ou doframeworka serem desenvolvidas não estão dis-

poníveis. Por isso, há a necessidade de considerar atividades tradicionais de desenvolvimento

de software, tais como a análise, o projeto, a implementação e o teste. Vale destacar que essas

atividades são facilitadas, visto que arquitetura de referência dá respaldo para conduzi-las.

Em se tratando das bases da RefASSET, bem como a melhor separação de interesses que

a orientação a objetos vem promovendo, a abordagem de orientação a objetos deve ser ado-

tada. Adicionalmente, deve-se também adotar a orientação a aspectos, uma vez que aspectos

são utilizados como mecanismos de integração. Dessa forma, método, técnicas, ferramentas e

tecnologias que dão apoio à orientação a objetos e à orientação a aspectos devem ser utiliza-

dos. Se o AESs for desenvolvido para a plataforma Web, há a necessidade de utilizar métodos,

técnicas, ferramentas e tecnologias adequadas ao desenvolvimento de sistemas Web.
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5.3.6 Passo 6: Integração no Ambiente de Engenharia de Software

Este passo refere-se à integração ao AES da ferramenta de Engenharia de Software desenvolvida

com base na arquitetura de referência obtida. Vale observar que, por construção, as ferramen-

tas resultantes do ProSA apresentam facilidade de integração, principalmente no que tange os

módulos que implementam atividades de apoio e organizacionais.

Nesse passo, deve-se dar atenção aos módulos que implementam atividades de apoio e or-

ganizacionais, bem como aqueles que implementam interesses não-funcionais. Isso porque os

módulos que implementam uma dessas atividades é único em um determinado AES. Por exem-

plo, o módulo de gerência de configuração é único em um determinado AES e deve atender a

atividade de gerência de configuração de todos os módulos base.

Além disso, os mecanismos de integração entre os módulos base devem ser estabelecidos,

seja por usar um SGBD ou por estabelecer a comunicação utilizando-se, por exemplo, o XML.

5.4 Considerações Finais

Processos são inerentemente relevantes na sistematização das atividades, e não sendo diferente

quando se trata de sistematizar o uso de arquiteturas de software para o desenvolvimento de

sistemas de software. Dessa maneira, neste capítulo foi apresentado o ProSA, um processo

de desenvolvimento de AESs baseado em arquiteturas de software, mais especificamente, na

arquitetura de referência de AESs proposta neste trabalho.

Como características mais relevantes do ProSA têm-se a iteratividade, o paralelismo e a

independência, possibilitando, portanto, que AESs resultantes desse processo possam evoluir

constantemente com a adaptação a novos contextos e de maneira incremental com a inserção

de novas funcionalidades/módulos referentes às atividades de Engenharia de Software. Con-

tribuição nessa linha são fundamentais na área de Engenharia de Software, considerando-se as

dificuldades e desafios enfrentados pelos AESs atuais.

Como já citado anteriormente, o ProSA é resultado da abstração quando da condução de

um estudo de caso. Evidentemente, como qualquer outro processo de desenvolvimento de soft-

ware, o ProSA pode e deve ser evoluído e refinado à medida que esse for aplicado em diversos

contextos.
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Buscando sintetizar a pesquisa conduzida nesta tese, no capítulo seguinte são apresentadas

as conclusões deste trabalho, juntamente com os principais pontos referentes às contribuições,

trabalhos relacionados e futuros, bem como as publicações esperadas.



CAPÍTULO

6
Conclusões

Neste capítulo é dada uma visão geral do trabalho realizado, descrevendo suas principais contri-

buições em função das linhas de pesquisa investigadas: AESs, Teste de Software e Arquitetura

de Software. São também apresentadas as principais dificuldades, bem como os trabalhos rela-

cionados a esta tese. Em seguida, são discutidas perspectivas futuras de pesquisa e publicações

esperadas.

6.1 Caracterização da Pesquisa Realizada

O desenvolvimento de ambientes e ferramentas do domínio de Engenharia de Software é funda-

mental para melhorar a qualidade do processo de software e, conseqüentemente, a qualidade dos

produtos de software resultantes desse processo. Assim, fornecer subsídios e facilidades para

o desenvolvimento dessas ferramentas e ambientes é certamente relevante. Apesar disso, as

dificuldades de integração e evolução que sistemas de software desse domínio têm apresentado

vêm impactando na qualidade dessas ferramentas e ambientes. Vale observar que arquiteturas

de software são elementos decisivos no sucesso e na qualidade dos softwares. Mais especifi-

camente, arquiteturas de referência de um dado domínio são particularmente relevantes, uma

vez que contêm conhecimentos resultantes de pesquisas e experiências daquele domínio. Dessa

171
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forma, uma arquitetura de referência adequada, recente e eficaz pode ser considerada um dos

principais mecanismos que contribuem para o sucesso das ferramentas e AESs.

Nos últimos anos, a programação orientada a aspectos e, mais tarde, o desenvolvimento

de software orientado a aspectos vieram reforçar a necessidade da separação de interesses no

desenvolvimento de software. Inclusive, Harrison et al. (2000) apontam para a necessidade

da separação de interesses adequada como um caminho que poderá melhorar a capacidade de

evolução dos AESs.

Salienta-se que o reúso tem sido alvo de muitas das linhas de pesquisa em Engenharia de

Software. Diversos mecanismos, tais comoframeworks, linhas de produto, geradores de apli-

cação, componentes, a própria orientação a objetos e a orientação a aspectos, têm apontado

nessa linha. Neste trabalho, é investigada a relevância do reúso de arquiteturas de software, em

especial, as arquiteturas de referência no desenvolvimento de software, em particular, sistemas

complexos como os AESs. Além disso, visto que o uso deframeworkspara o desenvolvimento

de software tem-se mostrado relevante, o desenvolvimento de módulos para compor as ferra-

mentas e AESs a partir deframeworksé também relevante. Ainda mais se essesframeworks

apresentarem facilidades de integração, como é o caso deframeworkstransversais.

O Teste de Software é visto como uma das atividades que mais pode contribuir para a quali-

dade do software. Além disso, toda a literatura de Teste de Software concorda que essa atividade

não é indicada para ser realizada de forma manual. Por isso, observa-se a proliferação de ferra-

mentas de teste automatizando uma diversidade de técnicas e critérios de teste. Arquiteturas de

software podem ser inseridas nessa linha, com a proposição de arquiteturas de referência que

possam colaborar adequadamente para o desenvolvimento de ferramentas de teste.

A plataforma Web tem-se tornado atualmente o cenário da disponibilização de sistemas

de software dos mais diversos domínios de aplicação. Isso também pode ser uma realidade

para os ambientes e ferramentas de Engenharia de Software, apesar de que, atualmente, pode-

se identificar somente algumas iniciativas. Pesquisa, investigação, proposição e uso de novas

tecnologias devem ser considerados para que AESs possam ser completamente disponibiliza-

dos por meio dessa plataforma. Dessa forma, a proposição de uma arquitetura de referência

que possibilite que AESs sejam projetados e implementados por meio dessa plataforma é um

importante ponto de partida para que esses ambientes e ferramentas adotem a Web como um

cenário para disponibilização e uso.



6.2. Contribuições 173

6.2 Contribuições

Diante do cenário apresentado nas seções anteriores, pode-se destacar como principais contri-

buições deste trabalho nas seguintes linhas de pesquisa:

• Ambientes de Engenharia de Software: A principal contribuição deste trabalho é a

proposição de uma arquitetura de referência para AESs — a RefASSET — baseada em

interesses (aspectos) e construída com base no padrão internacional ISO/IEC 12207, nas

arquiteturas de sistemas interativos e sistemas Web bastante consolidadas, nas ontolo-

gias relacionadas a processo de software, bem como no uso deframeworkstransversais

para a implementação de módulos que implementam interesses transversais. Pela pró-

pria concepção da RefASSET, AESs construídos com base nessa arquitetura possuem

como característica chave a capacidade de evolução contínua, bem como o crescimento

incremental por meio da inserção de novas funcionalidades/módulos ao ambiente.

Por meio da RefASSET, uma outra contribuição é o estabelecimento de uma visão clara

de quais seriam as funcionalidades específicas (ou fundamentais) de AESs, ou seja, o que

seria o núcleo das ferramentas que compõem o ambiente, separando aquelas funciona-

lidades que estão relacionadas às atividades de apoio e às organizacionais. A separação

de interesses conduzida dessa maneira facilita, além da manutenção, a evolução desses

ambientes.

Ainda nessa linha, uma outra contribuição deste trabalho refere-se ao uso de aspectos

como mecanismo de integração em AESs. Em particular, aspectos podem ser utiliza-

dos para a integração de módulos que implementam atividades de apoio e organizacio-

nais, bem como módulos que implementam interesses não-funcionais, aos módulos base.

Destaca-se que este é um dos primeiros trabalhos a explorar o uso de aspectos como

mecanismo de integração em AESs. Resultados preliminares alcançados neste trabalho

mostram que integração e manutenção nos ambientes baseados na RefASSET é facilitada

com o uso de aspectos.

Vale destacar que uma das características da RefASSET é a possibilidade de desenvolver

ambientes que podem ser disponibilizados em plataforma Web. Além disso, ambientes

stand-alonetambém podem ser originados dessa arquitetura, em virtude da organização

estrutural adotada pela RefASSET. Portanto, a RefASSET propõe-se a ser uma arquite-

tura mais geral do que somente para AESs para plataforma Web.

• Teste de Software: Para a área de Teste de Software foi proposta a RefTEST, uma arqui-

tetura de referência para o domínio de teste de software. Trata-se de uma das primeiras
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arquiteturas de referência desse domínio e foi construída visando a auxiliar o desenvol-

vimento de ferramentas de teste de forma evolutiva e incremental. De modo geral, essa

arquitetura contém o conhecimento do domínio de teste, e que foi resultado de uma in-

vestigação e análise minuciosa de diversos elementos do domínio de teste de software.

A RefTEST prevê a existência de módulos que implementam as atividades de apoio e

organizacionais estabelecidas pelo padrão ISO/IEC 12207, contribuindo para o desenvol-

vimento de ferramentas de teste contendo módulos que implementam essas atividades.

Uma outra contribuição nessa linha é a proposição de umframeworktransversal de do-

cumentação da atividade de teste, com base em um padrão internacional para documen-

tação. Observa-se que a documentação é um interesse transversal funcional, ao contrário

do que ocorre com a maioria dosframeworkstransversais que implementam interesses

não-funcionais, tais como a persistência. Isso mostra que este trabalho tem-se adiantado

na proposição de umframeworktransversal que trata um interesse transversal funcional

do domínio de Engenharia de Software.

Assim como a RefASSET, a RefTEST tem potencial de colaboração no desenvolvimento

de ferramentas de teste de software para plataforma Web, seguindo a tendência atual na

maneira como sistemas de software vêm sendo disponibilizados aos seus usuários.

• Processo de Desenvolvimento de Software: Nessa linha de pesquisa, foi proposto um

processo de desenvolvimento baseado em arquiteturas de software. Mais especificamente,

para sistematizar o estabelecimento de arquiteturas de referência específicas de domínio,

foi descrito o ProSA, um processo que descreve as tarefas de especialização e instanciação

da RefASSET para um determinado domínio. Vale ressaltar que esse processo propõe o

uso dos termos especialização e instanciação arquitetural no domínio de arquiteturas de

software, adotado de áreas como a área de Processo de Software.

Esse processo norteia o desenvolvimento de AESs, atendendo às características da área

de Engenharia de Software no que tange a sua evolução. O paralelismo, a independência

e a iteratividade do ProSA são características que possibilitam que o desenvolvimento de

AESs seja incremental e evolutivo.

6.3 Dificuldades e Limitações

Uma das dificuldades enfrentadas durante a condução deste trabalho foi a necessidade de inves-

tigação e estudo de uma diversidade de temas e linhas de pesquisa, e que foram desde o estudo

teórico ao prático de alguns temas, tais como a programação orientada a aspectos. Contudo,
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vale observar que os próprios objetivos deste trabalho de fato requereram essa investigação e

estudo. Uma outra dificuldade refere-se à falta de um AES já implementado nos moldes da

RefASSET que pudesse servir de base para o desenvolvimento doframeworktransversal de

documentação.

No tocante às limitações deste trabalho, não foram implementadas completamente ferra-

mentas e ambientes baseados tanto na RefASSET quanto na RefTEST, de modo a comprovar de

fato a viabilidade dessas arquiteturas como mecanismo de apoio ao desenvolvimento de ferra-

mentas e ambientes. Contudo, as iniciativas de utilização dessas ferramentas, tanto no contexto

deste trabalho quanto em trabalhos relacionados dá indícios da viabilidade dessas arquiteturas.

Ainda nessa linha, ambas as arquiteturas não tiveram a sua qualidade avaliada, utilizando-se al-

gum método de avaliação arquitetural. Além disso, quanto ao processo de desenvolvimento de

AESs proposto neste trabalho, há a necessidade de validação por meio da aplicação desse pro-

cesso em outros contextos. Essas e outras limitações devem ser superadas em trabalhos futuros

e que são descritas em mais detalhes na Seção 6.5.

6.4 Trabalhos Relacionados a esta Pesquisa

A seguir são descritos sucintamente trabalhos relacionados à pesquisa desenvolvida nesta tese:

• No contexto do trabalho de Ferrari (2005), a JaBUTi (Vincenzi, 2004), uma ferramenta de

teste de software que automatiza os critérios de Fluxo de Dados e Teste de Mutação e que

foi implementada inicialmente para serstand-alone, tem sido migrada para a plataforma

Web tendo como base a arquitetura de referência do domínio de teste proposta neste

trabalho;

• Embora o domínio de aplicação seja bastante diferente ao que está relacionada a RefAS-

SET e a RefTEST, no Projeto Memória Virtual de São Carlos (Mem, 2004; Nakagawa,

2004b) ao qual a doutoranda atua como membro pesquisador, está sendo desenvolvido

um sistema Web de gestão integrada de acervos históricos, chamado de Sistema Memória

Virtual. Para a implementação desse sistema, foi selecionado a arquitetura em 3-camadas

(Anderson, 2004) juntamente com o padrão arquitetural MVC (Buschmann et al., 1996),

assim como são as bases da RefASSET e da RefTEST. Vale salientar que a adoção dessa

arquitetura para o Sistema Memória Virtual tem contribuído para um desenvolvimento

mais modular, para a facilidade de desenvolvimento, manutenção e evolução, uma vez

que as partes encontram-se claramente separadas (Nakagawa et al., 2005); isso facilita
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também a construção de interfaces do usuário para esse sistema de forma independente,

como foi explorado no trabalho de Orikasa (2005).

• Ainda no contexto do Projeto Memória Virtual de São Carlos, o mecanismo de ajuda

(do inglês,help) tem sido explorado como um interesse transversal ao Sistema Memória

Virtual. O trabalho de Silva (2005) tem como objetivo a investigação e o projeto de

um módulo de ajuda para o Sistema Memória Virtual. Objetiva-se também a integração

desse módulo (análogo aos módulos resultantes deframeworkstransversais de apoio e

organizacionais) ao Sistema Memória Virtual (análogo ao módulo base da RefASSET e

da RefTEST) utilizando-se aspectos. Exercícios preliminares nesse sentido já têm sido

realizados, com resultados positivos.

6.5 Trabalhos Futuros

Dando continuidade às atividades conduzidas durante este trabalho de doutorado, pode-se des-

tacar como principais perspectivas futuras de pesquisa as seguintes linhas de atuação:

• Desenvolvimento de Ferramentas de Engenharia de Software: Como um dos princi-

pais trabalhos futuros tem-se a especialização da RefASSET para outros domínios, além

do teste de software, e conseqüentemente, o projeto e implementação de ferramentas e

AESs com base nessas arquiteturas. Ferramentas e ambientes disponibilizados na plata-

forma Web podem contribuir e facilitar no ensino dos conceitos de Engenharia de Soft-

ware, podem apoiar a condução de estudos experimentais e mesmo facilitar a demonstra-

ção e treinamento nessas ferramentas e ambientes;

• Avaliação da Qualidade das Arquiteturas de Referência Propostas: Um outro tra-

balho refere-se à avaliação arquitetural com relação à qualidade da RefASSET e a da

RefTEST, considerando-se trabalhos nessa linha, tais como o de Babar et al. (2004);

Kazman et al. (1994) e Kazman et al. (1998), que propõem métodos para avaliação arqui-

tetural. Por meio dessa avaliação, será possível ter subsídios para refinar ou reestruturar

as arquiteturas, se necessário, dando respaldo para melhor explorar essas arquiteturas no

desenvolvimento de ferramentas e ambientes;

• Explorar Outras Arquiteturas para Ambientes de Engenharia de Software: Neste

trabalho foi adotada a arquitetura Cliente-Servidor (Tanenbaum, 1997) como base para

a RefASSET e a RefTEST. Como trabalhos futuros, tem-se a investigação sobre a ade-

quação de ferramentas e AESs para outras arquiteturas, tais como a arquitetura Cliente-
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Servidor Distribuído (Ramakrishnan & Gehrke, 2000) e a arquitetura de serviços Web

(W3C, 2006). Em particular, pode-se considerar a investigação de serviços Web por

ser um tema de pesquisa recente e não serem localizadas na literatura iniciativas de fer-

ramentas e AESs com base nessa arquitetura. Investigar as reais vantagens/benefícios,

desvantagens e limitações de implementação dessas ferramentas sobre essa arquitetura é

bastante relevante;

• Uso de Agentes em Ambientes de Engenharia de Software: Uma linha de pesquisa

que tem emergido é o uso de agentes de software em ferramentas e AESs (Falbo et al.,

2005; Huo et al., 2003). Assim, com base nos resultados alcançados neste trabalho, uma

linha de pesquisa relevante é investigar a viabilidade do uso de agentes em AESs;

• Frameworkde Ferramentas de Teste de Software: Tendo-se a RefTEST que contém o

conhecimento e a experiência do domínio de teste de software, o desenvolvimento de um

frameworkde ferramentas de teste de software é certamente facilitado. Então, um outro

trabalho futuro é o desenvolvimento desseframework. A geração de ferramentas Web de

teste de software com base noframeworkpode contribuir no uso de ferramentas de teste

no meio acadêmico (graduação e pós-graduação) para o ensino dos conceitos de teste de

software, técnicas e critérios, frente a relevância que teste de software vem ganhando nos

últimos anos dentro da área de Engenharia de Software;

• Refinamento doFramework de Documentação: Quanto aoframeworkde documen-

tação proposto neste trabalho, é necessário investigar em detalhes a documentação de

outras atividades de Engenharia de Software, resultando na identificação, implementação

e disponibilização de outras variabilidades para esseframework. Esforços nesse sentido

são relevantes, uma vez que se trata de umframeworktransversal que implementa um

interesse funcional, sobre o qual a literatura carece de trabalhos;

• Desenvolvimento deFrameworkTransversais: Para possibilitar o desenvolvimento de

ferramentas e AESs, a disponibilização deframeworksque implementam interesses trans-

versais relacionados às atividades de apoio e organizacionais, tais como o gerenciamento

de configuração e o gerenciamento e planejamento, é fundamental. Dessa forma, um

trabalho futuro nessa linha consiste no projeto e na implementação deframeworkstrans-

versais para essas atividades, o que certamente contribuirá para o desenvolvimento de

ferramentas e ambientes dentro das perspectivas da RefASSET; e

• Refinamento e Validação do ProSA: Na perspectiva de processo de desenvolvimento de

AESs proposto neste trabalho, um outro trabalho que deve ser realizado é o refinamento
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e validação do ProSA. Para isso, deve-se aplicar esse processo para derivar arquiteturas

de referência para diversos outros domínios, tais como para a atividade de gerência de re-

quisitos e manutenção, e coletar as experiências e particularidades de cada caso e agregar

ao ProSA.

6.6 Publicações Esperadas

Em decorrência dos resultados já alcançados, pretende-se submeter artigos em eventos e perió-

dicos em nível nacional e internacional. As publicações esperadas são descritas a seguir:

• RefASSET: Uma Arquitetura de Referência de Ambientes de Engenharia de Software:

Motivado pela necessidade de mecanismos que auxiliem o desenvolvimento de ferramen-

tas e AESs, esse artigo propõe a RefASSET, uma arquiteturas de referência baseada em

interesses para o domínio de Engenharia de Software;

• Uso de Aspectos como Mecanismo de Integração em Ambientes de Engenharia de Soft-

ware: Frente aos diversos mecanismos que têm sido propostos para a integração em

AESs, neste artigo é explorado o uso de aspectos para esse fim, buscando demonstrar

as vantagens de aspectos como mecanismo integrador;

• RefTEST: Uma Arquitetura de Referência para o Domínio de Teste de Software: Esse

artigo propõe uma arquitetura de referência que pode ser aplicada na fase de projeto ar-

quitetural de ferramentas de teste de software. Para isso, é também mostrada nesse artigo

uma investigação do domínio de teste de software em que envolve outras ferramentas de

teste e suas arquiteturas, outras arquiteturas de referência e, em especial, uma ontologia

de teste de software;

• Implementação da Documentação como Interesse Transversal por Meio de um Framework

Transversal: Motivado pela utilização deframeworksno desenvolvimento de software, é

apresentado nesse artigo umframeworktransversal de documentação. Considerando-se a

documentação como um interesse transversal, oframeworkpode ser acoplado ao módulo

base de outras ferramentas de Engenharia de Software, possibilitando a documentação

das diversas atividades de desenvolvimento de software; e

• ProSA: Desenvolvimento Baseado em Arquitetura: É apresentado nesse artigo um pro-

cesso de desenvolvimento de ferramentas e AESs tendo como base arquiteturas de soft-
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ware, no caso a RefASSET. Esse processo propõe a adoção dos termos especialização e

instanciação arquitetural para o contexto de arquiteturas de software.
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APÊNDICE

A
OntoTest: Uma Ontologia de Teste de

Software 1

Neste apêndice será apresentada a OntoTest, uma ontologia que vem sendo proposta para o

domínio de teste de software. Em virtude da complexidade do domínio de teste de software, a

OntoTest é apresentada em dois níveis, como mostrada na Figura A.1. No nível de abstração

mais alto tem-se a ontologia principal de teste de software (a Ontologia de Teste Principal)

que tem o objetivo de capturar os principais conceitos e as relações entre esses conceitos. Em

um nível mais baixo, encontram-se as sub-ontologias, nas quais alguns conceitos específicos

da ontologia principal — Passo de Teste (TestingStep), Artefato de Teste (TestingArtifact), e

Recurso de Teste (TestingResource) — são refinados e tratados em mais detalhes.

Para captura da ontologia de teste de software, ou seja, para identificação e organização dos

conceitos e relações entre esses conceitos, foi utilizada uma linguagem gráfica para a construção

do modelo conceitual, no caso a UML, juntamente com um dicionário de termos. A ontologia

principal de teste de software é apresentada na Figura A.2 e parte do dicionário de dados é

ilustrada na Tabela A.1. E, nas Figuras A.3, A.4 e A.5 são mostradas, respectivamente, as

sub-ontologias de Passos de Teste, de Artefatos de Teste e de Recursos de Teste.

1Este apêndice é baseado em um trabalho em desenvolvimento e que vem sendo consolidado em (Barbosa et
al., 2006). Muitos dos termos utilizados neste apêndice foram mantidos como no original.
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Figura A.1: Estrutura da OntoTest

Tabela A.1: Principais Conceitos Definidos na Ontologia de Teste de Software

Conceito Descrição

TestingActivity Task performed to test a program. This task can be classified in primary (example,
test case generation), organizational (example, planning and control) or supporting
(example, testing documentation).

TestingArtifact Artifact of software that is consumed or produced during testing activity.
TestingCriterion Systematic way to obtain a test case set (i.e. a finite subsets of the input domain of

a program) that is effective to identify software errors.
TestingLifecycle A series of stages through which the testing of a program passes during its lifetime.
TestingPhase A distinguishable part of testing life cycle that depending on requirement to be

tested can be classified in unit, integration, system and regression testing.
TestingProcedure A particular way of accomplishing a testing step.

A series of STEP followed in a regular definite order to execute a testing step.
TestingProcess A sequence of steps required to develop and maintain the software testing activity.

It incorporates technical activities (example, test case design and resultant data col-
lection and evaluation) as well as management activities (example, human resource
management and test planning).

TestingResource Element of hardware, software or human that supports the testing activity.
TestingStep Set of testing activities that can be classified in testing planning, design, execution

and analysis.
TestingStrategy A well-planned series of steps that integrates a combination of testing criteria and

phases aiming to maximize the quality of testing activity.
TestingTechnique Depending on the source used to determine the testing requirements, testing techni-

ques can be classified as functional, structural, fault-based, and state-based.

Com o objetivo de representar formalmente o modelo conceitual, uma linguagem formal

foi utilizada. Os conceitos e as relações, bem como suas definições, restrições e propriedades

foram representadas por meio de axiomas (Falbo et al., 1998; Fernández et al., 1997). A seguir,

por questões de espaço, são apresentados somente um pequeno subconjunto dos axiomas; mais

especificamente, esses axiomas referem-se à ontologia principal de teste de software.
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Figura A.2: Ontologia de Teste de Software

Por exemplo, para a formalização das fases de teste, foram definidos os seguintes predi-

cados, representando cada fase de teste na relação de sub-tipo:TestingPhase(p)denota quep
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Figura A.3: Sub-Ontologia de Passos de Teste
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Figura A.4: Sub-Ontologia de Artefatos de Teste

é uma fase de teste;UnitTesting(p)denota quep é um teste de unidade;IntegrationTesting(p)

denota quep é um teste de integração;SystemTesting(p)denota quep é um teste de sistema; e
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RegressionTesting(p)denota quep é um teste de regressão, como mostrados nos axiomas A1 a

A4 apresentados a seguir:

(∀p)(UnitTest(p) → TestingPhase(p)) (A1)

(∀p)(IntegrationTest(p) → TestingPhase(p)) (A2)

(∀p)(SystemTest(p) → TestingPhase(p)) (A3)

(∀p)(RegressionTest(p) → TestingPhase(p)) (A4)

O axioma A5 mostra a relação de composição (todo-parte) entre processo de teste e passos

de teste. Essa relação é formalizada pelo predicadoTestingProcessComposition(p, s1, . . . , sn)que

denota que um processo de testep é uma composiçãp de passo de testes1, ...,sn.

(∀p, s1, . . . , sn)(TestingProcessComposition(p, s1, . . . , sn) →
TestingProcess(p) ∧ TestingStep(s1) ∧ . . . ∧ TestingStep(sn)) (A5)
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Figura A.5: Sub-Ontologia de Recursos de Teste
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APÊNDICE

B
DTD de Documentação de Teste

Neste apêndice é apresentado o T2DTD (Testing Documentation Document Type Definition),

uma DTD (Document Type Definition) proposta no contexto deste trabalho para documentação

da atividade de teste de software. O T2DTD é baseado no padrão de documentação de teste

IEEE 829/1998 (IEEE, 1998a) e no proposto por Boas (2003).

Para facilitar a apresentação desse DTD, esse foi dividido nas Figuras B.1 a B.8 que ilustram,

respectivamente, o DTD geral que faz o apontamento para os demais DTDs, o DTD do plano de

teste, da especificação de projeto de teste, da especificação de casos de teste, da especificação

de procedimento de teste, do diário do teste, do relatório de incidentes de teste e do relatório-

resumo do teste.

<!ELEMENT TestDocumentation (TestPlan, TestSpecification,
TestCasesSpecification, TestProcedureSpecification,
TestItemTransmittalForm, TestIncident, TestSummary)>

Figura B.1: DTD de Documentação de Teste (Geral)
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<!ELEMENT TestPlan (Introduction, TestItem, FeaturesToBeTested,
FeaturesNotTested, Approach, ItemPassFailCriteria,
SuspendResumeCriteria, TestDeliverables, TestingTasks,
EnvironmentalNeeds, Responsabilities, StaffingTrainingNeeds,
Schedule, RisksContingencies)>

<!ATTLIST TestPlan title CDATA "Test Plan Document">
<!ELEMENT Introduction (TestPlanObjective, Scope, References)>
<!ATTLIST Introduction title CDATA "Introduction">
<!ELEMENT TestPlanObjective (#PCDATA)>
<!ATTLIST TestPlanObjective title CDATA "Objectives">
<!ELEMENT Scope (#PCDATA)>
<!ATTLIST Scope title CDATA "Scope">
<!ELEMENT References (#PCDATA)>
<!ATTLIST References title CDATA "References">
<!ELEMENT TestItem (TestModules, ExternalResources, ReferencedDocuments)>
<!ATTLIST TestItem title CDATA "Test Items">
<!ELEMENT TestModules (#PCDATA)>
<!ATTLIST TestModules title CDATA "Test Modules">
<!ELEMENT ExternalResources (#PCDATA)>
<!ATTLIST ExternalResources title CDATA "External Resources">
<!ELEMENT ReferencedDocuments (#PCDATA)>
<!ATTLIST ReferencedDocuments title CDATA "Referenced Documents">
<!ELEMENT FeaturesToBeTested (#PCDATA)>
<!ATTLIST FeaturesToBeTested title CDATA "Features To Be Tested">
<!ELEMENT FeaturesNotTested (#PCDATA)>
<!ATTLIST FeaturesNotTested title CDATA "Features Not Tested">
<!ELEMENT Approach (#PCDATA)>
<!ATTLIST Approach title CDATA "Approach">
<!ELEMENT ItemPassFailCriteria (#PCDATA)>
<!ATTLIST ItemPassFailCriteria title CDATA "Item Pass/Fail Criteria">
<!ELEMENT SuspendResumeCriteria (#PCDATA)>
<!ATTLIST SuspendResumeCriteria title CDATA "Suspend/Resume Criteria">
<!ELEMENT TestDeliverables (#PCDATA)>
<!ATTLIST TestDeliverables title CDATA "Test Deliverables">
<!ELEMENT TestingTasks (#PCDATA)>
<!ATTLIST TestingTasks title CDATA "Testing Task">
<!ELEMENT EnvironmentalNeeds (#PCDATA)>
<!ATTLIST EnvironmentalNeeds title CDATA "Environmental Needs">
<!ELEMENT Responsabilities (#PCDATA)>
<!ATTLIST Responsabilities title CDATA "Responsabilities">
<!ELEMENT StaffingTrainingNeeds (#PCDATA)>
<!ATTLIST StaffingTrainingNeeds title CDATA "Staffing and Training Needs">
<!ELEMENT Schedule (#PCDATA)>
<!ATTLIST Schedule title CDATA "Schedule">
<!ELEMENT RisksContingencies (#PCDATA)>
<!ATTLIST RisksContingencies title CDATA "Risks and Contingencies">

Figura B.2: DTD de Documentação de Teste (Plano de Teste)
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<!ELEMENT TestSpecification (FeaturesCombinationToBeTested,
MethodDetailing, TestIdentification, ItemPassFailCriteria)>

<!ATTLIST TestSpecification title CDATA "Test Specification Document">
<!ELEMENT FeaturesCombinationToBeTested (IndividualFeatures,

FeaturesCombination)>
<!ATTLIST FeaturesCombinationToBeTested title CDATA "Features To Be

Tested">
<!ELEMENT IndividualFeatures (#PCDATA)>
<!ATTLIST IndividualFeatures title CDATA "Individual Features">
<!ELEMENT FeaturesCombination (#PCDATA)>
<!ATTLIST FeaturesCombination title CDATA "Features Combination">
<!ELEMENT MethodDetailing (#PCDATA)>
<!ATTLIST MethodDetailing title CDATA "Method Detailing">
<!ELEMENT TestIdentification (TestCases, TestProcedure)>
<!ATTLIST TestIdentification title CDATA "Test Identification">
<!ELEMENT TestCases (#PCDATA)>
<!ATTLIST TestCases title CDATA "Test Cases">
<!ELEMENT TestProcedure (#PCDATA)>
<!ATTLIST TestProcedure title CDATA "Test Procedure">
<!ELEMENT ApprovalCriteria (#PCDATA)>
<!ATTLIST ApprovalCriteria title CDATA "Item Pass/Fail Criteria">

Figura B.3: DTD de Documentação de Teste (Especificação de Projeto de Teste)

<!ELEMENT TestCasesSpecification (TestItems, InputsSpecification,
OutputsSpecification, EnvironmentNeeds, SpecialProcedures,
TestDependence)>

<!ATTLIST TestCases title CDATA "Test Cases Document">
<!ELEMENT TestItems (#PCDATA)>
<!ATTLIST TestItems title CDATA "Test Items">
<!ELEMENT InputsSpecification (#PCDATA)>
<!ATTLIST InputsSpecification title CDATA "Inputs Specification">
<!ELEMENT OutputsSpecification (#PCDATA)>
<!ATTLIST OutputsSpecification title CDATA "Outputs Specification">
<!ELEMENT EnvironmentNeeds (#PCDATA)>
<!ATTLIST EnvironmentNeeds title CDATA "Environment Needs">
<!ELEMENT SpecialProcedures (#PCDATA)>
<!ATTLIST SpecialProcedures title CDATA "Special Procedures">
<!ELEMENT TestDependence (#PCDATA)>
<!ATTLIST TestDependence title CDATA "Test Dependence">

Figura B.4: DTD de Documentação de Teste (Especificação de Casos de Teste)
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<!ELEMENT TestProcedureSpecification (Objectives, SpecialRequirements,
ProcedureSteps)>

<!ATTLIST TestProcedureSpecification title CDATA "Test Procedure Document">
<!ELEMENT TestProcedureSpecificationObjective (#PCDATA)>
<!ATTLIST TestProcedureSpecificationObjective title CDATA "Objectives">
<!ELEMENT SpecialRequirements (#PCDATA)>
<!ATTLIST SpecialRequirements title CDATA "Special Requirements">
<!ELEMENT ProcedureSteps (Register, Preparation, Initiation, Procedures,

MeasurementMethod, Interruption, Reinitiation, Finishing, Epilogue,
Contingencies)>

<!ATTLIST ProcedureSteps title CDATA "Procedure Steps">
<!ELEMENT Register (#PCDATA)>
<!ATTLIST Register title CDATA "Register">
<!ELEMENT Preparation (#PCDATA)>
<!ATTLIST Preparation title CDATA "Preparation">
<!ELEMENT Initiation (#PCDATA)>
<!ATTLIST Initiation title CDATA "Initiation">
<!ELEMENT Procedures (#PCDATA)>
<!ATTLIST Procedures title CDATA "Procedures">
<!ELEMENT MeasurementMethod (#PCDATA)>
<!ATTLIST MeasurementMethod title CDATA "Measurement Method">
<!ELEMENT Interruption (#PCDATA)>
<!ATTLIST Interruption title CDATA "Interruption">
<!ELEMENT Reinitiation (#PCDATA)>
<!ATTLIST Reinitiation title CDATA "Reinitiation">
<!ELEMENT Finishing (#PCDATA)>
<!ATTLIST Finishing title CDATA "Finishing">
<!ELEMENT Epilogue (#PCDATA)>
<!ATTLIST Epilogue title CDATA "Epilogue">
<!ELEMENT Contingencies (#PCDATA)>
<!ATTLIST Contingencies title CDATA "Contingencies">

Figura B.5: DTD de Documentação de Teste (Especificação de Procedimento de Teste)
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<!ELEMENT TestItemTransmittalForm (Description, ActivityEventsRegister)>
<!ATTLIST TestItemTransmittalForm title CDATA "Test Item Transmittal Form

and Test Logs">
<!ELEMENT Description (#PCDATA)>
<!ATTLIST Description title CDATA "Description">
<!ELEMENT ActivityEventsRegister (ExecutionDescription, Results,

EnvironmentInformation, AnomalousEvents,
TestIncidentReportIdentification)>

<!ATTLIST ActivityEventsRegister title CDATA "Activity and Events
Register">

<!ELEMENT ExecutionDescription (#PCDATA)>
<!ATTLIST ExecutionDescription title CDATA "Execution Description">
<!ELEMENT Results (#PCDATA)>
<!ATTLIST Results title CDATA "Obtained Results">
<!ELEMENT EnvironmentInformation (#PCDATA)>
<!ATTLIST EnvironmentInformation title CDATA "Environment Information">
<!ELEMENT AnomalousEvents (#PCDATA)>
<!ATTLIST AnomalousEvents title CDATA "Anomalous Events">
<!ELEMENT TestIncidentReportIdentification (#PCDATA)>
<!ATTLIST TestIncidentReportIdentification title CDATA "Test Incident

Report Identification">

Figura B.6: DTD de Documentação de Teste (Diário de Teste)

<!ELEMENT TestIncident (Summary, IncidentDescription, Impact)>
<!ATTLIST TestIncident title CDATA "Test Incident Document">
<!ELEMENT TestIncidentSummary (#PCDATA)>
<!ATTLIST TestIncidentSummary title CDATA "Summary">
<!ELEMENT IncidentDescription (#PCDATA)>
<!ATTLIST IncidentDescription title CDATA "Incident Description">
<!ELEMENT Impact (#PCDATA)>
<!ATTLIST Impact title CDATA "Impact">

Figura B.7: DTD de Documentação de Teste (Relatório de Incidentes de Teste)
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<!ELEMENT TestSummary (Summary, ShuntingLines, CoverageAnalysis,
ResultsSummary, TestsEvaluation, ActivitiesSummary)>

<!ATTLIST TestSummary title CDATA "Test Summary Document">
<!ELEMENT Summary (#PCDATA)>
<!ATTLIST Summary title CDATA "Summary">
<!ELEMENT ShuntingLines (#PCDATA)>
<!ATTLIST ShuntingLines title CDATA "Shunting Lines">
<!ELEMENT CoverageAnalysis (#PCDATA)>
<!ATTLIST CoverageAnalysis title CDATA "Coverage Analysis">
<!ELEMENT ResultsSummary (#PCDATA)>
<!ATTLIST ResultsSummary title CDATA "Results Summary">
<!ELEMENT TestsEvaluation (#PCDATA)>
<!ATTLIST TestsEvaluation title CDATA "Tests Evaluation">
<!ELEMENT ActivitiesSummary (#PCDATA)>
<!ATTLIST Activities Summary title CDATA "Activities Summary">

Figura B.8: DTD de Documentação de Teste (Relatório-Resumo de Teste)


