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You gain strength, courage and confidence by every experience
in which you really stop to look fear in the face. (...)

You must do the thing you think you cannot do.
(Eleanor Roosevelt)





Resumo

U ma adaptação de um processo de software específico para linhas de
produtos de software é proposta. Esse processo tem o objetivo de
ser ágil, de apoiar as atividades de projetar e desenvolver caracte-

rísticas com re-trabalho mínimo e de facilitar a engenharia de aplicações. A
fase de engenharia de domínio é iterativa e incremental e propõe uma ar-
quitetura baseada em componentes. As aplicações são geradas por um gera-
dor de aplicações configurável a partir de uma linguagem de modelagem de
aplicações baseada no modelo de características. Adicionalmente, é apre-
sentado um estudo detalhado de alternativas para projeto de componentes
em uma linha de produtos, considerando componentes do tipo caixa-preta
e caixa-branca visando a facilitar a composição e o reúso de componentes.
Uma linha de produtos para controle de Bilhetes Eletrônicos em Transporte
urbano (BET) foi projetada e implementada usando o processo proposto.
Alternativas para a implementação baseada em aspectos de requisitos trans-
versais e de variabilidades da linha de produtos BET, bem como sua geração
automática, são apresentadas e discutidas.
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Abstract

A daptation of a specific software product line process is described.
The adapted process aims to be agile, minimising rework for fea-
ture design and development activities and facilitating applications

engineering. The domain engineering phase is iterative and incremental,
using a component-based architecture. Applications are generated by an
application generator configurable using an application modeling language
based on the features diagram. Additionally, we present a detailed study of
alternatives for design of product line components, considering white-box
and black-box components, aiming to facilitate component composition and
reuse. A product line for control of Electronic Transport Cards (ETC) was
designed and developed using the proposed process. We present and discuss
implementation alternatives based on aspect-oriented development to repre-
sent crosscutting and variability requirements of the ETC product line, as
well as the automated generation of these requirements.
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CAPÍTULO

1
Introdução

1.1 Contextualização

Características (features) comunicam requisitos ou funções em termos de abstrações funcionais
distintamente identificáveis que necessitam ser implementadas, testadas e mantidas (Kang et al.,
1998). Uma coleção de sistemas que compartilham características comuns foi chamada por Parnas
(1979) de “família de sistemas”. Atualmente, uma família de sistemas é mais conhecida como uma
Linha de Produtos de Software (LPS) ou uma família de produtos de software. Uma LPS consiste
de um conjunto de sistemas de software compartilhando características comuns e gerenciadas que
satisfazem a necessidades específicas de um segmento particular de mercado ou de negócio que
são desenvolvidos a partir de um conjunto comum de ativos centrais de forma sistemática (Cle-
ments e Northrop, 2001). É vantajoso desenvolver uma linha de produtos quando existe mais a
ser ganho ao se analisar os sistemas de forma coletiva, ao invés de analisá-los separadamente, ou
seja, quando os sistemas apresentam mais características em comum do que características que
os distinguem (Parnas, 1979). Nesse caso, o processo de desenvolvimento da LPS é dividido em
engenharia de domínio, com as atividades genéricas de desenvolvimento dos artefatos da linha, e
em engenharia de aplicações, com as atividades de desenvolvimento de aplicações. Caso contrário,
são desenvolvidos os sistemas tradicionais únicos (“single systems”).

Características variantes, que podem estar presentes em apenas alguns dos produtos de uma
linha ou família, diferenciam um produto de outros. O projeto de uma LPS pode usar diver-
sas técnicas de projeto de software para facilitar o reúso, como frameworks orientados a objetos,
componentes, geradores de código, padrões de projeto, diagramas de características e linguagens

1
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orientadas a aspectos. Essas técnicas podem ser usadas isoladamente ou em diferentes combina-
ções.

Os componentes correspondem ao principal conceito preferido por vários autores para projetar
LPS (Gomaa, 2004; Atkinson et al., 2001; Pohl et al., 2005), enquanto abordagens de geração
são preferidas por outros autores (Weiss e Lai, 1999). O Desenvolvimento de Software Baseado
em Componentes (DSBC) surgiu como uma perspectiva de desenvolvimento de software caracte-
rizada pela composição de partes já existentes. Os componentes podem ser implementados como
caixa-branca ou caixa-preta. Se os componentes forem caixas-brancas, a combinação de partes já
existentes pode ser feita acessando e alterando partes internas do componente, ou seja, o código
do componente. Isso é possível se o componente tiver sido desenvolvido internamente à empresa.
Caso sejam caixas-pretas, são feitas apenas combinações de componentes por meio das interfaces
e criação de novos componentes sem alterar código interno dos componentes, como é o caso de
COTS (do inglês Commercial Off-The-Shelf ) que são geralmente obtidos de terceiros, mas podem
também ser desenvolvidos internamente.

Diversos artigos enfatizam a dificuldade de elicitar, representar e implementar variabilidades
no contexto de uma LPS (Bachmann et al., 2003; Becker e Kaiserslautern, 2003; Bosch et al.,
2002; Junior et al., 2005; Anastasopoulos e Gacek, 2001). Características variantes são difíceis de
implementar, pois elas podem se espalhar por diversas unidades de decomposição (como classes
e componentes, dependendo da tecnologia utilizada) e são geralmente implementadas usando pa-
drões de projeto, classes parametrizadas e outras técnicas de baixo nível. Diversos pesquisadores
têm investigado essa questão e têm proposto outras soluções baseadas em linguagens de progra-
mação com programação orientada a aspectos e programação orientada a características (Mezini
e Ostermann, 2004; Apel e Batory, 2006; Heo e Choi, 2006; Lee et al., 2006; Anastasopoulos
e Muthig, 2004). A combinação de aspectos, componentes e frameworks é proposta por Griss
(2000) para implementar LPS, mas sem apresentar uma proposta particular em relação a como
fazer a combinação.

1.2 Motivação

Estudos têm indicado problemas a serem investigados, como aspectos, arquiteturas, métodos
ágeis, componentes de software e LPS (Finkelstein e Kramer, 2000; Osterweil, 2007; Taylor e
van der Hoek, 2007). Percebe-se que a maioria das pesquisas relacionadas a LPS são divididas em
duas vertentes: uma foca mais na engenharia de domínio e outra na engenharia de aplicação.

A vertente que foca mais na engenharia de domínio desenvolve um domínio geralmente to-
mando como base algumas aplicações-referência da LPS. Normalmente, para essa vertente são
consideradas as características relacionadas à linha e a partir disso elabora-se o projeto da linha.
De modo geral, o projeto é feito baseado em componentes, pois componentes têm o conceito de
reúso bem definido e facilitam a troca de um pelo outro para obter aplicações da linha. Como
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exemplos de autores que seguem essa linha tem-se Gomaa (2004) e Clements e Northrop (2001).
Gomaa usa componentes no processo de desenvolvimento de LPS, porém, não detalha como iden-
tificar e implementar os componentes. Na fase de engenharia de aplicação, não entra em detalhes,
apenas sugere a montagem das aplicações usando os componentes desenvolvidos anteriormente.

Outra linha tem como foco a engenharia de aplicação e o objetivo é a automação dessa fase,
sendo mais ágil a engenharia de aplicações. Por outro lado essa abordagem de forma geral é menos
flexível, pois para realizar mudanças deve-se mudar a forma de gerar as aplicações. Como forma
de melhorar o processo de desenvolvimento de aplicações da LPS, essa linha considera o uso de
linguagens de modelagem de aplicações e o uso delas em geradores de aplicações. Um exemplo
de autores que seguem essa abordagem é Weiss e Lai (1999).

Além disso, o desenvolvimento de uma LPS não é apresentada de forma completa e detalhada
em publicações. Os artigos, que são mais práticos, normalmente tratam superficialmente o desen-
volvimento da LPS, não entrando em detalhes do projeto usando componentes e em sua imple-
mentação. Os livros mostram mais detalhes do processo seguido, mas ficam geralmente restritos a
exemplos não aplicados realmente na prática e acabam sendo superficiais em alguns pontos, como
no projeto de componentes e na sua implementação.

1.3 Objetivos

Um dos objetivos desta dissertação é definir um processo de desenvolvimento de LPS que use
de forma integrada um projeto baseado em componentes para a linha e use geradores de código
para gerar os produtos da linha, convergindo assim as duas vertentes discutidas na seção 1.2. O
objetivo também é que o processo de desenvolvimento da LPS seja ágil, desenvolvendo-a em in-
crementos que produzam resultados rapidamente e que forneçam feedback em relação à eficiência,
ou não, do que está sendo feito.

Outro objetivo desta dissertação é investigar questões relacionadas ao projeto de LPS com uma
arquitetura baseada em componentes, ou seja, pesquisar diferentes alternativas de projetos de com-
ponentes para projetar e implementar variabilidades de LPS. Em especial, pretende-se investigar
diferenças entre soluções de arquitetura de uma LPS usando componentes caixa-branca e caixa-
preta. Adicionalmente, tem-se o objetivo de pesquisar o uso de aspectos em uma LPS com uma
arquitetura baseada em componentes. Para tanto pretende-se analisar o uso de aspectos para repre-
sentar requisitos e variabilidades funcionais e não-funcionais de uma LPS. Além disso, pretende-se
investigar a geração de produtos de uma linha de produtos de software que tenha uma arquitetura
baseada em componentes. Para isso, deve ser definida uma linguagem de modelagem de aplica-
ções para o domínio em questão baseada nas características da linha. Essa linguagem é utilizada
pelo gerador para automatizar o processo de engenharia de aplicações do domínio.

Como meio para analisar essas questões e validar as propostas a serem feitas, traçou-se o
objetivo de desenvolver uma LPS completa e não trivial para validar os processos e as técnicas
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definidas e para apoiar estudos posteriores. O desenvolvimento da LPS serve então como prova
de conceito para os objetivos da dissertação e possui um detalhamento dificilmente encontrado em
publicações. Com isto, pretende-se dominar o ciclo de desenvolvimento de LPSs e ter um software
que possa apoiar outras pesquisas.

1.4 Organização

O capítulo 2 é dedicado ao reúso de software. A noção de reúso é definida e são apresentadas e
discutidas diferentes abordagens, técnicas e processos de reúso. É apresentada também uma intro-
dução aos conceitos de linhas de produto de software, componentes de software, desenvolvimento
baseado em componentes e geradores de aplicação. Trabalhos relevantes publicados sobre esses
assuntos são revisados e discutidos.

No capítulo 3 são apresentados assuntos considerados importantes para o desenvolvimento
desta dissertação, como a programação orientada a aspectos, dando ênfase para as linguagens
AspectJ e FuseJ; a arquitetura de software, destacando-se as linguagens de descrição de arquitetura;
e propostas de desenvolvimento integrando componentes e aspectos.

No capítulo 4 é descrito um processo de desenvolvimento da LPS escolhida para gerencia-
mento de Bilhetes Eletrônicos de Transporte municipal (LPS-BET), apresentando-se em detalhes
os ciclos de desenvolvimento incrementais da engenharia de domínio da linha e as atividades rea-
lizadas em cada ciclo. Além disso, é descrito sucintamente o processo seguido para a engenharia
de aplicações, reusando ativos centrais da linha.

No capítulo 5 são discutidas questões relacionadas ao projeto da LPS desenvolvida com arqui-
tetura baseada em componentes, comparando soluções e as abordagens caixa-preta e caixa-branca
para a implementação de variabilidades. Além disso, são considerados os aspectos como alterna-
tivas para implementação de variabilidades em uma arquitetura baseada em componentes.

No capítulo 6 é apresentada a configuração do gerador de aplicações configurável para o domí-
nio da LPS desenvolvida e o detalhamento da engenharia de aplicações ao usar esse gerador para
obter as aplicações desejadas.

Finalmente, no capítulo 7 é concluída a dissertação de mestrado com as considerações finais,
os trabalhos futuros relacionados à dissertação e alguns pontos considerados importantes no de-
senvolvimento da LPS usando uma arquitetura baseada em componentes e em aspectos e tendo
aplicações produzidas por um gerador de aplicações.



CAPÍTULO

2
Reúso de Software

2.1 Considerações Iniciais

A proposta de geração de famílias de produtos com arquitetura baseada em componentes tem
como base conceitual o reúso de software, que pode ser obtido na engenharia de linhas de pro-
dutos de software. O desenvolvimento da linha tem como base uma arquitetura de componentes
de software, sendo importante conhecer os modelos de componentes e os métodos para o desen-
volvimento baseado em componentes. Após o desenvolvimento, a engenharia de produtos de uma
família pode ser feita com o apoio de geradores de aplicação.

Portanto, neste capítulo são apresentadas algumas abordagens de reúso de software relevantes
para a proposta de trabalho apresentada nesta dissertação. Na Seção 2.2 é apresentada uma visão
geral de reúso de software. Na Seção 2.3 são apresentadas definições de Linhas de Produto de Soft-
ware e dois métodos para o seu desenvolvimento – o PLUS e o FAST. Em seguida, na Seção 2.4
são introduzidos os componentes de software e os frameworks formados por componentes. Tam-
bém são apresentadas as características dos modelos de componentes JavaBeans, Corba e .NET.
Na Seção 2.5 é discutido brevemente como são desenvolvidos sistemas baseados em componentes,
que são exemplificados por meio dos métodos Catalysis, Kobra e UML Components. Na Seção 2.6
o conceito de um gerador de aplicação é discutido e apresentado um gerador do tipo configurável.
Por fim, na Seção 2.7 são apresentadas as considerações finais do capítulo.
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2.2 Reúso de Software

Segundo Krueger (1992), reúso de software é o processo que tem o objetivo de criar sistemas
de software a partir de software existente, ao invés de construi-los a partir do zero. Freeman
(1987) apresenta uma definição muito parecida, mas complementa que o reúso consiste do uso
de artefatos já existentes e exemplifica os tipos de artefatos que podem ser reusados: estruturas
de projeto, partes de código-fonte, módulos de implementação, especificações, documentação e
transformações. Biggerstaff e Perlis (1989) definem o reúso de software como a reutilização de
qualquer tipo de conhecimento sobre um sistema em outros sistemas similares, com o objetivo
de reduzir o esforço de desenvolvimento e a manutenção nesses novos sistemas. Dessa forma,
evidenciam a importância do conhecimento ser reusado entre os sistemas.

Quando não há o reúso tem-se a possibilidade do compartilhamento de código por indiví-
duos ou por pequenos grupos, mas as pessoas trabalham de forma independente em projetos não-
relacionados e não há uma comunicação relacionada ao código de cada desenvolvedor. Em um
primeiro nível começa a ser feito um reúso informal de código (reúso ad-hoc). De modo não-
sistemático, alguns desenvolvedores confiam no código um do outro e copiam partes de código em
um sistema ou de um sistema para outro. Com isso pode haver uma redução de tempo de desen-
volvimento no projeto, porém, como o reúso não é sistemático, podem ocorrer problemas, como
manutenção do código copiado. Um nível superior de reúso consiste do reúso de instâncias de
código sem realizar mudanças nelas. Assim, tem-se uma estratégia de reúso de código como uma
caixa-preta. Há a definição de um processo bem simples de reúso, que consiste do teste, da docu-
mentação e do encapsulamento dessas instâncias de código para o posterior reúso (Griss, 2001a).
As bibliotecas de código são um exemplo de uma técnica que realiza esse tipo de reúso.

As técnicas mais sofisticadas de reúso realizam um reúso sistemático, baseando-se em um
processo repetível e preocupado principalmente com o reúso de artefatos de mais alto nível, como
requisitos, projetos e subsistemas, e focam no domínio1 (Frakes e Isoda, 1994). Assim, o reúso
sistemático de software consiste de uma mudança da abordagem de construção de sistemas únicos
para o desenvolvimento de famílias de sistemas ou de sistemas relacionados. Portanto, o reúso
sistemático necessita da engenharia de domínio, que tem duas fases: a análise de domínio e a
implementação de domínio.

A análise de domínio é o processo de descobrir e registrar as similaridades e as variabilidades
dos sistemas de um domínio (Prieto-Diaz e Arango, 1991) e é muito importante para haver um
reúso eficiente. A implementação de domínio consiste no uso das informações descobertas com
a análise de domínio para a criação dos artefatos reusáveis. A modelagem e a implementação do
domínio podem ser feitas de diversas maneiras, diferenciando as técnicas de reúso sistemático, tais
como os frameworks de software orientados a objetos, o desenvolvimento de software baseado
em componentes e os geradores de aplicação. Essas técnicas apresentam uma fase de análise de

1área de uma aplicação ou, de maneira mais formal, um conjunto de sistemas que compartilham decisões de projeto
(Frakes e Isoda, 1994)
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domínio bastante semelhante, enquanto na fase de implementação de domínio elas apresentam
características mais específicas.

Após a engenharia de domínio podem ser desenvolvidas famílias de sistemas usando os arte-
fatos reusáveis obtidos na implementação do domínio e, de acordo com os requisitos do sistema,
podem ser feitas algumas adaptações nos artefatos. Isso também implica em uma variação das
características das técnicas de reúso para a engenharia de aplicações usando os artefatos reusáveis
implementados.

Diversas técnicas estão disponíveis para o desenvolvedor obter múltiplas formas de reúso de ar-
tefatos de software e durante todas as fases do processo de construção de sistemas (Frakes e Kang,
2005). Mesmo com essa grande diversidade de técnicas de engenharia de software, existem simi-
laridades entre as técnicas de reúso usadas, como abstração, seleção, especialização e integração
de artefatos de software (Biggerstaff e Perlis, 1989).

Qualquer abordagem de reúso utiliza alguma forma de abstração para os artefatos de software,
pois é uma característica essencial para qualquer técnica de reúso (Krueger, 1992). A maioria das
abordagens de reúso auxilia os desenvolvedores a selecionar os artefatos de software reusáveis,
após localizar esses artefatos e compará-los para poder selecionar os mais apropriados. Os artefatos
similares são unidos em um único artefato genérico e, após selecionar o artefato generalizado para
reúso, o desenvolvedor especializa-o por meio de parâmetros, transformações, restrições ou outra
forma de refinamento. As tecnologias de reúso têm tipicamente um arcabouço de integração, usado
para combinar um conjunto de artefatos selecionados e especializados.

Ao longo do ciclo de vida de um sistema, o reúso pode provêr diversas vantagens em relação
ao desenvolvimento tradicional (Zand e Samadzadeh, 1994):

1. Diminuição de duração dos ciclos de desenvolvimento e diminuição dos custos de produção
em esforços futuros de desenvolvimento.

2. Melhoria de confiabilidade do sistema pelo reúso de componentes que já foram provados
como corretos (ao menos operacionalmente) e redução da necessidade de testes sistêmicos.

3. Redução do custo de manutenção do ciclo de vida.

4. Possibilidade da organização desenvolvedora se recuperar do investimento realizado em sis-
temas existentes ao produzir novos programas e conduzir novos esforços de projeto.

Favaro et al. (1998) classificam as vantagens em duas categorias: (i) benefícios operacionais,
nos quais seriam incluídas as três primeiras vantagens citadas acima e (ii) benefícios estratégicos,
nos quais a quarta vantagem se encaixa, assim como, os benefícios da adoção do reúso em termos
da oportunidade de entrar em novos mercados, a flexibilidade de responder a forças competitivas
e mudar condições de mercado.

A complexidade dos métodos e das técnicas de reúso aumenta ao passo que se move do nível de
especificação para o nível de codificação. Entretanto, em compensação, o resultado da aplicação
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das técnicas em termos de eficiência de tempo e espaço também aumenta nessa mesma direção
(Zand e Samadzadeh, 1994). Quanto mais específico o domínio para o reúso, mais fácil fica para
obter o resultado desejado.

2.3 Linhas de Produtos de Software

Uma coleção de sistemas que compartilham características comuns foi chamada por Parnas
(1979) de “família de sistemas”. Atualmente, uma família de sistemas é mais conhecida como
uma Linha de Produtos de Software (LPS) ou uma família de produtos de software. Existem va-
riados exemplos de linhas de produtos, como as pirâmides no Egito, as linhas de aeronaves na
indústria aeronáutica e os modelos de telefones celulares de determinados fabricantes. É vantajoso
desenvolver uma linha de produtos quando existe mais a ser ganho ao se analisar os sistemas de
forma coletiva, ao invés de analisá-los separadamente, ou seja, quando os sistemas apresentam
mais características em comum do que características que os distinguem (Parnas, 1979). Dife-
rentemente, quando um conjunto de produtos possui diversas similaridades e diversas diferenças
trata-se de populações de produtos (van Ommering, 2002). As similaridades compartilhadas pe-
los produtos de software podem ser exploradas para alcançar economias na produção e assim os
produtos podem ser construídos a partir de artefatos comuns (Clements e Northrop, 2001).

Segundo Atkinson et al. (2001), a engenharia de LPS visa criar artefatos genéricos de software
que sejam reusáveis em uma família de produtos-alvo. Griss (2001b) evidencia a importância tam-
bém da existência de variações entre os produtos e define LPS como um grupo de produtos que
compartilham um conjunto comum de requisitos, porém também possuem variabilidades signifi-
cativas nos requisitos. De forma semelhante, Weiss e Lai (1999) definem uma linha de produtos
como um processo projetado para se obter vantagens das características comuns e das variabilida-
des previsíveis de uma família de produtos.

Com a intenção de deixar claro a forma como os sistemas de uma LPS são desenvolvidos, Cle-
ments e Northrop (2001) definem-na como um conjunto de sistemas de software que compartilham
um conjunto de características comuns e gerenciadas, satisfazendo a necessidades específicas de
um segmento de mercado ou de negócio e que são desenvolvidas de maneira pré-definida a partir
de um conjunto comum de ativos centrais.

Quando diferentes aplicações são analisadas na mesma LPS ou domínio de problema, elas são
frequentemente comparadas com base em suas características (features). Ao desenvolver LPS e
componentes para reúso é importante entender as características que devem ser fornecidas por
um conjunto de recursos reusáveis. Griss (2001b) define feature como uma característica que
usuários e clientes vêem como sendo de importância na descrição e distinção de membros de
uma linha de produtos. Uma característica pode ser um requisito específico ou um conjunto de
requisitos específicos e uma seleção entre requisitos opcionais ou alternativos. Ela também pode
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ser relacionada a propriedades específicas de determinado produto e relacionada a propriedades de
implementação.

As técnicas usadas para análise de domínio usando características variam na forma como iden-
tificam o domínio e representam as características e seus relacionamentos. O Software Engineering

Institute (SEI) utiliza o FODA (Feature-Oriented Domain Analysis) (Kang et al., 1990) e o FORM
(Feature-Oriented Reuse Method) (Kang et al., 1998). O segundo é uma extensão do primeiro,
especificamente para linhas de produto. Outra técnica é a FeatureRSEB (Griss et al., 1998), que
se baseou no FODA para integrar a modelagem de características na engenharia de software orien-
tada a reúso. Além disso, diversos métodos de desenvolvimento e implementação de LPS utilizam
diagramas de características, tais como o PLUS (Product Line UML-Based Software Engineering)
(Gomaa, 2004) e o FAST (Family-Oriented, Abstraction, Specification, and Translation) (Weiss e
Lai, 1999).

2.3.1 Processos de Engenharia de Linhas de Produtos de Software

Em geral, recomenda-se que uma organização com o objetivo de desenvolver uma LPS tenha
desenvolvido ao menos três aplicações similares que pertençam ao mesmo domínio (Roberts et

al., 1997; Weiss e Lai, 1999). A evolução de uma LPS pode ser pró-ativa, reativa ou extrativa
(Krueger, 2002). Na abordagem pró-ativa, a organização já visa inicialmente desenvolver a LPS
para cobrir todo o escopo de produtos. Diferentemente, a abordagem reativa apenas desenvolve
produtos da LPS sob demanda. Uma abordagem intermediária, chamada extrativa, ocorre quando
partes de código de produtos existentes são generalizados para uma LPS de tal forma que possam
ser reusadas para outros produtos.

No caso de uma evolução pró-ativa, a organização pode usar um processo baseado em engenha-
ria reversa ou em engenharia avante que diferem basicamente na sua primeira fase. No processo
baseado em engenharia avante uma nova LPS é desenvolvida e as funcionalidades comuns podem
ser determinadas antes das funcionalidades variáveis. Na engenharia reversa existem sistemas que
estão disponíveis para análise e modelagem e são candidatos para modernização e inclusão em
uma LPS (Gomaa, 2004).

Vários autores organizam o processo de desenvolvimento de engenharia de LPS em duas fa-
ses principais (Gomaa, 2004; Weiss e Lai, 1999; Bayer et al., 1999; Clements e Northrop, 2001).
Essas fases têm a finalidade de separar as atividades genéricas de domínio das atividades de desen-
volvimento de aplicações. Na primeira fase, o engenheiro analisa o domínio, verifica os aspectos
similares e variáveis das aplicações, projeta e codifica os artefatos que apoiarão o processo de
desenvolvimento de aplicações. Na segunda fase, o engenheiro elicita os requisitos da aplicação
de um determinado domínio e desenvolve a aplicação usando os artefatos desenvolvidos durante a
primeira fase. Apesar dessas fases semelhantes, cada processo fornece destaque para as atividades
das fases de forma diferente e também pode possuir fases adicionais.
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Método PLUS

PLUS (Gomaa, 2004) é um método de projeto de LPS baseado na notação da UML (Fowler,
2004). Ele pode ser integrado a outros métodos e processos de software tradicionais para dar
suporte ao desenvolvimento de linhas de produto. O método PLUS é composto pelo processo
ESPLEP (do inglês Evolutionary Software Product Line Engineering Process) (Gomaa, 2004)
que apresenta uma perspectiva de desenvolvimento de LPS. Ele é iterativo, orientado a objetos e
compatível com o PU (Processo Unificado) (Jacobson et al., 1999) e o modelo de desenvolvimento
em espiral (Boehm, 1986). O ESPLEP é composto por dois (sub)processos (ou ciclos de vida): a
engenharia da LPS (chamada também de engenharia de domínio) e a engenharia da aplicação de
software, ilustrados na Figura 2.1.

Figura 2.1: Processo de Desenvolvimento de Linhas de Produtos de Software no ESPLEP (Go-
maa, 2004)

O ESPLEP é um processo de desenvolvimento de software baseado no conceito de casos de
uso (UC do inglês Use Case). A engenharia da linha de produtos consiste do desenvolvimento
de modelos de casos de uso, de análise e de arquitetura da linha de produtos, assim como de
componentes reusáveis, que serão armazenados em um repositório da linha de produtos, visto
também na Figura 2.1. Na modelagem de requisitos, os requisitos da LPS são definidos em termos
de atores e UCs. Durante a modelagem de análise, cada caso de uso da linha de produtos passa a ser
descrito por objetos que participam no caso de uso e por suas interações. Em seguida, a arquitetura
da LPS baseada em componentes é desenvolvida. O próximo passo é a implementação incremental
de componentes, que consiste do projeto detalhado dos componentes, sua codificação e de seus
testes unitários. Finalmente são realizados os testes de integração e os testes sistêmicos da LPS. O
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ciclo de vida da engenharia da linha de produtos é mostrado na Figura 2.2. Durante a engenharia de
aplicação, uma aplicação individual, que seja membro da LPS, é desenvolvida. Dados os requisitos
da aplicação, os modelos da linha de produtos são adaptados para derivar os modelos da aplicação
específica. A partir da arquitetura da aplicação e dos componentes apropriados do repositório da
LPS, obtém-se a aplicação executável. O repositório da LPS contém os ativos centrais, que são
artefatos já validados da LPS.

Figura 2.2: O Processo de Engenharia da Linha de Produtos no ESPLEP (Gomaa, 2004)

O ESPLEP é uma adaptação do PU feita com o objetivo de que cada atividade do PU (mos-
tradas na Figura 2.2) corresponda a uma disciplina do PU. As atividades do ESPLEP possuem os
mesmos nomes das disciplinas do PU. Todas as fases do PU – Concepção, Elaboração, Construção
e Transição – são iterativas e envolvem diversas disciplinas. A seguir será discutido como o PLUS
considera que deve ser feita a integração do seu processo com o PU.

A fase de Concepção consiste de um estudo de viabilidade da linha de produtos e da definição
do seu escopo, do seu tamanho e do seu grau de similaridades e variabilidades. Essa fase produz
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informações suficientes sobre a linha de produtos para que possa ser tomada a decisão de seguir,
ou não, no desenvolvimento. UCs iniciais são identificados para cada membro em potencial da
LPS e a partir desse ponto são identificados os UCs básicos. Desenvolve-se também um modelo
de características inicial para determinar características comuns, opcionais e alternativas.

A Elaboração é dividida em duas iterações: uma para o núcleo da LPS e outra para a evolução
da LPS. Na primeira iteração o modelo de UCs é revisado e desenvolvido em maiores detalhes. A
análise dos UCs leva à análise das características. É necessário desenvolver em seguida modelos
de análise e projeto do núcleo, como diagramas de comunicação e diagramas de estados. Além
disso uma arquitetura do núcleo em alto nível é desenvolvida. Na segunda iteração da Elaboração
os desenvolvedores tratam da evolução da linha de produtos, considerando UCs e características
opcionais e alternativas e os pontos de variação são examinados minuciosamente. É feita a mo-
delagem de análise dos UCs opcionais e alternativos. Na modelagem de projeto é expandida a
arquitetura da LPS para incluir os componentes opcionais e variantes. A Tabela 2.1 mostra as
subatividades e os artefatos produzidos para as disciplinas (ou atividades) descritas em detalhes
por Gomaa (2004) (requisitos, análise e projeto). As outras duas atividades não são tratadas em
detalhes pelo autor, por não diferirem muito do desenvolvimento tradicional.

Na primeira iteração de Construção, o projeto detalhado, a codificação e os testes unitários
dos componentes do núcleo são executados. Também são feitos os testes de integração desses
componentes. Na primeira iteração de Transição são realizados os testes sistêmicos do núcleo e
produzido o núcleo. Outras iterações podem ser feitas para desenvolver os componentes opcionais
e variantes. O gerente do projeto deve decidir se componentes adicionais devem ser implementados
ou se devem fazer parte do processo de engenharia da aplicação.

O PU também pode ser aplicado para a engenharia de aplicação. Para cada aplicação da LPS,
o processo do PU pode ser aplicado por inteiro, desde a concepção até a transição.

Tabela 2.1: Subatividades e artefatos produzidos para as atividades iniciais do processo ESPLEP

Atividade Subatividades Artefatos
Requisitos Definição do escopo da LPS Diagrama de UCs

Modelagem de casos de uso Especificação de UCs
Modelagem de características Diagrama de características

Mapeamento UCs/características
Análise Modelagem estática Modelo estático conceitual

Estruturação de objetos Diagrama de classes
Modelagem dinâmica Diagrama de comunicação
Modelagem de Máq. de Estados Finitos Diagrama de seqüência
Análise de dependência característica/-
classe

Tabela de dependência característica/-
classe
Diagrama de estados

Projeto Projeto de arquitetura de LPS Arquitetura baseada em componentes
Especificação das interfaces dos compo-
nentes
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Método FAST

Weiss e Lai (1999) desenvolveram um método de engenharia de LPS denominado FAST (do in-
glês Family-Oriented Abstraction, Specification and Translation) dividido em três processos. Um
deles corresponde à qualificação do domínio, apresentando o objetivo de determinar a viabilidade
econômica, ou não, da adoção da linha de produtos no domínio de aplicação escolhido. Se for
vantajoso, são executados os processos de engenharia de domínio e de engenharia de aplicação. A
engenharia de domínio consiste de um processo iterativo e contínuo de análise e de implementa-
ção do domínio, enquanto a engenharia de aplicação consiste da geração de membros da família a
partir dos requisitos de determinado cliente. Os autores argumentam que a adoção do FAST pode
reduzir o tempo e o custo de desenvolvimento de um membro de uma família de 60% a 80% em
comparação com o seu desenvolvimento tradicional.

O objetivo da engenharia de domínio no método FAST é tornar possível a geração dos membros
de uma família na engenharia de aplicação e para isso os engenheiros de domínio devem: (i)
definir uma família; (ii) desenvolver uma linguagem para especificar os membros (linguagem de
modelagem da aplicação); (iii) desenvolver um ambiente para, posteriormente, gerar membros da
família a partir de suas especificações e (iv) definir um processo para produzir os membros usando
esse ambiente.

A engenharia de aplicação no FAST tem como propósito explorar rapidamente os requisitos
de uma aplicação e gerar a aplicação. Durante a análise dos requisitos do cliente, o engenheiro
pode achar necessário criar modelos do membro da família, para que possa entender melhor e
validar os requisitos antes de decidir pela geração do código e da documentação para a família. O
processo pode ser visto na Figura 2.3, as elipses correspondem a artefatos usados ou produzidos na
engenharia de aplicação e os retângulos correspondem às atividades executadas nela. Percebe-se
assim que o método usa especificamente geradores de aplicação durante esse processo, que estão
descritos na Seção 2.6.

Weiss e Lai (1999) apresentam também o modelo PASTA (do inglês Process and Artifact State

Transition Abstraction) do processo FAST em que é feita a descrição dos artefatos produzidos e
usados pelos engenheiros de domínio e de aplicação, das seqüências de atividades que eles usam
para produzir esses artefatos e dos papéis das pessoas que produzem e usam os artefatos.

Outras Abordagens

Existem ainda outras abordagens de processos de desenvolvimento de LPS, como o PuLSE (do
inglês Product Line Software Engineering) (Bayer et al., 1999) e uma abordagem do SEI (Clements
e Northrop, 2001).

O PuLSE é centrado em três principais elementos: as fases de desenvolvimento, que são fases
lógicas do ciclo de vida de uma LPS; os componentes técnicos, que provêem o conhecimento
técnico para operacionalizar o desenvolvimento da LPS; e os componentes de apoio, que fornecem
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Figura 2.3: Processo da Engenharia de Aplicação no método FAST (Weiss e Lai, 1999)

diretrizes para apoiar os outros componentes (Bayer et al., 1999). O processo de engenharia de
aplicação do PuLSE é chamado de PuLSE-I (Bayer et al., 2000). Esse processo é dependente das
saídas das atividades do PuLSE, usando a infra-estrutura da linha para criar e manter um membro
da LPS.

O modelo proposto pelo SEI envolve três processos: o desenvolvimento de ativos centrais, que
corresponde às atividades de desenvolvimento da LPS; o desenvolvimento de produtos, que repre-
senta a ativdade de engenharia de produtos usando os ativos centrais; e a gestão, que é formada
pelas atividades referentes à gestão técnica e organizacional para dar apoio à linha. Eles consi-
deram que a ordem entre o desenvolvimento de ativos centrais e de produtos não importa, pois
os produtos podem ser desenvolvidos a partir de ativos centrais (engenharia avante), assim como,
os ativos centrais podem ser extraídos de produtos existentes (engenharia reversa). Para realizar
esses processos, foram definidas áreas de práticas relevantes para cada processo. Essas áreas foram
divididas nas áreas de engenharia de software, de gestão técnica e de gestão organizacional. Além
disso, Clements e Northrop (2001) definem padrões para auxiliar na aplicação das áreas de práticas
de acordo com o contexto da organização.



CAPÍTULO 2. REÚSO DE SOFTWARE 15

2.4 Componentes e Frameworks de Componentes

Uma das mais importantes mudanças no processo de desenvolvimento para obter melhorias sig-
nificativas na produtividade de software é deixar de fazer aplicações a partir do zero cada vez que
um novo projeto for iniciado. Ao invés disso, deve-se construir o software reusando componen-
tes já existentes na própria organização ou adquirindo componentes de outras organizações, pois
muitos sistemas podem usar componentes similares ou até mesmo idênticos. Os blocos de cons-
trução a serem usados no desenvolvimento de software não devem ser limitados apenas àqueles
oferecidos pela linguagem de programação, mas também incluir unidades encapsuladas de maior
granularidade (D’Souza e Wills, 1998).

Há diversas definições de componentes de software na literatura, não havendo uma definição
comum e precisa para o termo. Vários pesquisadores e autores apresentam definições de com-
ponente e o caracterizam da maneira mais adequada para o seu contexto e objetivos. D’Souza e
Wills (1998) definem um componente de software como sendo um pacote coerente de artefatos
de software que pode ser desenvolvido independentemente e distribuído como uma unidade, e que
pode ser composto com outros componentes, sem alterações, para construir algo maior. Segundo
Szyperski (2002), um componente de software é uma unidade de composição claramente identifi-
cável, com interfaces contratualmente especificadas e com dependências de contexto explícitas; é
uma unidade de instalação independente que está sujeita a composição com outros componentes e
não possui estado observável externamente. Griss (2001a), por outro lado, usa o termo componente
para qualquer elemento reusável de um modelo de desenvolvimento que é fracamente acoplado a
outros elementos e é projetado para o reúso.

Griss (2001a) e Atkinson et al. (2000) ainda relacionam componentes com linha de produtos,
pois, segundo estes, os componentes fornecem a base perfeita para a aplicação prática do desenvol-
vimento de linhas de produto. Adicionalmente, a engenharia de software baseada em componentes
pode ganhar significativamente com as idéias de linhas de produto. Espera-se que os sistemas ba-
seados em componentes, dentro de um determinado domínio ou criados por uma certa organização,
irão compartilhar diversas similaridades e, em particular, usarão vários componentes iguais. Já as
variabilidades entre sistemas em uma família provavelmente estão restritas a um número relativa-
mente pequeno de componentes.

2.4.1 Modelos de Componentes de Software

Algumas tecnologias de componentes têm surgido como apoio ao desenvolvimento de software
baseado em componentes, resultando em modelos de componentes que oferecem mecanismos com
os quais os engenheiros de software podem desenvolver aplicações pela composição de compo-
nentes, por meio da definição de formas de padrões e interfaces padronizadas entre componentes
(Crnkovic e Larsson, 2001). Essas tecnologias surgiram por ser difícil alcançar objetivos primários
como a instalação independente e a montagem dos componentes se os componentes de um sistema
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forem desenvolvidos isoladamente uns dos outros, em virtude de conflitos de interfaces, formas de
comunicação, etc. Para evitar esses problemas, as tecnologias aderem a certos padrões, como o
modo de construção das interfaces requeridas ou fornecidas pelos componentes.

Diferentes tecnologias industriais apresentam modelos de componentes. Como exemplos des-
ses modelos tem-se o JavaBeans da Sun, o COM+ e o .NET da Microsoft, o CCM (Corba Com-

ponent Model) da OMG (Object Management Group) e o OSGi (Open Service Gateway Initiative)
da OSGi Alliance. Os modelos evidenciam problemas práticos e são descritos em termos técni-
cos. Segundo Estublier e Favre (2002), existem vários detalhes de implementação nesses modelos,
mas os usuários têm dificuldades para entender os seus conceitos e princípios. Além disso, os
modelos focam nas últimas fases do ciclo de vida do desenvolvimento de software baseado em
componentes, ou seja, na implementação, montagem e execução.

Modelo de Componente JavaBeans

O modelo de componente JavaBeans foi proposto pela Sun em 1997 como a primeira integração
da noção de componentes na linguagem Java. Um bean corresponde a um componente. A principal
qualidade desse modelo é a sua simplicidade, porém, o seu escopo é limitado, não sendo usável
para o desenvolvimento baseado em componentes de grande escala (Estublier e Favre, 2002). O
modelo JavaBeans interage em dois contextos diferentes: em tempo de composição, dentro da
ferramenta de construção, e em tempo de execução, no ambiente de execução. Posteriormente a
Sun lançou um segundo modelo de componentes distinto do JavaBeans, chamado de Enterprise

JavaBeans (EJB). Esses dois modelos são bem distintos e não devem ser confundidos. O EJB é
um modelo de componente servidor que simplifica o processo de mover a lógica de negócio para
o servidor por meio da implementação de um conjunto de serviços automáticos para gerenciar os
componentes (D’Souza e Wills, 1998).

O modelo de componente JavaBeans define quatro tipos de portas possíveis: propriedades,
métodos, fontes e receptores de eventos. As propriedades são atributos de objeto que podem ser
lidos e escritos por métodos de acesso. Os métodos são serviços com resultados especificados que
o cliente pode requerer. Tanto as propriedades quanto os métodos representam serviços fornecidos
pelo componente. Os eventos representam notificações de um componente, no caso das fontes
de eventos são geradas notificações de determinado tipo, enquanto nos receptores de eventos são
recebidas notificações.

A maioria dos componentes (beans) é implementada usando um objeto Java simples, e este é
encapsulado no componente. Em relação à montagem dos componentes, o JavaBeans não fornece
uma solução específica para a montagem, apoiando diferentes maneiras de conectar componentes
(Estublier e Favre, 2002). Entretanto, ele define um modelo para o empacotamento de componen-
tes em arquivos. Além disso, para tratar as questões de empacotamento, o JavaBeans inclui uma
definição de relacionamentos de dependências entre itens de pacotes.
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Modelo de Componente Corba

O CCM foi projetado com base na experiência acumulada usando o serviço Corba (do inglês
Common Object Request Broker Architecture), o JavaBeans e o EJB. O foco do CCM é um modelo
de componente para construir e implantar aplicações Corba. Uma vantagem desse modelo é seu
esforço para integrar várias características envolvendo a engenharia de software, porém, como
conseqüência tem-se uma especificação complexa que pode levar a diferentes formalismos para
descrever uma aplicação de software. Mesmo sendo extensa, a especificação do CCM não descreve
as fases de empacotamento e provisionamento (Estublier e Favre, 2002).

A interface do componente Corba é formada de portas dos seguintes tipos:

• facetas (facets): interfaces fornecidas pelo componente para interação com o cliente;

• receptáculos: pontos de conexão que descrevem a habilidade de usar uma referência forne-
cida por algum agente externo;

• fontes de eventos: pontos de conexão que emitem eventos de determinado tipo;

• receptores de eventos (event sinks): pontos de conexão que podem receber eventos;

• atributos: valores nomeados expostos por operações.

O CCM define o conceito de conexão como uma referência de objeto. Os componentes são
conectados pela ligação entre facetas e receptáculos e entre fontes e receptores de eventos. A
implementação de um componente é um conjunto de segmentos de códigos executáveis escritos
em qualquer linguagem, que implementem ao menos uma porta. Os componentes Corba usam um
container para implementar o acesso de componentes aos serviços do sistema.

Modelo de Componente .NET

A Microsoft apresenta diversas tecnologias de implementação de componentes, como o COM,
que é específico para a linguagem C/C++ e conta com convenções de interoperabilidade binária e
com interfaces; o DCOM, que estende o COM usando distribuição, e o MTS, que estende o DCOM
com serviços de persistência e de transação (Estublier e Favre, 2002). Juntos eles constituem o
COM+.

Além desses, a Microsoft elaborou o .NET, que é seu modelo de componente mais recente.
Diferentemente dos outros modelos da Microsoft, ele não é baseado no COM, pois a interoperabi-
lidade binária existente no COM é muito limitada. O .NET usa interoperabilidade de linguagens
e introspecção. Para isso, o modelo define uma linguagem interna, chamada MSIL (do inglês
MicroSoft Intermediate Language) que é parecida com o Java Byte Code.

A programação de componentes no .NET é representada pela abordagem de linguagem de
programação. Isso significa que o programa contém as informações associadas com os relaciona-
mentos com outros “componentes” e o compilador é responsável por gerar a informação necessária
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em tempo de execução (Meyer, 2001). O modelo conta com um conector dinâmico específico que
realiza as conexões entre recursos fornecidos e requeridos. Além disso, o componente no .NET
consiste de módulos, que são arquivos executáveis tradicionais ou DLLs (Dynamic Link Libraries).
A lista de módulos que compõem uma montagem é fornecida na linha de comando ao compilar o
módulo principal (Estublier e Favre, 2002).

2.4.2 Frameworks de Componentes de Software

Segundo Van Ommering e Bosch (2002), um framework de componentes é uma aplicação ou
parte de uma aplicação em que componentes podem ser conectados para especializar um com-
portamento. Dessa forma, a idéia é, ao invés de reusar componentes individualmente, construir
um framework de componentes, pois a maioria dos projetos baseados em componentes de sucesso
são aqueles que utilizam desenvolvimento de frameworks de componentes. Pree (1997) define
framework como uma coleção de vários componentes individuais com cooperações pré-definidas
entre eles, com o propósito de realizar uma determinada tarefa. Alguns desses componentes indi-
viduais são projetados para serem substituíveis, correspondendo tipicamente a classes abstratas na
hierarquia de classes do framework. Esses pontos de refinamento pré-definidos são chamados de
hot spots (Pree, 1995).

Aplicações construídas a partir de frameworks não reusam apenas código fonte, mas também
o projeto, que é considerada a característica mais importante dos frameworks (Pree, 1997). O
framework de componentes é bastante independente da forma como os componentes são imple-
mentados. Ele apenas requer que os componentes possam ser substituídos por componentes mais
específicos que sejam compatíveis com as conexões originais.

Os frameworks de componentes se assemelham a frameworks orientados a objetos2, porém,
a diferença está nas dependências entre código especializado e código genérico. Enquanto os
frameworks orientados a objetos usam conceitos de implementação orientada a objetos, como
herança, os frameworks de componentes especificam as interfaces entre componentes conectáveis
e o framework subjacente, reduzindo bastante as dependências.

Além disso, frameworks podem ser usados como componentes. Isso ocorre se um framework
apenas cobrir uma parte de um domínio de aplicação (subdomínio) e se frameworks puderem ser
arbitrariamente combinados, tornando-os reais componentes e sendo possível criar uma variedade
de produtos pela seleção e combinação desses componentes (Van Ommering e Bosch, 2002).

2Frameworks orientados a objetos são coleções de classes organizadas em uma arquitetura abstrata com o objetivo
de implementar uma família de problemas relacionados, usando herança (Johnson, 1997) (Van Ommering e Bosch,
2002).
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2.5 Desenvolvimento Baseado em Componentes

O Desenvolvimento de Software Baseado em Componentes (DSBC) surgiu como uma pers-
pectiva de desenvolvimento de software caracterizada pela composição de partes já existentes.
Ele adere ao princípio de dividir para conquistar, gerenciando a complexidade, isto é, dividindo
grandes problemas em partes menores e resolvendo-os. Dessa forma, são construídas soluções
mais elaboradas a partir de partes mais simples (Cheesman e Daniels, 2001). Conforme Szyperski
(2002), construir novas soluções pela combinação de componentes desenvolvidos e/ou comprados
aumenta a qualidade e dá suporte ao rápido desenvolvimento, levando à diminuição do tempo de
entrega do produto ao mercado.

D’Souza e Wills (1998) definem DSBC como uma abordagem de desenvolvimento de software
em que todos os artefatos (desde códigos executáveis até especificações de interfaces, arquiteturas
e modelos de negócio) podem ser construídos pela combinação, adaptação e união de todos os
componentes em uma variedade de configurações. Segundo Cheesman e Daniels (2001), o DSBC
é diferente das abordagens anteriores pela separação entre a especificação dos componentes e a
implementação, assim como pela divisão da especificação dos componentes em interfaces.

Pressman (2002) propõe uma divisão do DSBC em duas fases. Uma fase corresponde à En-
genharia de Domínio para a construção de componentes reusáveis e a outra fase corresponde ao
DSBC em si, ou seja, é feita uma análise e projeto arquitetural e, em seguida, componentes são
qualificados, adaptados e compostos de acordo com a necessidade da aplicação. Villela (2000), de
modo semelhante, une a engenharia de domínio ao DSBC, definindo o Odyssey-DE em dois pro-
cessos: o processo de engenharia de domínio do Odyssey e o processo de engenharia de aplicações
do Odyssey. De maneira geral, o objetivo desses autores é separar as atividades do DSBC tal que
seja permitido que elas sejam realizadas por organizações totalmente diferentes.

Vários autores têm apresentado métodos para o desenvolvimento de software baseado em com-
ponentes, dentre os quais destacam-se o método Catalysis (D’Souza e Wills, 1998), o método Ko-
brA (Atkinson et al., 2001) e o método UML Components (Cheesman e Daniels, 2001). Os três
usam notação baseada na UML (Unified Modeling Language) com pequenas adaptações e ofere-
cem abordagens para a modelagem de componentes. Nas subseções seguintes é apresentada uma
visão geral de cada um desses métodos.

2.5.1 Catalysis

O método Catalysis (D’Souza e Wills, 1998) é abrangente, relativamente complexo e dá suporte
à modelagem de diferentes domínios de aplicação. O método enfatiza a identificação e generali-
zação de partes ou módulos de um software que está sendo desenvolvido para que se torne um
componente e possa ser reusado em outros desenvolvimentos. Os componentes podem ser mo-
delados como um conjunto de classes dentro de um pacote, com uma interface pública comum –
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tanto a interface oferecida como a requerida. O método é baseado na composição de componentes
existentes, abrangendo requisitos, código, padrões de projeto e arquiteturas.

De modo sistemático, Catalysis fornece um processo com o propósito de construir modelos
precisos desde os requisitos, manter esses modelos, refatorá-los, extrair padrões e realizar enge-
nharia reversa a partir de descrições detalhadas para modelos abstratos. D’Souza e Wills (1998)
definem o processo subjacente ao Catalysis como um conjunto de padrões de processos. Isso é
justificado pelo argumento de que não há um único processo que atenda a todas as necessidades,
pois os pontos de partida, os objetivos e/ou as restrições podem ser diferentes.

O método Catalysis considera que o DSBC deve ser iterativo, com entregas incrementais, po-
rém deve haver separação dos interesses diferentes quando apropriado, como requisitos de usuá-
rios, arquitetura e código. Ele se baseia em uma definição abstrata de conceitos e, no decorrer
do desenvolvimento do sistema, mecanismos de refinamentos são aplicados. Dessa maneira, o
desenvolvimento é visto como uma série de refinamentos dos conceitos, princípios e abstrações
para níveis mais baixos de implementação, até chegar ao código. Além disso, o método sugere
que as atividades de especificação, projeto, implementação e teste sejam realizadas recursivamente
para modelagem de negócio, especificação de componentes e implementação de componentes, e
permite que vários caminhos sejam utilizados, cada um definindo uma seqüência de tarefas e um
conjunto de artefatos que devem ser gerados.

Segundo Bunse e Atkinson (2001), embora a estratégia para chegar ao código a partir dos
modelos seja boa, o método não soluciona problemas de mapeamento dos elementos da análise
para o projeto e do projeto para a codificação. Outro problema levantado por eles é que o Catalysis
não define em qual nível de refinamento se deve descrever todas as principais decisões, nem o
impacto que os requisitos funcionais podem ter. De acordo com eles, isso resulta em modelos
abstratos que ainda não são implementáveis ou estão muito longe dos detalhes necessários para a
codificação.

2.5.2 KobrA

O método KobrA (Atkinson et al., 2001) foi desenvolvido no Instituto Fraunhofer para repre-
sentar uma síntese de diversas tecnologias de engenharia de software, incluindo desenvolvimento
de LPS, DSBC, frameworks, modelagem de qualidade e de processo e inspeções centradas na
arquitetura. Essas tecnologias foram integradas no KobrA com o objetivo de fornecer uma abor-
dagem sistemática para o desenvolvimento de aplicações baseadas em componentes. Portanto, o
método dá apoio ao desenvolvimento dirigido por modelos (model-driven development) (Atkinson
e Muthig, 2002); a uma abordagem de LPS (Atkinson et al., 2000); e à modelagem de componen-
tes com UML. Segundo Atkinson et al. (2001), isso permite que os benefícios do desenvolvimento
baseado em componentes possam ser obtidos em todo o ciclo de vida do software e possa aumentar
significativamente a reusabilidade dos componentes.
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KobrA propõe um apoio concreto para o desenvolvimento de frameworks de domínio espe-
cífico baseado em componentes. Para desenvolver uma aplicação, o framework genérico, que é
o artefato principal produzido pelo método, é instanciado pela tomada de decisões sobre quais
funcionalidades farão parte da aplicação a ser gerada. Kobra apóia os diversos conceitos de LPS
para o desenvolvimento e evolução de aplicações, pois apresenta como base a abordagem PuLSE,
tendo sido feito um mapeamento das atividades do PuLSE no Kobra por Atkinson, Bayer e Muthig
(2000).

Cada componente KobrA (Komponent) do framework é descrito por um diagrama UML ade-
quado, como se fosse um sistema independente, conhecido como princípio de localidade. A mo-
delagem é usada para descrever a estrutura e o comportamento essencial de cada componente,
independentemente da tecnologia de implementação, pela especificação e realização dos compo-
nentes.A especificação do componente descreve as suas propriedades externas e visíveis e espe-
cifica seus requisitos, consistindo de três diagramas (funcional, estrutural e comportamental) que
descrevem as diferentes variações do componente. A realização define como o componente sa-
tisfaz os requisitos pela descrição da arquitetura e do projeto do componente, que são modelados
pelos diagramas de estrutura, atividade e interação.

2.5.3 UML Components

Cheesman e Daniels (2001) definiram o método de desenvolvimento baseado em componentes
denominado UML Components. O seu processo se baseia no RUP (do inglês Rational Unified Pro-

cess), seguindo um ciclo de vida iterativo e incremental e usando o conceito de fluxos de trabalho
(workflow). Cada fluxo de trabalho define uma seqüência de atividades que produz um resultado
de valor observável (Kruchten, 2000). Além disso, o método se baseia na notação UML (Fowler,
2004), utilizando-a como linguagem de especificação desde as fases iniciais do desenvolvimento,
com casos de uso, até as fases finais de projeto, com diagramas de classes e de seqüência.

O método tem o objetivo de produzir uma arquitetura de componentes e as especificações dos
componentes, de acordo com os requisitos de negócio do sistema a ser implementado com com-
ponentes, conforme é mostrado na Figura 2.4. No processo são mostrados os fluxos de trabalho
(workflows) e os artefatos produzidos e consumidos pelos fluxos de trabalho, representados respec-
tivamente por caixas e setas. UML Components é composto pelos fluxos de trabalho de requisitos,
especificação, provisão, montagem, teste e implantação. Os fluxos de requisitos, teste e implan-
tação correspondem aos especificados no RUP, enquanto os fluxos de especificação, provisão e
montagem correspondem a modificações nos fluxos de trabalho de análise, projeto e implementa-
ção do RUP.

O processo de desenvolvimento tem como entrada os requisitos de negócio de um sistema.
Esses requisitos produzem o modelo conceitual de negócios e os modelos de casos de uso no fluxo
de Requisitos. A Especificação recebe os artefatos gerados nos Requisitos, os recursos existentes
no sistema e as restrições técnicas (como modelo arquitetural e/ou ferramentas já definidas), e gera



22 2.6. GERADORES DE APLICAÇÃO

Figura 2.4: Processo de Desenvolvimento do método UML Components (Cheesman e Daniels,
2001)

um conjunto de especificações de componentes e uma arquitetura de componentes para o sistema.
Uma especificação de componente define as especificações das interfaces requeridas e fornecidas
do componente e a arquitetura de componentes define como os componentes interagem entre si.
Para obter esse resultado, a Especificação é dividida em três etapas específicas: identificação,
interação e especificação de componentes.

Com a definição das especificações dos componentes e da arquitetura dos componentes, o Pro-
visionamento determina quais componentes devem ser implementados (ou obtidos de terceiros) e
quais devem ser reutilizados. Em seguida, a Montagem é responsável pela combinação dos com-
ponentes, usando os recursos existentes, os modelos de casos de uso e os componentes necessários
para desenvolver a aplicação desejada. Após a Montagem, a aplicação é testada e em seguida
disponibilizada para operação pelos usuários na fase de Implantação.

2.6 Geradores de Aplicação

Os geradores de aplicação são ferramentas de software que transformam informação de alto
nível em implementação de baixo nível. O problema ou a tarefa a ser realizada por um programa
consiste na informação de alto nível e é descrita por meio de uma especificação, que é usada pelo
gerador de aplicação para automaticamente produzir um programa. O programa é então compilado
para criar uma aplicação executável (Cleaveland, 1988).
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Eles auxiliam uma organização a construir múltiplos produtos de uma família com mais facili-
dade do que pela maneira de implementação tradicional. Dessa forma, os geradores de aplicação
facilitam o reúso e a adaptação do projeto do sistema. Adicionalmente, a sua automação pode au-
mentar significativamente a produtividade durante o desenvolvimento e a manutenção (Cleaveland,
1988). Além de código, os geradores podem produzir outros artefatos, tais como documentação
do usuário e do software, casos de teste, diagramas e figuras.

De forma geral, um gerador de aplicação executa os seguintes passos (Czarnecki e Eisenecker,
1999):

• verifica se o sistema especificado pode ser construído, validando a especificação de entrada
e relatando possíveis erros ou avisos de inconsistências;

• completa a especificação, adicionando as configurações-padrão existentes;

• gera a implementação, unindo componentes de implementação.

Em um desenvolvimento típico, o analista e o projetista de sistema constroem aplicações es-
pecíficas. No desenvolvimento de geradores, o analista e o projetista de domínio constroem os
geradores de aplicação que são usados pelos projetistas de sistema. O analista de domínio es-
pecifica os requisitos de um gerador de aplicação para uma série de problemas e o projetista de
domínio usa essas especificações e implementa-as em um gerador. Conforme Czarnecki e Eise-
necker (1999), o gerador de aplicação funciona se (1) projetar os componentes de implementação
para servirem para uma arquitetura de linha de produtos em comum; (2) modelar o conhecimento
de configuração, tal que descreva como traduzir os requisitos abstratos em conjuntos específicos
de componentes; e (3) implementar o conhecimento de configuração usando geradores. Wu et

al. (2002) sugerem um método para construir uma aplicação em três estágios: modelagem de re-
quisitos, construção da especificação e construção da aplicação. Cleaveland (1988) fornece uma
abordagem mais detalhada para construir geradores em sete passos:

1. Reconhecimento de domínio: reconhecer onde um gerador deve ser usado é o passo mais
difícil, uma forma é pelo reconhecimento de padrões que ocorram no código ou em artefatos
de mais alto nível de abstração.

2. Definição de fronteiras de domínios: determinar o alcance do gerador, sabendo quais carac-
terísticas devem ser incluídas ou excluídas.

3. Definição de modelo: determinar um modelo matemático para que o gerador seja mais com-
preensível, consistente e completo, pois cada característica poderá ser explicada em termos
do modelo.

4. Definição de partes fixas e variáveis: definir as partes que estarão sob o controle do projetista
do sistema (variáveis) e as partes que não poderão ser alteradas (fixas). As partes variáveis
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correspondem geralmente à especificação do sistema, enquanto as partes fixas são assertivas
fixas do domínio ou da implementação.

5. Definição da entrada da especificação: as entradas das especificações podem ser feitas de
forma interativa, em que o usuário seleciona as características desejadas por meio de escolhas
em uma seqüência de formulários ou menus, ou podem ser especificadas de forma gráfica
ou textual.

6. Definição dos produtos: definir o tipo de produto do gerador, podendo ser de diversos tipos,
como um programa, documentação ou dados de teste.

7. Implementação do gerador: consiste na escrita do programa que traduz a linguagem da es-
pecificação no produto desejado, podendo ser usada uma ferramenta de desenvolvimento.

Weiss e Lai (1999) descrevem ainda duas formas possíveis para construir um gerador de apli-
cação: construir um compilador ou um compositor. A construção de um compilador consiste na
criação de analisadores léxico, sintático e semântico para uma linguagem. No caso de um gerador
de aplicação, consistiria da construção de um compilador para a Linguagem de Modelagem da
Aplicação (LMA), cujo papel é o de modelar o comportamento das aplicações de uma família a
serem geradas a partir da linguagem. Diferentemente, a construção de um compositor consiste na
criação de um projeto de software, na derivação de um conjunto de gabaritos (do inglês templates)
a partir do projeto, na criação de um mapeamento entre a especificação e esses gabaritos, para em
seguida uma ferramenta utilizar ambos para gerar artefatos. Em outras palavras, a geração dos pro-
dutos da família será feita pela composição de gabaritos – implementações de módulos do projeto
da família. Dessa forma, de acordo com o domínio da aplicação, pode-se escolher por compilar ou
combinar os modelos da aplicação para gerar o código e a documentação de uma aplicação.

Os autores ilustram o uso de um compositor para uma família de sistemas para gerenciar bóias
náuticas FWS (do inglês Floating Weather Station), como pode ser visto na Figura 2.8. O exemplo
do desenvolvimento dessa família de bóias náuticas usando um gerador é explicado em detalhes a
seguir.

As bóias náuticas FWS são utilizadas para realizar a medição da velocidade do vento no mar.
Cada bóia é equipada com um ou mais sensores de vento, um transmissor de rádio e um computa-
dor de bordo. Vários sensores de diferentes resoluções são espalhados pela superfície da bóia para
captar a velocidade do vento. O computador de bordo mantém o histórico das leituras da veloci-
dade obtida por cada sensor e, em intervalos regulares, calcula a média ponderada das medições
realizadas pelos sensores e emite essa informação por meio do transmissor de rádio para uma torre
de controle. A torre monitora então as velocidades do vento captadas por diversas bóias espalhadas
no mar.

No domínio das bóias náuticas existem algumas características similares, como a transmissão
de mensagens, a média ponderada, os sensores, o transmissor e o driver. Os aspectos variáveis são
apresentados na Tabela 2.2.
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Tabela 2.2: Variabilidades das Bóias Náuticas

Variabilidade Descrição Identificador
Resolução A resolução de cada sensor pode variar ResSensor
Número de sensores O número de sensores da velocidade do

vento pode variar
NumSensores

Período de transmissão Período de transmissão de cada sensor PeriodoTrans
Período do sensor O período de captura do sensor pode va-

riar
PeriodoSensor

Tipo de mensagem
transmitida

Os tipos de mensagem que a bóia trans-
mite podem variar em conteúdo e formato

TipoMsg

Histórico O tamanho do histórico de leituras dos
sensores pode variar

Historico

Peso de sensor de alta
resolução

O peso do sensor de alta resolução para
calcular a média ponderada pode variar

PesoAltaRes

Peso de sensor de baixa
resolução

O peso do sensor de baixa resolução para
calcular a média ponderada pode variar

PesoBaixaRes

A LMA da família de bóias náuticas é uma linguagem de configuração. Essa linguagem deve
apoiar as definições das variabilidades das bóias, como número de sensores diferentes, resolu-
ções diferentes para cada sensor, períodos de transmissão de mensagens e de leitura dos sensores
diferentes. Cada especificação define a configuração para uma bóia náutica e deve incluir os pa-
râmetros de variação. O tradutor deve verificar que a configuração é válida e deve gerar o código
para a configuração. Um exemplo de especificação de uma bóia náutica é mostrada na Figura 2.5.

Figura 2.5: Exemplo de uma especificação de uma bóia náutica

Em seguida são implementados os módulos da família, consistindo de uma biblioteca de ga-
baritos usada na composição dos produtos da família; o programa de composição para gerar os
produtos; uma ferramenta para criar a especificação de cada bóia e um simulador para auxiliar
na validação do produto gerado. Cada variabilidade e parâmetro de variação que especifica uma
bóia náutica é associada a um módulo, como visto na Figura 2.6. Em seguida deve ser feita uma
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correspondência entre as partes variáveis e os gabaritos e entre os módulos que apresentam depen-
dências.

Figura 2.6: Hierarquia de módulos das bóias náuticas (Weiss e Lai, 1999)

Na Figura 2.7 é ilustrado um exemplo de um gabarito, referente ao módulo Monitor do Sensor.
Ele apresenta duas partes de variabilidade nas bóias náuticas, relacionadas a dois parâmetros de va-
riabilidade, PeriodoSensor e NumSensores, como mostrado na Figura 2.6. Uma parte corresponde
ao intervalo de tempo entre cada captura do sensor (linhas 4-5), que depende do PeriodoSensor.
Outra parte variável corresponde à leitura de velocidade do vento do sensor e de escrita dessa lei-
tura no repositório de dados (linhas 10-11), pois deve haver repetição dessas operações para cada
sensor existente, que é definido pelo NumSensores.

1 class MonitorSensor extends Thread {
2 public void run() {
3 while (true) {
4 #Dormir por um PeriodoSensor, em que PeriodoSensor é uma constante
5 #cujo valor é estabelecido pelo gerador
6

7 try {Thread.sleep(FWS.PeriodoSensor);}
8 catch (InterruptedException e) {}
9

10 #Para cada sensor incluído para a bóia náutica, uma leitura do sensor e
11 #uma escrita no repositório de dados é adicionada aqui.
12

13 ...
14 }
15 }
16 }

Figura 2.7: Gabarito do módulo de Monitor do Sensor

Como foi decidido construir o gerador de aplicação usando um compositor, o gerador precisa
mapear os programas em gabaritos de uma biblioteca que será usada para compor os produtos da
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família, chamado de mapeamento de composição do sistema. Ele descreve, para cada parâmetro de
variação, os gabaritos correspondentes que serão necessários para implementar a funcionalidade
representada pelo parâmetro. Além disso, ele incorpora as regras para transformar cada gabarito
em código. O gerador implementa então o mapeamento analisando cada valor do programa na
especificação, obtendo os seus respectivos gabaritos e seguindo regras para criar o código, como
visto na Figura 2.8. Finaliza-se assim a engenharia de domínio da família de bóias náuticas.

Figura 2.8: Estratégia de geração de bóias náuticas por composição (Weiss e Lai, 1999)

Para realizar a engenharia de aplicação, os requisitos da bóia náutica são analisados e constrói-
se uma descrição em LMA, como a apresentada na Figura 2.5. Além disso, o compositor é exe-
cutado para criar o código do produto e, após testar a nova bóia náutica usando um simulador, o
produto é entregue.

2.6.1 Gerador de Aplicação Configurável

Em geral, os geradores de aplicação são ferramentas que produzem artefatos para um domínio
específico e eles podem ser custosos e complexos de desenvolver, o que pode não justificar sua
construção para determinados domínios em que o custo de desenvolver um gerador (engenharia de
domínio), somado com o custo de desenvolver aplicações com esse gerador (engenharia de aplica-
ção), seja maior do que o custo de desenvolver as mesmas aplicações sem o uso do gerador. Por
outro lado, os geradores de aplicação configuráveis são geradores que podem ser adaptados para
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dar apoio a domínios diferentes e não apenas a um domínio específico. A principal vantagem dessa
abordagem é que as atividades de configuração de um gerador de aplicação configurável podem ser
menos custosas do que a construção completa de um gerador de aplicação específico, diminuindo
o custo de uso do gerador e permitindo a utilização das técnicas de geração para domínios que nor-
malmente não apresentam viabilidade econômica para investir nessas ferramentas (Shimabukuro,
2006).

Um gerador de aplicação configurável é uma ferramenta que deve ser configurada para apre-
sentar as mesmas características de um gerador de aplicação específico, ou seja, receber uma es-
pecificação, armazená-la em meio persistente, permitir a edição e re-edição dessa especificação,
validá-la e transformá-la em artefatos de software. O gerador de aplicação configurável pode,
após o seu desenvolvimento, ser configurado para produzir artefatos em diversos domínios, e cada
instância configurada desses geradores pode produzir artefatos para diversas aplicações.

Captor

O gerador de aplicação configurável Captor (do inglês Configurable Application Generator)
foi inicialmente projetado para ser um gerador configurável por linguagens de padrões e, na pri-
meira fase do desenvolvimento, seus requisitos foram definidos com base no gerador de aplicação
específico GREN-Wizard (Braga e Masiero, 2003), que é um gerador baseado em linguagens de
padrões. Ao finalizar o desenvolvimento desse gerador configurável, os autores decidiram que a
ferramenta deveria ser configurada não apenas por linguagens de padrões, mas também por outras
linguagens de modelagem de aplicações que podem ser definidas para domínios específicos. Esse
processo levou a uma segunda fase de desenvolvimento, que culminou na criação do gerador de
aplicação configurável Captor (Shimabukuro, 2006).

Dessa forma, o Captor tem por objetivo facilitar a geração de artefatos de software em variados
domínios. Vários tipos de artefatos podem ser gerados pelo Captor, como código, documentação
e testes (Schimabukuro et al., 2006). Sua arquitetura, mostrada na Figura 2.9, é composta por
quatro módulos: gerenciamento de interface (GUI), gerenciamento de domínio, motor de transfor-
mação de gabaritos e gerenciamento de projeto. O Captor foi desenvolvido em Java e se baseia em
arquivos XML e gabaritos XSL para realizar a configuração para domínios específicos.

As informações sobre o domínio são incluídas por meio de uma linguagem de alto nível capaz
de representar as variabilidades do domínio. Uma instância da linguagem é fornecida por formu-
lários que o engenheiro de aplicação preenche na interface gráfica do Captor. Adicionalmente,
foi delineado um processo de desenvolvimento baseado em geradores de aplicação configuráveis
composto por três etapas: desenvolvimento do gerador configurável, engenharia de domínio e en-
genharia de aplicação. Na etapa de desenvolvimento, o gerador configurável é analisado, projetado,
implementado e testado. Na etapa de engenharia de domínio, o gerador configurável é instanciado
para um determinado domínio e, finalmente, na engenharia de aplicação o gerador é utilizado para
gerar artefatos específicos do domínio para o qual foi configurado.
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Figura 2.9: Arquitetura do Captor

Shimabukuro (2006) realizou três estudos de casos com o Captor para configurá-lo em domí-
nios distintos: persistência, gestão de recursos de negócios e bóias náuticas. Eles permitiram que
o Captor fosse configurado para a geração de artefatos como código-fonte, documentos UML e
casos de testes.

No Captor são utilizadas LMAs declarativas que são especificadas em um conjunto de formu-
lários organizados hierarquicamente em forma de árvore. Cada formulário contém um conjunto
de campos, representados por elementos gráficos. Os formulários podem apresentar pequenas va-
riações, dependendo das escolhas do usuário e das necessidades dos clientes. Após a definição da
estrutura hierárquica, o engenheiro de domínio deve definir a forma como o formulário deve se
apresentar ao engenheiro da aplicação, ou seja, deve definir quais campos cada formulário contém
e quais são os valores válidos dos dados inseridos nesses campos.

O fluxo de execução durante o uso do Captor é dividido em duas etapas: criação/edição da
especificação e transformação da especificação em artefatos. Na primeira etapa o engenheiro de
aplicação deve inserir a especificação de um produto de uma família na GUI do Captor e, em
seguida, o Captor deve validar a especificação e persisti-la no formato XML. Na segunda etapa o
Captor utiliza a especificação persistida no formato XML e um conjunto de gabaritos para gerar
artefatos de software, como é ilustrado na Figura 2.10.

O Captor fornece apoio para a seleção de gabaritos por meio de uma linguagem, denominada
MTL (do inglês Mapping Transformation Language). Para cada domínio em que o Captor é con-
figurado, o engenheiro de domínio deve fornecer um arquivo de mapeamento de transformação de
gabaritos. Esse arquivo tem diversos objetivos, como realizar asserções no modelo da aplicação e
selecionar os gabaritos que devem ser utilizados para gerar os artefatos.
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Figura 2.10: Etapa do fluxo de execução do Captor para geração de artefatos (Shimabukuro, 2006)

Na Figura 2.11 são ilustrados os arquivos necessários para realizar a configuração do Captor.
O arquivo de configuração de interface gráfica define como a interface com o usuário vai ser
adaptada para receber uma especificação e quais são os critérios de validação desses dados. Os
gabaritos são arquivos de texto que contém a parte fixa dos artefatos que devem ser gerados e
instruções sobre como processar, com base nos dados da especificação, as partes variáveis desses
artefatos. O arquivo de MTL é utilizado pelo Captor para selecionar, dependendo dos dados da
especificação, quais gabaritos devem ser utilizados na geração. Finalmente, os arquivos de pré e
pós-processamento realizam processamentos específicos nos artefatos do domínio.

Figura 2.11: Configuração do Captor para um determinado domínio (Shimabukuro, 2006)
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2.7 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentadas algumas abordagens para o reúso de software que podem
trazer diversos benefícios operacionais e estratégicos para projetos de desenvolvimento com o
reúso de artefatos.

No caso de existirem diversas aplicações de uma mesma família que apresentem mais carac-
terísticas em comum do que características que os distinguem, é vantajoso desenvolver uma linha
de produtos de software, pois o grau de reúso deve ser grande. Os métodos de desenvolvimento de
LPS dividem o processo de desenvolvimento quase da mesma forma, mas cada método foca mais
em uma parte: ou na engenharia de domínio ou na engenharia de aplicação. Portanto, para ter um
processo de desenvolvimento mais completo é interessante convergir essas linhas de pesquisa para
ter eficiência tanto na engenharia de domínio quanto na engenharia de aplicação.

É interessante que esse desenvolvimento da LPS seja ágil e para isso ter um método de desen-
volvimento que seja ágil também. Entre os métodos de desenvolvimento de LPS, o PLUS parece
ser o mais próximo disso, pois considera a possibilidade de desenvolver a linha integrando com o
processo unificado ou com o modelo em espiral. Apesar de ser bem didático para a engenharia de
domínio, o PLUS é superficial em termos de engenharia da aplicação e pode ser interessante usar
um método como o FAST em conjunto para melhorar e agilizar a engenharia de aplicações de uma
LPS.

O FAST sugere o uso de geradores de aplicações. Para não ser necessário desenvolver to-
talmente um gerador para a LPS pode ser usado um gerador de aplicação configurável, podendo
diminuir tempo e esforço. Dessa maneira, é preciso apenas configurar o gerador para o domínio da
linha, especificar as partes variáveis da aplicação e gerar a implementação. No FAST, a configura-
ção de um gerador para um domínio é feita de modo cascata, mas para agilizar a configuração do
gerador é melhor optar por definir a linguagem de modelagem da aplicação de forma incremental.

A maioria das linhas de produtos desenvolvidas possui arquitetura baseada em componentes
para facilitar o reúso entre aplicações da linha, mas não detalha como os componentes devem
ser identificados e implementados. Seria interessante ter disponível uma LPS completa com um
projeto detalhado de componentes e com uma implementação real. Para auxiliar na identificação
dos componentes pode ser usado um método de desenvolvimento baseado em componentes. Uma
boa opção é o UML Components que, apesar de não ser específico para LPS, é bem didático e
percebe-se a possibilidade de uso no desenvolvimento da LPS. De qualquer maneira, o método
não possui detalhes de implementação.

Nas pesquisas realizadas, percebeu-se a dificuldade de encontrar uma LPS desenvolvida que
não seja trivial e que esteja disponível para pesquisas, portanto, é interessante desenvolver uma
linha como prova de conceito para analisar questões relacionadas ao seu desenvolvimento e para
servir de apoio a vários estudos.





CAPÍTULO

3
Arquitetura de Software, Componentes

e Aspectos

3.1 Considerações Iniciais

A base para o desenvolvimento de uma família de produtos é a arquitetura do software e os
componentes a serem implementados. Podem existir interesses transversais no software e isso
refletirá na arquitetura e nos componentes, entrecortando as unidades arquiteturais e dos compo-
nentes. Portanto, a programação orientada a aspectos apresenta um importante relacionamento
com esses assuntos, fornecendo conceitos que permitem expressar os interesses transversais sepa-
radamente em uma estrutura modular aspectual.

Neste capítulo são apresentadas essas questões importantes para o desenvolvimento da pro-
posta. Na Seção 3.2 é apresentada uma visão geral da programação orientada a aspectos, assim
como a linguagem orientada a aspectos AspectJ e a linguagem FuseJ, que é uma linguagem para o
DSBC que utiliza as idéias da orientação a aspectos. Na Seção 3.3 é apresentada uma introdução
à arquitetura de software e às linguagens de descrição de arquiteturas de software e como ilustra-
ção discute-se brevemente a Acme, pois incorpora os principais conceitos dessas linguagens. Na
Seção 3.4 é apresentado o desenvolvimento de software baseado em componentes e em aspectos,
além de discutir algumas abordagens existentes relacionadas a componentes aspectuais. Por fim,
na Seção 3.5 são apresentadas as considerações finais do capítulo.
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3.2 Programação Orientada a Aspectos

Dijkstra (1976) definiu o termo “interesse” (concern) como sendo qualquer parte de um sistema
em que se foca a atenção em um momento da atividade de projeto, deixando de lado, consciente-
mente, as demais partes do problema (separação de interesses). Ossher e Tarr (2001) consideram
interesse como sendo o principal critério para decompor software em partes menores e mais ge-
renciáveis e compreensíveis que tenham significado para um engenheiro de software.

As linguagens de programação apresentam limitações que permitem encapsular adequada-
mente apenas interesses para os quais foram criadas, enquanto que os interesses de outros ti-
pos, como os transversais (crosscutting concerns), por exemplo, são implementados de maneira
a ficarem espalhados pelas divisões ou módulos de um sistema, causando problemas como o es-
palhamento e o entrelaçamento de código, repetindo lógica semelhante em diferentes módulos e
prejudicando o entendimento, projeto, desenvolvimento, reúso e manutenção dos sistemas. Exem-
plos típicos de interesses transversais são interesses como persistência, registros (logging), concor-
rência, técnicas de cache (caching), distribuição, controle de acesso, mecanismos de tolerância a
falhas, sincronização e regras de negócio (Cibran et al., 2003) que descrevem lógica específica de
negócios.

Essas limitações das linguagens na decomposição do sistema em apenas uma dimensão rece-
bem o nome de tirania da decomposição dominante (Tarr et al., 1999). Diante desse problema,
um grupo de pesquisadores do centro de pesquisa da Xerox, em Palo Alto, propôs uma abordagem
chamada de Programação Orientada a Aspectos (POA) que procura fornecer conceitos e mecanis-
mos de programação para separar e encapsular esses interesses transversais para eliminar o espa-
lhamento e entrelaçamento de código, resultando em sistemas mais legíveis, fáceis de entender,
implementar, integrar, reusar, personalizar, evoluir e manter (Kiczales et al., 1997). De maneira
geral, a POA pode ser entendida como o desejo de fazer declarações quantificadas em relação ao
comportamento de programas, e essas quantificações terem preferência sobre programas escritos
por programadores inconscientes (Filman e Friedman, 2000).

Binkley et al. (2006) definem o Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos (DSOA)
como uma abordagem de programação em que interesses transversais são isolados e extraídos para
módulos separados, chamados de aspectos. O aspecto adiciona uma funcionalidade ao código-base
pela interceptação do fluxo de execução, sem a necessidade do código-base mencionar o código do
aspecto explicitamente (Binkley et al., 2006). Em outras palavras, o código-base permanece alheio
à funcionalidade adicionada por um aspecto e é o aspecto que especifica (quantifica) os locais no
código-base afetados pela nova funcionalidade (Filman e Friedman, 2000). Um aspecto é então
um interesse transversal bem modularizado (Kiczales et al., 2001).

A implementação de um aspecto é feita por meio de interceptações em pontos bem definidos no
fluxo de execução do código-base, como em chamadas a métodos e construtores e na modificação
de valores de atributos. Esses pontos de interceptação são chamados de pontos de junção e são
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definidos pelo aspecto de acordo com regras da linguagem de POA utilizada. Ao interceptar esses
pontos, o aspecto pode executar um trecho de código antes, depois, ou no lugar do ponto intercep-
tado. Como os aspectos são desenvolvidos em módulos separados dos módulos do código-base,
há a necessidade de um processo de combinação (weaving) dos aspectos com o programa para
poder gerar o sistema final executável com todos os interesses implementados. Esse processo pode
ser realizado tanto em tempo de compilação (combinação estática) quanto em tempo de execução
(combinação dinâmica).

Existem dois tipos diferenciados de linguagens de POA: linguagens de domínio específico e
linguagens de propósito geral. As linguagens de domínio específico abordam somente alguns tipos
de interesses transversais de um determinado domínio, como a linguagem COOL (Lopes, 1997),
que trata do interesse de locking/exclusão mútua, e a linguagem RIDL (Lopes, 1997), que trata
o interesse de invocação remota. As linguagens de propósito geral oferecem mecanismos para
a definição de pontos do sistema nos quais aspectos possam alterar a semântica de sistemas de
domínios gerais, como a linguagem AspectJ (Kiczales et al., 2001).

Além disso, pesquisas têm sido realizadas com o intuito de identificar os aspectos de um sis-
tema desde as fases iniciais do desenvolvimento de software e não apenas durante a implementa-
ção, pois os interesses transversais são parte inerente dos sistemas de software. Clarke e Baniassad
(2005) propõem o desenvolvimento de software orientado a aspectos usando temas, incluindo as
fases de requisitos, análise e projeto considerando aspectos, antes mesmo da implementação pro-
priamente dita.

Diversos pesquisadores têm proposto usar programação orientada a aspectos para auxiliar na
implementação de uma LPS, como Apel et al. (2006), Kastner et al. (2007), Heo e Choi (2006), Lee
et al. (2006), Anastasopoulos e Muthig (2004) e Figueiredo et al. (2008). A maioria fez pesquisas
qualitativas referentes ao uso de aspectos em uma LPS. Figueiredo et al. (2008) fizeram estudos
quantitativos comparando o uso da programação orientada a objetos e da programação orientada
a aspectos em uma LPS. Outros autores têm pesquisado o uso de aspectos para implementação
específica de características de uma LPS (Mezini e Ostermann, 2004; Apel e Batory, 2006; Apel
et al., 2006).

3.2.1 A Linguagem AspectJ

AspectJ (Kiczales et al., 2001) é uma extensão orientada a aspectos para a linguagem orien-
tada a objetos Java. Ela é uma linguagem de propósito geral que oferece mecanismos para permitir
implementar interesses transversais em módulos separados. A linguagem AspectJ foi desenvol-
vida inicialmente na Xerox, mas tornou-se posteriormente um projeto da comunidade Eclipse de
software livre (AspectJ Team, 2008). Para permitir a implementação de aspectos, a linguagem As-
pectJ introduz algumas construções, tais como: aspectos (aspects); conjuntos de pontos de junção
(pointcuts), que são pontos bem determinados na execução de um código-base; e adendos (advi-

ces), que implementam o comportamento adicional para cada ponto de junção. Além disso, podem
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ser definidos atributos e métodos que alteram a estrutura estática das classes afetadas pelo aspecto,
que são chamadas de declarações inter-tipos (intertype declarations).

Os aspectos são unidades da implementação transversal que são similares a classes de várias
maneiras, mas a diferença mais importante é que aspectos podem entrecortar tipos, ou seja, afe-
tar e modificar outras classes (Kiselev, 2002). Outras diferenças são que as classes podem ser
diretamente instanciadas enquanto os aspectos não o podem e que as classes não podem estender
aspectos enquanto os aspectos podem estender outros aspectos.

Os conjuntos de ponto de junção identificam um conjunto de pontos bem definidos no fluxo
de execução de um programa, nos quais serão executados comportamentos adicionais inseridos
por aspectos. Esses conjuntos podem identificar um único ponto de junção ou a composição de
vários deles, usando operadores lógicos. Os pontos de junção podem ser chamadas e execução de
construtores de classes e de métodos, iniciação de classe, acesso a atributos, execução de tratador
de exceção e de adendos e iniciação de objetos (Laddad, 2003).

Os adendos executam quando o aspecto interceptar a classe nos pontos de junção determinado
pelo designador dos conjuntos de ponto de junção. Os adendos podem ser de três tipos básicos: o
before, que é executado antes do ponto de junção ser executado; o after, que é executado depois
do ponto de junção ser executado; e o around, que é executado no lugar do ponto de junção, sendo
que após ser executado pode, ou não, chamar a execução do ponto de junção. Os adendos são
construções semelhantes aos métodos, mas não podem ser chamados diretamente pelo programa
e nem pelo próprio aspecto, pois sua execução é feita automaticamente após a interceptação no
ponto de junção. Os adendos não possuem nome, não têm especificadores de acesso (por exemplo
public e private) e têm acesso a variáveis especiais das execuções dos pontos de junção, como a
assinatura dos métodos interceptados.

Um exemplo da codificação de um aspecto é mostrado na Figura 3.1. O programa tem o
interesse primário de imprimir o texto “Olá Mundo” no console. Esse interesse é implementado na
classe Teste, que tem dois métodos. O primeiro método, chamado de olaMundo(), implementa
o único interesse do sistema e quando chamado ele imprime o texto “Olá Mundo” no console. Ele
é chamado pelo método main() da mesma classe (linhas 6-9). É adicionado um novo interesse no
sistema para registrar (log) a execução de todas as funções de saída. Esse interesse é transversal,
pois o registro deve ser feito em cada uma das funções existentes. O ponto de junção é feito então
na chamada ao método olaMundo() (linha 13), que é o o local em que o interesse transversal
entrecorta o código, pois o método é o responsável pela impressão de um texto. O adendo deve ter
o seu código executado logo antes do ponto de junção, pois ele é do tipo before (linha 14). Dessa
forma, é impresso o texto “Antes da chamada” sempre antes de imprimir o texto “Olá Mundo”.

3.2.2 A Linguagem FuseJ

FuseJ é uma linguagem de programação que recupera idéias da programação orientada a as-
pectos e permite implementar todos os interesses como Java Beans, o modelo de componentes
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1 public class Teste {
2 public void olaMundo() {
3 System.out.println("Olá Mundo");
4 }
5

6 public static void main(String args[]) {
7 Teste teste = new Teste();
8 teste.olaMundo();
9 }

10 }
11

12 public aspect TesteAspecto {
13 pointcut registro() : call(public void olaMundo());
14 before(): registro() {
15 System.out.println("Antes da chamada");
16 }
17 }

Figura 3.1: Exemplo de aspecto em AspectJ

baseado em Java (Suvée et al., 2006). Dessa forma, a linguagem ilustra uma arquitetura orientada
a componentes unificada no nível de implementação e introduz conceitos mapeados do mundo
real, tendo como objetivo manter o acoplamento entre componentes o mais baixo possível e, as-
sim, alcançar maior reusabilidade. Tal objetivo do FuseJ pode ser alcançado também utilizando o
framework do Spring (Spring, 2008).

Existem diversas tecnologias disponíveis que almejam integrar as idéias e os conceitos de
DSOA e DSBC. Algumas delas introduzem uma abordagem assimétrica parecida ao AspectJ, em
que interesses transversais são implementados pelo uso de uma linguagem de POA dedicada, como
é o caso da linguagem JAsCo (Suvée et al., 2003). Outras tecnologias são baseadas em frameworks
e implementam aspectos usando uma linguagem de programação base (Suvée et al., 2006).

O FuseJ surgiu a partir de pesquisas relacionadas à introdução de uma abordagem simétrica e
unificada para combinar as idéias e os conceitos de desenvolvimento orientado a aspectos e DSBC.
Suvee et al. (2005) não consideram necessário um módulo especializado para o aspecto, ao invés
disso, propõem mecanismos de composição orientados a aspectos. Com isso, eles introduzem
aspectos como entidades especializadas no FuseJ, aplicando esses mecanismos de composição ori-
entados a aspectos em construções de componentes existentes. Dessa maneira, ao se representar
um elemento do software como um método, deve ser possível compor esse método com outros
como se fosse um adendo. Isso permite prorrogar a escolha de um mecanismo específico de com-
posição e permite empregar esse mecanismo em módulos de software já existentes.

A linguagem FuseJ propõe o conceito de especificação de serviço que define o conjunto de
operações que o componente deve prover para o ambiente e o conjunto de operações que deve
esperar do ambiente. Mesmo que propriedades não-funcionais existam no sistema, FuseJ fornece
e modela essas propriedades como componentes normais. Essas propriedades serão compostas
posteriormente, de forma aspectual, levando em consideração os interesses específicos da aplicação
(Suvée et al., 2006).
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Para descrever o processo de composição dos componentes, a linguagem de configuração do
FuseJ usa um construtor de configuração explícito (configuration) que atua como mediador, des-
crevendo como dois ou mais componentes devem interagir pela ligação de operações requeridas/-
fornecidas. Além disso, uma configuração pode descrever interações orientadas a aspectos pela
declaração do papel da fonte (source role) como sendo aspectual. As interações transversais po-
dem ser de três tipos: before, after e around. Essas interações são definidas da mesma forma do
AspectJ. Entretanto, o FuseJ1 ainda não apresenta algumas técnicas de composição e de encap-
sulamento orientadas a aspectos, como a precedência e a combinação de aspectos (Suvée et al.,
2006).

A estrutura da entidade de configuração, mostrada na Figura 3.2, é formada por ao menos um
linklet (linhas 2-8). Cada linklet liga as operações definidas em um ou mais componentes e é
geralmente formado de quatro partes individuais: (i) papel do alvo, que enumera o conjunto de
operações a serem executadas (linha 3); (ii) papel da fonte, que enumera o conjunto de operações
que agem como gatilho (linhas 4-5); (iii) mapeamento de propriedades, parte opcional que enumera
o conjunto de mapeamentos de propriedades, descrito em termos de fonte, alvo ou operações
externas (linha 6); e (iv) especificação de condição, parte opcional que enumera o conjunto de
pré-condições.

1 configuration <name> configures (<comp>|<serv>)+ as <serv> {
2 (linklet <linkname> {
3 execute|expose : (<op_comp>|<servop>) //papel do alvo
4 for|before|after|around|as : //tipo de interação (normal ou aspectual)
5 (<op_comp>|<op_serv>)+ //papel da fonte
6 (where : (<mapeamento_parametro>)+)? //mapeamento de propriedade (opcional)
7 (when : (<op_comp>|<op_serv>)+)? //especificação de condição (opcional)
8 })+
9 }

Figura 3.2: Estrutura geral da entidade de configuração do FuseJ (Suvée et al., 2006)

A Figura 3.3 ilustra a configuração que especifica uma interação aspectual entre componentes
de um subsistema de controle de transferência de fragmentos de arquivos compartilhados (Suvée
et al., 2006). Ela configura os componentes TransferNetC e Logger, que estão de acordo com
a especificação de serviço TransferNetS, como o novo componente LoggedTransferNetC. A
configuração é responsável por garantir que cada execução de uma operação que seja parte do
componente TransferNetC seja registrada para consultas futuras. O alvo é então a operação log
do componente Logger (linhas 5-6). O registro (log) entrecorta todas as operações do compo-
nente TransferNetC e a interação é do tipo before (linhas 7-8). Finalmente, a cláusula where

inicia o parâmetro st com a assinatura do método da operação que o desencadeou (linhas 9-10).
Na Figura 3.4 é mostrada essa configuração da interação entre os componentes. O componente

1O grupo de pesquisa do FuseJ parece ter descontinuado a pesquisa usando o FuseJ. Um foco deles atualmente tem
sido uma especialização da linguagem AspectJ, a StrongAspectJ (De Fraine et al., 2008)
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TransferNetC apresenta duas operações entrecortadas (getFileFrag e findFileFrag) pela opera-
ção log do componente Logger.

1 configuration LoggedTransferNetC configures
2 TransferNetC, Logger as TransferNetS {
3

4 linklet log {
5 execute:
6 Logger.log(String st);
7 before:
8 TransferNetC.*(..);
9 where:

10 st = Source.getMethodSignature();
11 }
12

13 }

Figura 3.3: Exemplo de codificação de interação orientada a aspecto entre os componentes
TransferNetC e Logger (Suvée et al., 2006)
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Figura 3.4: Interação entre componentes TransferNetC e Logger (Suvée et al., 2006)

3.3 Arquitetura de Software

O engenheiro de software freqüentemente descreve a arquitetura de seu sistema. A descrição
trata de propriedades de alto nível do sistema, como a organização geral, a decomposição em com-
ponentes, as associações das funcionalidades dos componentes e a forma como os componentes
interagem. Shaw et al. (1995) afirmam que a arquitetura de um sistema de software define o sis-
tema em termos de componentes e de interações entre esses componentes. Além de especificar a
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estrutura e a topologia do sistema, a arquitetura mostra a correspondência almejada entre os requi-
sitos do sistema e os elementos do sistema implementado. Os modelos arquiteturais podem então
esclarecer diferenças estruturais e semânticas entre componentes e interações. Os elementos são
definidos independentemente para que possam ser reusados em diferentes contextos.

Logo, é importante encontrar notações apropriadas para descrever os sistemas baseados em
componentes e, por esse motivo, diversos pesquisadores propuseram notações formais para repre-
sentar e analisar projetos arquiteturais, genericamente referenciadas como linguagens de descrição
de arquitetura (ADL - Architecture Description Language). O objetivo dessas linguagens é auxiliar
projetistas a primeiro definirem a arquitetura de software com abstrações que achem úteis e então
fazer uma transição suave para o código (Shaw et al., 1995). Assim, as ADLs oferecem tanto um
framework conceitual quanto uma sintaxe concreta para caracterizar arquiteturas de software (Gar-
lan et al., 1997). De forma superficial, uma ADL para aplicações de software foca na estrutura de
alto nível da aplicação, ao invés de focar nos detalhes de implementação de módulos específicos
(Vestal, 1993). Medvidovic e Taylor (2000) tentam definir ADLs de forma mais concisa e precisa
da seguinte forma: uma ADL deve modelar componentes, conectores e suas configurações, expli-
citamente, e, além disso, para ser verdadeiramente útil e usável, ela deve fornecer suporte por meio
de uma ferramenta para o desenvolvimento baseado em arquitetura e a sua evolução.

Diversas ADLs têm sido propostas, cada uma fornecendo características complementares para
o desenvolvimento e a análise da arquitetura de aplicações. Além disso, algumas são de domínio
específico e outras de propósito geral (Medvidovic e Taylor, 2000). Segundo Garlan et al. (2000),
apesar da diversidade, todas as ADLs compartilham uma base conceitual similar, ou ontologia, que
determina um núcleo comum de conceitos e interesses para a descrição arquitetural. Os principais
elementos dessa ontologia são:

• componentes: representam os elementos computacionais primários de um sistema;

• conectores: representam interações entre componentes, mediando as atividades de comuni-
cação e coordenação entre componentes;

• sistemas: representam configurações de componentes e conectores;

• propriedades: representam informações semânticas de um sistema e dos seus componentes;

• restrições: representam afirmações de um projeto arquitetural que devem permanecer verda-
deiras ao longo de sua evolução;

• estilos: representam famílias ou sistemas relacionados e tipicamente definem um vocabulário
de tipos e de regras de elementos de projeto para compô-los.

Medvidovic e Taylor (2000) separam os conceitos de descrição de arquitetura de maneira dife-
rente, dividindo-os em apenas três blocos de construção: componentes, conectores e configura-
ções arquiteturais. Os dois primeiros apresentam a mesma representação de Garlan et al. (2000)
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e as configurações arquiteturais definem as estruturas arquiteturais e como os componentes e co-
nectores são ligados, correspondendo assim ao elemento de sistemas da ontologia. Além disso,
Medvidovic e Taylor (2000) afirmam que os componentes e os conectores podem ter interfaces,
tipos, semânticas e restrições associadas, porém, apenas interfaces explícitas de componentes são
características requeridas em ADLs.

3.3.1 A Linguagem Acme

Cada ADL e suas ferramentas de suporte operam isoladamente, dificultando a integração das
ferramentas e o compartilhamento de descrições arquiteturais. A linguagem Acme (Garlan et al.,
2000) foi desenvolvida como um esforço conjunto da comunidade de pesquisa de arquitetura de
software como um formato comum de troca entre ferramentas de projeto arquitetural. Acme for-
nece um framework estrutural para caracterizar arquiteturas, além de ter facilidades de anotação
para informações adicionais específicas de ADLs. Ela é baseada na premissa de que existem
similaridades suficientes nos requisitos e nas características das ADLs tal que informações signifi-
cativas independente de ADLs possam ser compartilhadas (Garlan et al., 1997).

A linguagem Acme incorpora a ontologia de arquitetura descrita anteriormente e fornece uma
linguagem extensível semanticamente e um ferramental rico para análise e integração de ferramen-
tas arquiteturais desenvolvidas independentemente (Garlan et al., 2000), por meio do mapeamento
de especificações de arquiteturas de uma ADL para outra. De acordo com Medvidovic e Taylor
(2000), a linguagem Acme em si não é uma ADL, ela contém diversas características semelhan-
tes a uma ADL e corresponde a uma linguagem de intercâmbio entre descrições de arquiteturas
(Architecture Description Interchange Language). Diferentemente, Garlan et al. (2000) conside-
ram a linguagem Acme como sendo uma ADL de segunda geração, pois é construída em cima da
experiência de outras ADLs e fornece os elementos essenciais do projeto da arquitetura.

A estrutura arquitetural básica na Acme é descrita com componentes, conectores, sistemas,
anexos, portas, papéis e representações. Os componentes são encapsulamentos que apóiam múl-
tiplas interfaces conhecidas como portas. As portas são unidas a portas de outros componentes
usando os conectores, que têm papéis como intermediários. Esses papéis dos conectores são li-
gados diretamente a portas. Os anexos definem então um conjunto de associações entre portas e
papéis. Os conjuntos de componentes, de conectores e de anexos que descrevem a topologia do
sistema ficam contidos no sistema.

Como um exemplo tem-se a Figura 3.5 com um diagrama de arquitetura trivial, contendo dois
componentes – um cliente e um servidor – associados por um conector RPC. A Figura 3.6 contém a
descrição Acme dessa arquitetura. Os componentes cliente e servidor são declarados como tendo
cada um uma única porta, respectivamente, enviar-requisicao e receber-requisicao (linhas 2-
3). O conector rpc possui dois papéis, chamados de chamador e chamado (linha 4). Enfim, a
topologia do sistema é declarada por meio de uma listagem de anexos (linhas 5-7).
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Figura 3.5: Diagrama de um sistema simples cliente-servidor na Acme (Garlan et al., 2000)

1 System cs_simples {
2 Component cliente = { Port enviar-requisicao }
3 Component servidor = { Port receber-requisicao }
4 Connector rpc = { Roles {chamador, chamado} }
5 Attachments : {
6 cliente.enviar-requisicao to rpc.chamador;
7 servidor.receber-requisicao to rpc.chamado;
8 }
9 }

Figura 3.6: Sistema simples de cliente-servidor na Acme (Garlan et al., 2000)

Para descrever um dado elemento (componente, conector, porta ou papel) em maiores detalhes
são feitas decomposições alternativas do elemento por meio das representações. Portanto, uma
representação é uma descrição mais refinada de um elemento. Existem ainda outros elementos
Acme que apóiam características arquiteturais mais sofisticadas, como é o caso das propriedades e
dos estilos. As propriedades são um mecanismo para anotar elementos de projeto com informações
detalhadas e, geralmente, não são estruturadas. Elas podem ser anexadas, na forma de anotações, a
qualquer um dos elementos básicos Acme. Os estilos definem conjuntos de tipos de componentes,
conectores, propriedades e conjuntos de regras que especificam como os elementos devem ser
compostos de forma válida em um domínio reusável.

3.3.2 O Desenvolvimento Orientado a Aspectos e as Linguagens de
Descrição de Arquitetura

Alguns interesses arquiteturais não podem ser capturados de forma modular usando as abstra-
ções existentes nas ADLs e na Acme (Batista et al., 2006b), pois alguns interesses são transversais
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até mesmo no nível de projeto, podendo ser especificados nas unidades arquiteturais de forma lo-
calizada. De forma semelhante à noção de aspecto no nível de implementação (Kiczales et al.,
1997), esses interesses entrecortam as unidades arquiteturais e denotam aspectos arquiteturais (ar-

chitectural aspects) (Cuesta et al., 2005; Baniassad et al., 2006).

Como modo de fornecer apoio à modularização de interesses transversais, foram propostas
algumas linguagens de descrição de arquiteturas orientadas a aspectos (Pérez et al., 2003; Pinto
et al., 2005), ora como extensões de ADLs existentes, ora desenvolvidas do zero usando abstra-
ções da POA, como aspectos, pontos de junção e adendos. Entretanto, de acordo com Batista
et al. (2006a), ainda existe pouco consenso em como integrar as ADLs com o desenvolvimento
de software orientado a aspecto. Por causa dos resultados de um estudo detalhado das questões
consideradas relevantes na integração de ADLs e do desenvolvimento orientado a aspectos, eles
propõem a modelagem de interesses transversais usando as mesmas abstrações das convenções das
ADLs e fazendo apenas pequenas adaptações, ao invés de introduzir novas abstrações que elevem
os conceitos de linguagens de programação para o nível da arquitetura de software. Com essa
proposta, os autores realizam uma extensão da linguagem Acme, a AspectualACME (Batista et

al., 2006b), com o objetivo de integrar aspectos e ADLs. Eles estendem a Acme pela introdu-
ção de conectores aspectuais (uma extensão da noção tradicional de conectores) e de suporte de
quantificação no nível configuracional.

3.4 Desenvolvimento de Software Baseado em Compo-

nentes e em Aspectos

A engenharia de software baseada em componentes tem o objetivo de estruturar um sistema
pela separação de interesses em entidades claramente definidas, os componentes. Esses componen-
tes devem ser elementos reusáveis, oferecendo mecanismos de fácil evolução e adaptação. Como
eles podem ser reusados em vários contextos e em diferentes domínios de aplicação, é difícil pre-
ver todos os requisitos não-funcionais a que eles devem satisfazer. Portanto, para ter componentes
mais genéricos, as propriedades não-funcionais e os interesses dependentes de contexto devem ser
implementados separadamente dos componentes e sua integração no sistema deve fazer parte do
processo de composição (Cottenier e Elrad, 2004).

Assim como no desenvolvimento com programação orientada a objetos, o desenvolvimento ba-
seado em componentes também sofre do problema da tirania da decomposição dominante (Ossher
e Tarr, 1999), pois as questões de entrelaçamento e espalhamento aparecem também no DSBC
quando existem interesses transversais (Lieberherr et al., 1999) (Duclos et al., 2002). Esses in-
teresses podem entrecortar tanto a estrutura interna do componente (intra-componente) quanto as
suas interfaces (inter-componente) (Cottenier e Elrad, 2004). Dessa forma, é difícil modularizar
esses interesses em componentes normais e tem-se sugerido o apoio da POA no DSBC. Com a
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ASPECTOS
POA, os interesses podem ser modularizados e os componentes podem ser refinados de forma
não-invasiva.

O comportamento fornecido pelos aspectos não é tão diferente daquele dos componentes nor-
mais, ambos implementam alguma funcionalidade requerida pela aplicação e eles diferem apenas
pela forma como interagem com o resto do sistema (Suvée et al., 2006). Apesar disso, a integração
entre aspectos e componentes não é uma tarefa simples, principalmente, ao tratar interesses trans-
versais do tipo intra-componente, pois os componentes possuem certos princípios e objetivos que
devem ser respeitados e são desafios na integração, como (i) o encapsulamento, (ii) a certificação
de qualidade e (iii) a previsibilidade de composição dos componentes (Cottenier e Elrad, 2004).

O primeiro desafio é que os componentes em geral são utilizados como caixa preta e só se
tem acesso às suas interfaces. Um aspecto pode facilmente acessar a estrutura interna do com-
ponente, quebrando assim a sua política de encapsulamento. Por esse mesmo motivo, chega-se
ao segundo desafio, pois se um aspecto é utilizado e ele acessa o interior de um componente, a
garantia de qualidade pode ser totalmente perdida, pois não se pode garantir que o componente
atende às especificações originais e aquele que reusar o componente não poderá exigir a garantia
dos atributos de qualidade. Em relação ao terceiro desafio, com a composição entre componentes
sem aspectos, sabe-se, em termos gerais, qual o resultado da composição. Com o seu poder de
expressividade, um aspecto pode mudar o fluxo de execução de um programa, mudar a hierarquia
de classes, introduzir métodos no componente afetado, etc. Portanto, a composição não tem, a
princípio, resultados previsíveis.

Uma solução para esses desafios é comprometer a expressividade dos aspectos, permitindo que
os aspectos apenas atuem nas operações expostas nas interfaces dos componentes e não permitindo
a extensão de operações por meio de declarações inter-tipos. Essa solução é usada em diversas
abordagens que integram DSBC e POA, como as propostas dos autores Pessemier et al. (2006),
Clemente et al. (2002b) e Eler (2006). Outras abordagens optam por tentar manter a expressividade
e utilizam algum meio dos componentes não saberem da existência de aspectos. Como exemplos
dessas abordagens tem-se o OpenModules de Aldrich (2004) e o AOCE (do inglês Aspect Oriented

Component Engineering) de Grundy e Patel (2001).

Além desses desafios na união dos conceitos de aspectos no DSBC, também existem dificul-
dades na integração dos conceitos de componentes na POA. Isso ocorre pois os componentes são
independentes de contexto, dinâmicos e interagem entre si. Ademais, em geral, a instalação dos
aspectos é geralmente estática, eles são dependentes de contexto e não há modelos adequados para
prover interações específicas entre aspectos (Suvée et al., 2003).

3.4.1 Abordagens de Componentes Aspectuais

Os componentes são úteis não apenas para a modelagem de composição comportamental, mas
também são bons construtores para expressar aspectos. Esse novo tipo de componente é cha-
mado de componente aspectual e expressa cada aspecto separadamente em uma estrutura modular
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(Lieberherr et al., 1999). O componente aspectual representa um interesse transversal e é um com-
ponente normal que fornece como serviço o código de um adendo que representa o comportamento
a ser combinado com um conjunto de componentes normais (Pessemier et al., 2006).

Pessemier et al. (2006) propõem uma abordagem simétrica, considerando aspectos como com-
ponentes. Eles afirmam melhorar a abordagem de componentes, fornecendo suporte à POA, e
melhorar a abordagem de aspectos, aplicando conceitos de DSBC à POA. O modelo é chamado
de FAC (do inglês Fractal Aspect Component) e é uma extensão de um modelo de componente
chamado Fractal (Bruneton et al., 2004). A proposta conta com três noções principais: compo-
nente aspectual, domínio de aspecto (aspectual domain) e ligação de aspecto (aspectual binding).
O componente aspectual é o encapsulamento do código de um adendo, representado por um com-
ponente normal Fractal. O domínio de um aspecto é a retificação dos componentes selecionados
pelo componente aspectual. A ligação de aspecto é o relacionamento implícito entre um compo-
nente aspectual e o componente em que ele é aplicado. Esses conceitos são mapeados no modelo
de componentes Fractal. Ainda estão sendo feitos estudos para considerar o nível arquitetural dos
aspectos no DSBC.

Clemente e Hernández (2003) apresentam um processo chamado de ACBSE (do inglês Aspect

Component Based Software Engineering) em que a programação orientada a aspectos é utilizada
para descrever e implementar as dependências entre componentes, durante as fases de Projeto
e Especificação, Implementação, Empacotamento, Montagem e Implantação dos componentes.
Para chegar a esse processo, eles focaram no estudo do modelo CCM (Corba Component Model)
e na sua extensão orientada a aspecto, o AspectCCM (Clemente et al., 2002b). Para desenvolver
o AspectCCM, utilizaram UML para a modelagem e separaram a definição de dependências entre
componentes (intrínseca e não-intrínseca) durante a fase de Projeto e Especificação usando técnicas
de POA (Clemente et al., 2002a). Além disso, são usados descritores XML para descrever as
propriedades dos componentes do sistema na fase de empacotamento e o código de interconexão
é gerado pela tradução do XML.

Eler (2006) propõe um método para o Desenvolvimento de Software Baseado em Componen-
tes e Aspectos (DSBC/A). O método é uma adaptação do método UML Components (Cheesman
e Daniels, 2001) com modificações e inclusões de algumas atividades para considerar aspectos no
DSBC. No método de DSBC/A, os componentes são considerados como caixas-pretas e a intera-
ção entre os componentes e os aspectos é projetada com o objetivo de preservar o encapsulamento
dos componentes, permitindo que os aspectos apenas operem nas interfaces dos componentes. O
método proposto tem o objetivo de, a partir do documento de requisitos de um sistema, produzir
uma arquitetura de componentes que contenha componentes-base (normais) e componentes trans-
versais (aspectuais), bem como suas especificações. Os componentes transversais possuem o com-
portamento de um aspecto, tendo a capacidade de entrecortar outros componentes nas operações
de suas interfaces e adicionar ou substituir algum comportamento.
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3.5 Considerações Finais

É importante utilizar os conceitos e os mecanismos da programação orientada a aspectos para
separar e encapsular possíveis interesses transversais, pois assim podem ser obtidos sistemas mais
fáceis de entender, implementar, integrar, reusar e manter. Como forma de modularizar os inte-
resses transversais existentes em arquiteturas de software e nos componentes do sistema, vários
autores propuseram linguagens de descrição de arquiteturas orientadas a aspectos e métodos de
desenvolvimento baseado em componentes e em aspectos. Logo, é importante em uma arquitetura
baseada em componentes também considerar aspectos. Havendo uma linha de produtos de soft-
ware, é interessante usar aspectos não só para tratar requisitos não-funcionais, mas também para
representar as variabilidades da linha.

Ao desenvolver uma linha de produtos de software com arquitetura baseada em componentes,
as caractertísticas comuns e as variabilidades são projetadas por meio de componentes. Eles são
adicionados ou substituídos para obter aplicações-referência. Os aspectos devem ser usados para
representar requisitos não-funcionais da linha, separando interessses transversais. Além disso, é
interessante usar aspectos para auxiliar a representar as variabilidades de uma linha sem quebrar o
encapsulamento fornecido pela arquitetura baseada em componentes, ou seja, entrecortando ape-
nas as operações das interfaces dos componentes. Essas variabilidades podem representar tanto
requisitos funcionais quanto não-funcionais.

As arquiteturas são importantes para LPSs e uma forma de definir a linguagem de descrição de
domínio que possua uma arquitetura baseada em componentes seria usando os conceitos de ADLs.
Tratando-se de uma LPS, geralmente a definição de domínio é feita em termos de características,
portanto, a linguagem de descrição de domínio pode usar os conceitos de ADLs para mostrar como
devem ser associadas as características da LPS para obter a arquitetura baseada em componentes.



CAPÍTULO

4
Desenvolvimento de Linhas de

Produtos de Software

4.1 Considerações Iniciais

Os processos de Engenharia de Domínio e de Aplicação devem ser conduzidos para desenvol-
ver uma LPS e produzir suas aplicações. Este capítulo foca o processo de Engenharia de Domínio
para desenvolver uma LPS. Alguns princípios foram adotados para o processo de desenvolvimento
da LPS proposta e tomou-se como base o método PLUS (Gomaa, 2004), que foi descrito na Se-
ção 2.3.1 do Capítulo 2, para desenvolver a LPS. Conforme o que foi discutido nessa seção, Gomaa
(2004) define um processo de desenvolvimento específico para o método PLUS, chamado ESPLEP.
No contexto desta dissertação decidiu-se por adaptar esse processo de acordo com necessidades
encontradas. As adaptações realizadas são apresentadas e o processo resultante é descrito.

O capítulo inicia com a definição de alguns princípios que foram adotados para o desenvolvi-
mento da LPS na Seção 4.2. Em seguida, na Seção 4.3, são apresentadas as adaptações propostas
ao processo ESPLEP. Essas adaptações foram implementadas na LPS como é detalhado na Se-
ção 4.4. Essa seção é dividida na engenharia de domínio e de aplicação da Linha de Produtos de
Software de Bilhetes Eletrônicos e Transporte municipal (LPS-BET). Por sua vez, a engenharia de
domínio é dividida nos ciclos incrementais de desenvolvimento da LPS-BET, mostrando alguns
dos seus artefatos. Posteriormente, na Seção 4.5 são fornecidas informações específicas referentes
à construção da LPS-BET. Finalmente, na Seção 4.6 são apresentadas as considerações finais do
processo de desenvolvimento da LPS-BET.

47
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4.2 Princípios Adotados para o Desenvolvimento da LPS

Considerando o contexto do projeto de pesquisa desta dissertação, definiu-se o princípio de
aplicar um processo de desenvolvimento de LPS baseado em engenharia avante, pois não havia
sistemas disponíveis nesse mesmo domínio que pudessem ser usados para obter artefatos já pron-
tos. Ao invés disso, foi necessário captar os requisitos a partir de três aplicações que foram esco-
lhidas como referências. Outra premissa foi o uso de uma evolução pró-ativa da LPS. Inicialmente,
decidiu-se por considerar três aplicações-referência para a LPS, considerando que elas cobririam
a maior parte do escopo de produtos da LPS que se desejava, e por planejar o desenvolvimento da
LPS com base nessas aplicações pré-definidas. Logo, não seria o caso de usar a abordagem rea-
tiva ou a extrativa. Adicionalmente, os incrementos no desenvolvimento da LPS são guiados por
essas aplicações-referência. Dessa forma, a meta é desenvolver a cada ciclo de desenvolvimento
um grupo de características tal que possam vir a produzir uma aplicação operacional que havia
sido planejada previamente. No desenvolvimento de uma LPS, o núcleo a ser desenvolvido inici-
almente não precisa necessariamente ser operacional (executável e utilizável por usuários). Neste
caso optou-se por produzir um núcleo que pudesse ser executado e assim já ser possível ter desde
cedo agilidade no desenvolvimento e poder verificar e validar as características básicas da LPS.

Esta decisão foi tomada porque parte do interesse de pesquisa deste trabalho é investigar a
agilidade no processo de desenvolvimento de LPS. Além disso, procurou-se investigar o projeto
da LPS considerando componentes caixa-preta para verificar como essa decisão influencia em
outros fatores relacionados à arquitetura de componentes de LPS e no reúso com esses tipos de
componentes. Para isso, optou-se por usar uma arquitetura baseada em componentes do tipo caixa-
preta. Também foi considerado o uso de aspectos com componentes para avaliar a interação deles
com os componentes e o uso de aspectos para representar variabilidades e interesses transversais,
com o objetivo de avaliar em que situações pode ser melhor usar aspectos.

Esses princípios guiaram a pesquisa realizada no desenvolvimento da LPS-BET. Como expli-
cado, alguns apenas por serem decisões relacionadas ao contexto em que o projeto de mestrado
se encontra e outros pelo interesse de investigação de alguns fatores relacionados ao processo de
desenvolver uma LPS e ao uso de certas soluções tecnológicas, como componentes caixa-preta e
aspectos.

4.3 Adaptações Propostas ao Processo ESPLEP

A análise de domínios considera as funcionalidades que são comuns a todas as aplicações
do domínio (núcleo da LPS), aqueles que são opcionais (existentes apenas para alguns produtos
da LPS) e os alternativos (escolhidos a partir de um conjunto de possibilidades). Um modelo
conceitual geral é criado representando as partes comuns e variáveis. Em seguida, um diagrama
de características (features) pode ser desenvolvido para sintetizar essas partes de uma LPS. Uma
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possibilidade é então elaborar o projeto inteiro do domínio modelado. A implementação pode
ser feita posteriormente, em uma versão ou em vários incrementos. Essa solução parece ser não-
econômica e complexa (Gomaa, 2004; Atkinson e Muthig, 2002).

Outra possibilidade é usar um processo mais ágil que seja iterativo e incremental, em que a
LPS primeiro tem sua arquitetura de componentes projetada e é implementada em uma versão
que contém apenas características básicas (do núcleo, comuns a todas as aplicações). Então essa
versão é incrementada por um subgrupo de variabilidades opcionais e alternativas, como proposto
por Gomaa (2004), incrementando assim a arquitetura de componentes e a implementação do
núcleo. Para isso, pode-se optar por usar ou adaptar um processo de desenvolvimento iterativo e
incremental baseado no PU (Process Unificado), como o ESPLEP, permitindo que o progresso seja
mais visível para os usuários e haja maior retroalimentação no desenvolvimento.

Para integrar o PU ao método PLUS, Gomaa (2004) sugere que se faça a fase de elaboração em
duas iterações. A primeira iteração compreende as atividades relacionadas à elaboração do núcleo.
Uma segunda iteração é necessária para a evolução da linha de produtos, ou seja, para a elaboração
das características e dos casos de uso opcionais e alternativos. Dessa forma, a elaboração é feita
primeiro para toda a LPS antes de seguir para a construção. A construção e a transição também
podem ser feitas em iterações. Entretanto, assim a LPS só fica disponível ao final de todo o
desenvolvimento, não havendo entregas progressivas de possíveis aplicações da LPS.

Considera-se importante que versões da LPS com conjuntos de características sejam desen-
volvidas em ciclos de desenvolvimento para ter diversas versões prontas e testadas ao longo do
projeto, que possam fornecer apoio a outras versões da LPS, tornando o desenvolvimento mais
ágil. Para isso, deve-se percorrer rapidamente as fases do PU, diferente do proposto na integra-
ção com o método PLUS. A fim de produzir uma nova versão, inicia-se um novo ciclo, um ciclo
de evolução, com um novo conjunto de características. Cada versão corresponde a um novo in-
cremento. Esse incremento pode ser horizontal ou vertical, cujas diferenças serão explicadas na
seção a seguir. Essa adaptação não exclui a possibilidade de cada fase de um incremento possuir
iterações, como em um desenvolvimento tradicional.

De forma geral, as subatividades das disciplinas/atividades são executadas como o método
PLUS orienta e é usada a mesma notação do PLUS. Houve apenas a inserção de uma nova su-
batividade para as atividades de análise e projeto na elaboração. Nessa subatividade é feita uma
antecipação da análise e do projeto de algumas características de outros incrementos. Essa subati-
vidade é descrita na próxima seção.

Na engenharia de aplicação do processo ESPLEP, a arquitetura baseada em componentes da
LPS é adaptada e projetada para que uma aplicação que seja membro da LPS possa ser derivada.
Em termos da engenharia de aplicação, prefere-se usar o método FAST, exposto na Seção 2.3.1
do Capítulo 2. Weiss e Lai (1999) sugerem que já na engenharia de domínio deve-se: fazer uma
linguagem (linguagem de modelagem de aplicação) para especificar membros da LPS; desenvolver
um ambiente para, posteriormente, gerar esses membros; e definir um processo para produzir os
membros. Essas atividades são realizadas na fase de transição dos incrementos que produzem
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aplicações-referência, ao invés de apenas fazer a transição sugerida pelo processo ESPLEP. A
cada incremento, uma parte da linguagem vai sendo definida, de acordo com as características e os
casos de uso que fazem parte do incremento. A linguagem a ser definida consiste de uma receita
(do inglês cookbook (Johnson, 1992) ou guia de montagem) para obter a aplicação-referência com
base nos ativos centrais (core assets) disponíveis. Essa receita pode ser manual ou automatizada.
A diferença entre as duas é detalhada na próxima seção.

4.3.1 Engenharia de Domínio

A escolha dos incrementos a serem produzidos em cada ciclo de desenvolvimento da enge-
nharia de domínio pode ser feita de forma horizontal ou vertical, influenciando bastante o projeto
da arquitetura baseada em componentes que implementa as variabilidades da LPS. Incrementos
horizontais são planejados pela inclusão de um subgrupo de características que atendem a uma
aplicação-referência específica, mas que não contém necessariamente todas as possíveis variabi-
lidades de cada característica incluída no incremento. No caso dos incrementos verticais, todas
as variabilidades de um subgrupo de características escolhidas são implementadas de forma geral
e completa, mas não produzem necessariamente uma aplicação-referência. Essas possibilidades
são mostradas esquematicamente na Figura 4.1. Para a LPS-BET, por exemplo, um incremento
horizontal poderia ser um que gerasse o sistema BET para a cidade de São Carlos, enquanto um
incremento vertical seria um que possuisse todas as possíveis formas de viagens de integração es-
pecificadas durante a análise de domínio. No caso, correspondem a integração por tempo, número
de viagens que podem ser integradas, a existência de linhas que permitem a integração e o uso de
terminais para passageiros realizarem integração sem uso de cartão.

Figura 4.1: Incrementos verticais e horizontais

O comportamento das variabilidades em incrementos horizontais é mostrado na Figura 4.1 por
diferentes sombreamentos de variabilidades estendendo uma característica básica contida no nú-
cleo. A figura ilustra, por exemplo, características que não aparecem no núcleo e apenas aparecem
em incrementos posteriores; características que aparecem no núcleo e que são estendidas de uma
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forma para uma aplicação-referência e de outra forma para outra aplicação, etc. Com a adoção de
um processo evolutivo horizontal, cada variabilidade necessita de um projeto cuidadoso, pois pode
requerer refatoração em incrementos posteriores. Em outras palavras, o projeto que é adequado
para um incremento pode não o ser para um incremento posterior.

Os incrementos horizontais são mais realistas economicamente, pois a LPS evolui à medida
que novas aplicações-referência precisam ser incorporadas na linha de produtos, mesmo que es-
ses incrementos possam requerer um maior retrabalho quando a linha evolui. Por outro lado,
incrementos verticais – mesmo quando não produzem uma aplicação-referência após os primeiros
incrementos – possuem a vantagem de permitir que cada característica escolhida seja analisada
e projetada globalmente, incluindo as suas possíveis variabilidades dentro do domínio. Ao optar
por incrementos horizontais, pode-se mitigar o retrabalho realizando uma análise e projeto parcial
de algumas variabilidades de outras aplicações-referência. Ela deve ser feita após a análise e pro-
jeto da aplicação-referência em questão e antes de começar a implementar essa aplicação, para já
refinar o projeto dessa aplicação e diminuir possível retrabalho em incrementos posteriores.

Considerando ainda o desenvolvimento usando incrementos horizontais, cada incremento pro-
duz uma aplicação-referência e, portanto, corresponde a um ciclo de desenvolvimento do PU.
O ciclo inicial de desenvolvimento produz o núcleo e os outros ciclos produzem as aplicações-
referência, ou seja, os ciclos/incrementos são guiados por aplicações-referência. No início da
engenharia de domínio devem ser planejados os incrementos da LPS e a ordem na qual devem ser
desenvolvidos. Na Figura 4.2 pode-se ver que o primeiro ciclo corresponde ao desenvolvimento
dos casos de uso do núcleo da LPS. Dessa forma é produzido o núcleo operacional. Os casos de
uso (UCs) que vão sendo implementados passam a fazer parte dos ativos centrais (core assets)
da LPS. O primeiro incremento do núcleo corresponde ao desenvolvimento de casos de uso que
produzam a aplicação-referência 1 e que não possam ser reusados do núcleo. Cada incremento
pode reusar os casos de uso que necessitar dos incrementos anteriores, pois são todos ativos cen-
trais da LPS. Conseqüentemente, o incremento i pode utilizar os casos de uso desenvolvidos em
todos os i − 1 incrementos anteriores e, obrigatoriamente, reusa todos os casos de uso do núcleo.
Além disso, alguns casos de uso são específicos da aplicação-referência i e, portanto, precisam ser
desenvolvidos nesse incremento e passam a fazer parte dos ativos centrais a partir do término do
incremento i.

Caso ainda não se saiba no início as aplicações que devem ser desenvolvidas, pode-se construir
cenários de aplicações-referência da LPS. Dessa forma, os cenários se relacionam especificamente
a características que eles podem ter.

A ordem dos incrementos deve ser definida de acordo com as características ou os casos de
uso de cada aplicação-referência. Com base neles pode ser feita uma estimativa de esforço para o
desenvolvimento de cada uma. Sugere-se que os incrementos sejam organizados com o objetivo
de que o desenvolvimento seja mais ágil, produzindo resultados que irão requerer menor esforço
em termos do que já se tem, reusando funcionalidades do incremento anterior. Se for considerado
que cada característica requer o mesmo esforço de desenvolvimento, a prioridade seria dada para
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Figura 4.2: Incrementos de desenvolvimento de uma LPS

a aplicação-referência que tivesse a menor quantidade adicional de características ou casos de uso.
De acordo com o projeto ou a organização, pode-se optar por outros critérios para priorização
das aplicações-referência. Por exemplo, a organização pode já precisar desenvolver as aplicações-
referência em uma determinada ordem ou alguma aplicação pode possuir maior urgência do que
outras.

Cada ciclo iterativo é dividido em quatro fases: Concepção, Elaboração, Construção e Transi-
ção, e produz uma versão ou incremento da LPS. Isso pode ser visto na Figura 4.3. Cada fase pode
envolver múltiplas iterações antes que ela seja completada. Durante uma fase, atividades são reali-
zadas em várias disciplinas, como requisitos, análise e projeto e implementação, mas o esforço em
cada uma muda ao longo das fases, assim como o esforço das fases nos diferentes incrementos.

Figura 4.3: Ciclos de desenvolvimento da LPS e as suas fases

Na concepção determina-se o escopo da LPS e a partir dele faz-se uma elicitação inicial dos
requisitos do ciclo de desenvolvimento, ou incremento. Assim, pode-se desenvolver uma estima-
tiva e cronograma inicial para o desenvolvimento da LPS. A fase de elaboração foi dividida em
três subatividades: (i) a especificação detalhada dos casos de uso da aplicação-referência; (ii) uma
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subatividade de projeto completo da aplicação-referência; e (iii) uma subatividade de projeto par-
cial ágil de casos de uso de aplicações de outros incrementos, tendo uma visão do projeto adiante
para algumas variabilidades que são relevantes que podem implicar em uma melhoria ou mudança
no projeto da aplicação-referência sendo desenvolvida, refinando o projeto da subatividade (ii). O
projeto da subatividade (ii) é então usado para a implementação da aplicação-referência na fase
de construção e o projeto parcial da subatividade (iii) serve de entrada para a subatividade (ii) do
incremento seguinte.

O projeto da arquitetura pode ser feito considerando componentes, como sugerido por Gomaa
(2004). Caso a escolha seja a de usar componentes, ainda há a escolha de usar só componentes do
tipo caixa-preta, só caixa-branca ou uma combinação dos dois tipos. Além disso, pode-se usar o
desenvolvimento orientado a aspectos para auxiliar na separação de interesses transversais ou para
a implementação das variabilidades (Mezini e Ostermann, 2004; Apel e Batory, 2006; Heo e Choi,
2006; Lee et al., 2006; Anastasopoulos e Muthig, 2004). Pode-se ainda escolher por combinar
aspectos, componentes e frameworks para desenvolver uma LPS (Griss, 2000).

Com a arquitetura de componentes definida pode-se iniciar a fase de construção, que consiste
da implementação e teste dos casos de uso (UCs) analisados e projetados para a aplicação. Final-
mente, a transição assegura que a aplicação-referência possa ficar disponível para os seus usuários
finais no momento que for feita a engenharia de aplicação. Dessa forma, na transição elabora-se
uma receita para guiar a posterior engenharia da aplicação-referência, pode-se liberar o uso da
aplicação-referência para executar testes e prepara-se o ambiente para o próximo ciclo a ser inici-
ado. A forma como é feita a receita depende de como se planeja fazer a engenharia de aplicação1.

No ciclo de desenvolvimento do primeiro incremento faz-se a análise e o projeto da LPS de
forma geral e um projeto detalhado do núcleo da LPS. Em seguida o núcleo é desenvolvido. Espe-
cificamente, na concepção são verificadas as similaridades e as variabilidades da LPS, para que o
escopo dos incrementos possa ser definido. Para isso são elaborados documentos de requisitos dos
sistemas da LPS e modelado o diagrama de características para auxiliar a delimitação dos incre-
mentos e a definição do cronograma, escopo e estimativa do esforço de desenvolvimento da LPS.
Esse planejamento ainda não é feito de forma detalhada para toda a LPS, pois ainda não existem
informações suficientes para tal. O detalhamento é feito na concepção dos ciclos seguintes.

Na elaboração desse incremento é realizada a engenharia de requisitos, a análise e o projeto da
linha em geral e é detalhado o núcleo da LPS. Com o amadurecimento em relação aos requisitos da
LPS, pode-se modelar o diagrama de casos de uso da LPS e especificar os casos de uso básicos para
a LPS (similares para todas as suas aplicações-referência). Pode-se então realizar o projeto geral
da LPS, definindo artefatos, como o modelo conceitual e de classes e a arquitetura geral do sistema.
Especificamente para o núcleo, outros artefatos são elaborados, como diagramas de estados e de
comunicação; e a arquitetura baseada em componentes é detalhada, especificando as interfaces e
os contratos das operações. Como dito anteriormente, para manter um projeto consistente com a

1O processo de engenharia de aplicação é abordado na próxima seção e os detalhes da engenharia de aplicação
para a LPS-BET são mostrados no Capítulo 6.
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LPS e que diminua retrabalho nos outros incrementos, é feita a análise e o projeto parcial de alguns
casos de uso que aparecerão em incrementos posteriores. Essa atividade pode levar a atualizações
no projeto já feito para o núcleo, que correspondem a refinamentos da arquitetura modelada. Os
casos de uso são selecionados de acordo com a importância no desenvolvimento e projeto da LPS,
como fatores de risco, complexidade e acoplamento com outras funcionalidades.

Após elaborar esses artefatos, a construção é iniciada focando-se apenas no núcleo. Os re-
quisitos do núcleo que foram especificados nos casos de uso e projetados na arquitetura são im-
plementados e testados. Essa fase leva mais tempo do que as outras fases do incremento. Como
deve haver mais similaridades do que variabilidades na LPS, então o núcleo deve ser de tamanho
considerável para compensar o desenvolvimento de uma LPS. Portanto, a fase de construção desse
incremento provavelmente também será a de maior esforço em relação a cada fase de construção
dos incrementos seguintes. O núcleo desenvolvido é operacional, ou seja, ele funciona como uma
aplicação-referência. Pode coincidir do núcleo corresponder a uma aplicação da LPS, que seria a
mais simples (básica), mas isso nem sempre ocorre. Mesmo assim, considera-se importante de-
senvolver as características básicas para que se tenha um incremento operacional. Dessa forma,
verificação e validação das características básicas já podem ser feitas, antecipando possíveis erros
que só seriam percebidos na integração com operações que o tornassem funcionais, sem as quais
poderiam não ser perceptíveis.

Os ciclos iterativos seguintes produzem aplicações-referência. As principais diferenças do pri-
meiro ciclo, que produz o núcleo, em comparação com os outros ciclos são em relação à fase de
concepção, que é mais curta para estes, pois consiste basicamente da definição do escopo e do
cronograma detalhado do ciclo; e à fase de transição, que é mais longa2, pois nestes ciclos deve-
se preparar o ambiente e uma receita para fazer a engenharia de aplicação posteriormente. Isso
consome mais tempo do que na transição do núcleo, pois ele não possui variabilidades para serem
representadas na receita para a engenharia de aplicação. Na elaboração, tem-se como entrada da
análise e do projeto os requisitos elicitados anteriormente para a aplicação-referência e os arte-
fatos produzidos nos incrementos anteriores, como a arquitetura e o projeto parcial. Com base
neles é feito o projeto para os casos de uso adicionais para desenvolver a aplicação-referência e um
projeto parcial de casos de uso por vir, como foi explicado anteriormente. Assim são implemen-
tados apenas os casos de uso opcionais e variantes específicos da aplicação-referência na fase de
construção.

4.3.2 Engenharia de Aplicação

A engenharia de aplicação tem como propósito explorar rapidamente os requisitos de uma
aplicação e produzir a aplicação. A forma como a aplicação é desenvolvida depende de como a
LPS foi projetada e implementada e pode ser feita, por exemplo, usando geradores de aplicação,

2Caso o núcleo corresponda a uma aplicação-referência, esta afirmação não se aplica necessariamente, pois pode-se
achar necessário realizar uma receita simples para a posterior engenharia de aplicação.



CAPÍTULO 4. DESENVOLVIMENTO DE LINHAS DE PRODUTOS DE SOFTWARE 55

composição de componentes, instanciação de frameworks e compilação condicional (Figueiredo
et al., 2008). Independente da forma como será produzida a aplicação, inicialmente é feita uma
análise da aplicação a ser produzida. A partir dessa análise são definidas as características da
aplicação. Caso as características já tenham sido previstas na engenharia de domínio, pode-se partir
para a montagem da aplicação em si. Caso alguma característica não tenha sido planejada para a
LPS, a equipe deve verificar se é válido adicionar a característica na LPS ou apenas desenvolver a
característica específica para a aplicação.

A montagem da aplicação pode ser feita de duas formas: manual ou automatizada. Ao fazê-la
manualmente, deve-se seguir a receita desenvolvida ao longo da engenharia de domínio (especifi-
camente nas fases de transição) para saber como montar a aplicação. A receita contém diretrizes
em relação a quais artefatos fazem parte da aplicação e como e onde dispô-los. Por exemplo,
assumindo que a arquitetura seja baseada em componentes, a receita informa quais componen-
tes devem ser reusados para produzir a aplicação e de que maneira eles devem ser acoplados e
eventuais necessidades de código novo de ligação (glue code). Um engenheiro de aplicação então
seguiria essa receita passo a passo para produzir a aplicação-referência desejada.

Para fazer a montagem de forma automatizada, a receita pode ser processada automaticamente
por um gerador de aplicação que reconheça o domínio da LPS. Pode-se desenvolver um gerador
de aplicação próprio para o domínio ou pode-se optar por usar um gerador de aplicações confi-
gurável. Caso se decida por seguir essa opção, deve-se configurar o gerador de aplicação para o
domínio específico, fornecendo as funcionalidades e as variabilidades da LPS e formas como po-
dem ser combinadas para produzir aplicações. Essas funcionalidades podem ser representadas por
características ou casos de uso, por exemplo. No âmbito de geradores de aplicação, a receita cor-
responde a uma linguagem de modelagem de aplicação (LMA). Ela deve ser especificada durante
as fases de transição da engenharia do domínio a fim de ser processada pelo gerador no processo
de engenharia de aplicação. O engenheiro de aplicação tem a atribuição de informar ao gerador as
funcionalidades específicas da aplicação a ser gerada. O gerador de aplicação recebe essas infor-
mações como entrada, processa-as de acordo com as diretrizes da LMA e, como resultado, produz
a aplicação-referência desejada pelo engenheiro de aplicação. Esse processo de desenvolvimento
da LMA e da engenharia de aplicações é detalhado para a LPS-BET no Capítulo 6.

4.4 Processo ESPLEP Adaptado e Instanciado para a LPS-

BET

A LPS desenvolvida para servir de estudo de caso consiste da gestão de bilhetes eletrônicos de
transporte, chamada LPS-BET. Esses sistemas facilitam o uso de ônibus de transporte municipal,
oferecendo várias funcionalidades para os passageiros e as empresas viárias, como uso de um
cartão plástico para pagar o transporte, abertura automática de catracas, pagamento unificado de
viagens, integração de viagens e fornecimento de informações on-line para os passageiros.
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O software integra e automatiza a rede de transporte com um sistema centralizado que man-
tém os dados dos passageiros, cartões, linhas, ônibus e viagens. Ônibus são equipados com um
validador que lê um cartão e se comunica com o sistema central (por exemplo por RFID - Radio

Frequency Identification) para debitar uma viagem no cartão do passageiro. Pode também haver
um sistema de integração de ônibus que permite ao usuário pagar uma única passagem para realizar
várias viagens. Além disso, passageiros podem usar a web para consultar suas viagens e saldo.

O domínio do sistema foi analisado e a LPS-BET foi projetada com o objetivo de ser capaz
de derivar ao menos três produtos (que nesse contexto são aplicações de software) baseados nos
sistemas BET existentes de três cidades brasileiras: São Carlos (São Paulo), Fortaleza (Ceará) e
Campo Grande (Mato Grosso do Sul). A especificação desses três sistemas foi feita para gerar
inicialmente essas três aplicações – aplicações-referência. Os requisitos especificados de cada um
dos sistemas foram analisados e comparados em detalhes, realizando um mapeamento entre os
requisitos dos três sistemas. O mapeamento foi feito para que (a) as similaridades da LPS pudes-
sem ser extraídas e identificadas a partir dos requisitos comuns, (b) os requisitos não existentes em
todas as especificações fossem identificados e especificados como variabilidades opcionais e (c)

os requisitos que possuíssem variações nas especificações pudessem ter pontos de variação defini-
dos. Dessa forma, a comparação permitiu a extração das características e a modelagem da LPS em
termos de similaridades e variabilidades.

Foi considerado importante ter uma aplicação completa logo no começo do processo de desen-
volvimento, optando assim por usar os ciclos de incrementos horizontais, que permitem a geração
de uma dessas aplicações a cada incremento. Por esse motivo, foram planejados quatro incremen-
tos, um produzindo o núcleo da LPS-BET e os outros uma aplicação da linha:

• Incremento 1: Desenvolvimento de casos de uso do núcleo da LPS.

• Incremento 2: Reúso do núcleo (incremento 1) e desenvolvimento de casos de uso específi-
cos da aplicação-referência de Fortaleza.

• Incremento 3: Reúso do núcleo (incremento 1) e de alguns casos de uso desenvolvidos
(incremento 2) e desenvolvimento de casos de uso específicos da aplicação-referência de
Campo Grande.

• Incremento 4: Reúso do núcleo (incremento 1) e de alguns casos de uso desenvolvidos
(incrementos 2 e 3) e desenvolvimento de casos de uso específicos da aplicação-referência
de São Carlos.

Desses incrementos inicialmente planejados, os três primeiros foram de fato produzidos como
parte deste trabalho de mestrado. Para completar o ciclo de desenvolvimento do último incremento
(São Carlos) falta apenas a implementação de uma característica, que ficou como trabalho futuro.
Decidiu-se por analisar o uso de aspectos para a implementação de variabilidades durante os ciclos
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Figura 4.4: Visão geral do processo de desenvolvimento da LPS-BET

de desenvolvimento dos incrementos, por ser considerado no contexto desta dissertação como
sendo tema de pesquisa a ser investigado.

A Figura 4.4 ilustra o processo de desenvolvimento da LPS-BET, evidenciando as disciplinas
de requisitos, análise, projeto e implementação, assim como a elaboração da receita de composição
que deve ser usada posteriormente na engenharia de aplicação. Na concepção do primeiro ciclo foi
planejado de forma geral o desenvolvimento da LPS e em detalhes o desenvolvimento do núcleo
e foram elicitados os requisitos das três aplicações-referência. Com base nos requisitos pôde-
se modelar o diagrama de casos de uso da LPS; verificar quais casos de uso deveriam existir
em cada aplicação para que seus requisitos fossem alcançados e então iniciar a elaboração pela
especificação detalhada dos casos de uso do núcleo. A partir da especificação dos casos de uso,
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a análise e o projeto do núcleo foram feitos. No projeto parcial do primeiro incremento foram
analisados alguns casos de uso que existem para Fortaleza, Campo Grande e São Carlos. Esse
projeto parcial ofereceu retroalimentação para o projeto do núcleo, para que pudesse ser refinado.
Com base nos requisitos e no projeto foi implementado o núcleo da LPS, o qual foi reusado para
as implementações das aplicações-referência nos outros ciclos. Na transição do núcleo foi feita a
configuração inicial do gerador a ser usado na engenharia de aplicações da LPS-BET. Na Figura 4.4
não está sendo mostrada a associação entre os requisitos e a análise e o projeto de ciclos diferentes
que deve ficar subentendido.

A partir do fim do primeiro ciclo de desenvolvimento pôde-se planejar melhor o desenvolvi-
mento da LPS. Dessa forma, foi possível realizar um planejamento detalhado do desenvolvimento
da primeira aplicação-referência (Fortaleza) na concepção do seu ciclo de desenvolvimento. Em
seguida os requisitos e o projeto do núcleo serviram de base para poder completar a fase de elabo-
ração de Fortaleza. O projeto parcial no ciclo de desenvolvimento de Fortaleza foi feito analisando
casos de uso existentes para Campo Grande e São Carlos. Finalizando os requisitos e o projeto de
Fortaleza, iniciou-se a implementação de casos de uso adicionais e, junto com os já implementa-
dos no incremento anterior, desenvolveu-se a aplicação de Fortaleza. Com base na implementa-
ção, elaborou-se a receita para Fortaleza, refinando a configuração do gerador. No incremento de
Campo Grande, optou-se por não fazer o projeto parcial, pois considerou-se que não havia mais
casos de uso que necessitassem de análise, embora isso pudesse ter sido feito (por esse motivo
deixou-se a subatividade representada na figura). Na construção, o BET de Campo Grande foi
implementado reusando alguns casos de uso e desenvolvendo novos casos de uso. Em seguida, na
transição foi elaborada a receita para gerar Campo Grande. No ciclo de desenvolvimento do último
incremento não foi mais necessário realizar um projeto parcial pois não há mais incrementos pos-
teriores. Foram implementados alguns casos de uso específicos de São Carlos e reusados aqueles
já desenvolvidos em ciclos anteriores, faltando apenas a implementação de uma variabilidade para
obter a aplicação-referência de São Carlos.

4.4.1 Ciclo de Desenvolvimento do Núcleo

Primeiro desenvolveu-se um documento de requisitos para cada um dos sistemas. Para o le-
vantamento de tais requisitos tomou-se como base a experiência de algumas pessoas no uso do
sistema de transporte urbano das cidades sob o papel de passageiros e os sites3 disponibilizados
pelas empresas de viação. Os documentos de requisitos para as três aplicações-referência podem
ser vistos nos Apêndices A, B e C. A partir dos documentos de requisitos dos três sistemas, o
diagrama de características foi modelado. Na Figura 4.5 pode-se ver o diagrama de característi-
cas para o núcleo da LPS-BET (características comuns) usando a notação do Gomaa (2004). As
características comuns da LPS-BET são descritas a seguir:

3Fortaleza: http://www.vtefortaleza.com.br, http://www.sindionibus.com.br
Campo Grande: http://www.assetur.com.br/pagintegracao.html
São Carlos: http://www.saocarlos.sp.gov.br
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Figura 4.5: Diagrama de Características do núcleo da LPS-BET

• Acesso Básico: corresponde à característica de acesso de um usuário, nesse caso o passa-
geiro, a informações básicas da parte web do sistema BET referentes à consulta de dados do
passageiro e dos seus cartões, como a data de validade e o saldo do cartão.

• Autenticação de Funcionário: corresponde à autenticação que é necessária para os funcio-
nários da empresa viária (atendente e manutenedor) para utilizarem a parte web do sistema
BET. De acordo com o cargo do funcionário há autorização para utilizar algumas funciona-
lidades do sistema. O atendente pode usar apenas as funcionalidades referentes ao cartão, ao
passageiro e à carga e aquisição de um cartão.

• Tipo de Passageiro: corresponde à existência de categorias de passageiros que possuem
atributos específicos. Para adquirir um cartão, ele deve ser associado a um tipo específico de
passageiro da empresa viária.

• Política de Desconto: corresponde a uma característica relacionada à carga dos cartões em
que é fornecida uma percentagem de desconto para a compra de passagens usando um cartão.
Isso ocorre de acordo com a política de desconto que está relacionada ao tipo de passageiro
do cartão.

• Passageiros: corresponde à característica relacionada ao papel responsável pela carga de
um cartão. O passageiro deve requerer a carga de um determinado valor no cartão para um
atendente da empresa viária.

A Tabela 4.1 mostra as características (opcionais e alternativas) que devem ser incorporadas ao
núcleo da linha para obter cada uma das três aplicações-referência.

Para a disciplina de requisitos, além dos documentos de requisitos, são feitos o diagrama de
casos de uso e as especificações dos casos de uso. Um mapeamento é feito entre requisitos, ca-
racterísticas e casos de uso para poder rastreá-los posteriormente. Os casos de uso básicos são
especificados no incremento 1 e os casos de uso opcionais são especificados no incremento em
que forem usados primeiro. Um fragmento do diagrama de casos de uso é mostrado na Figura 4.6,
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Tabela 4.1: Características opcionais ou alternativas para aplicações da LPS-BET

Característica Fortaleza Campo Grande São Carlos
Acesso Adicional X X
Autenticação Passageiro X
Forma de Integração

- Terminal X X
- Integração

* Tempo X X
* Linha de Integração X X
* Número de Viagens de Integração X

Pagamento de Cartão X
Restrição de Cartões

- Número de Cartões X
- Combinação de Cartões X

Empresas Usuárias X X
Limite de Passagens X

resumindo os casos de uso relacionados ao uso do ônibus por um passageiro para realizar uma
viagem e pelo cobrador para registrar uma corrida, possuindo estereótipos que identificam se são
básicos («kernel») ou opcionais («optional»). Essas subatividades descritas até agora corres-
pondem a subatividades de requisitos da fase de concepção do incremento do núcleo, com exceção
da especificação dos casos de uso que correspondem a uma subatividade de requisitos já da fase
de elaboração.

Os casos de uso necessários para o desenvolvimento de cada aplicação-referência da LPS-
BET já podem ser identificados e pode-se ter uma idéia da quantidade de casos de uso que são
reusados nos incrementos e a quantidade que deve ser desenvolvida. A Tabela 4.2 mostra os casos
de uso a serem desenvolvidos em cada ciclo de desenvolvimento de incrementos da LPS. O reúso
só pode ser feito de casos de uso já implementados em incrementos anteriores, por esse motivo a
relação de reúso das aplicações-referência mostrada na tabela se assemelha a uma matriz triangular.
A última coluna totaliza os casos de uso presentes em cada aplicação-referência, considerando
aqueles reusados e aqueles especificamente desenvolvidos.

Tabela 4.2: Casos de uso necessário para os incrementos da LPS-BET

Aplicação- Quantidade de Casos de Uso
referência Desenvolvi-

mento
Reúso do
Núcleo

Reúso de
Fortaleza

Reúso de
Campo Grande

Reúso de
São Carlos

Total

Núcleo 21 - - - - 21
Fortaleza 3 21 - - - 24

Campo Grande 5 21 2 - - 28
São Carlos 2 21 0 4 - 27
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Figura 4.6: Parte do diagrama de casos de uso da LPS-BET

A Figura 4.7 mostra a arquitetura da LPS-BET, projetada na fase de Elaboração. Ela combina
duas instâncias do padrão arquitetural cliente/servidor em multicamadas (Gomaa, 2004): uma
arquitetura em três camadas para o cliente do ônibus e seu servidor; e uma arquitetura em quatro
camadas para o sistema web de informação, ambos compartilhando a mesma camada de domínio
de negócio.

Em um nível mais baixo, cada camada possui uma arquitetura interna de componentes, como
é mostrado para o núcleo da LPS-BET na Figura 4.8. Há uma instância de cada módulo servidor
(Servidor WEB, Servidor Ônibus, Domínio BET e Persistência) e várias ocorrências de
dois módulos clientes (Cliente Ônibus e Interface de Usuário). Externos a esses módulos há
um ambiente com usuários e dispositivos externos que interagem com a LPS. Internos a esses mó-
dulos estão os componentes projetados para tratar as características comuns da LPS-BET. Com-
ponentes de sistema e de negócio (representados respectivamente com os estereótipos «system
component» e «business component» na figura) foram derivados usando diretrizes sugeridas
por Cheesman e Daniels (2001), enquanto componentes controladores foram derivados usando
sugestões de Gomaa (2004).
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Figura 4.7: Arquitetura da LPS-BET

Componentes de sistema são identificados a partir das operações que emergem do diagrama
de casos de uso e componentes de negócio são obtidos do refinamento do modelo conceitual.
As operações dos componentes de sistema usam operações das interfaces de negócio (Cheesman
e Daniels, 2001). Um componente controlador executa conceitualmente um statechart e controla
uma parte do sistema e um componente coordenador gerencia diversos componentes controladores
(Gomaa, 2004). Há também um aspecto de autenticação presente na arquitetura de componentes
que será explicado melhor no próximo capítulo.

Parte da arquitetura de componentes do núcleo é mostrada em mais detalhes na Figura 4.9, que
inclui interfaces requeridas e fornecidas, assim como componentes que as requerem e as forne-
cem. Os dispositivos externos e o subsistema do Cliente Ônibus presentes em um ônibus são
mostrados do lado esquerdo da figura e o subsistema do Servidor Ônibus e seus componentes
relacionados (partes do subsistema Domínio BET) para processar uma viagem de um passageiro
ou uma corrida de um ônibus são mostrados do lado direito. Nessa figura, os dispositivos externos
LeitoraCartão, Catraca e Visor são colocados como sendo parte da LPS, pois é necessário que
eles sejam projetados e implementados para o funcionamento da LPS, passando a serem represen-
tados também por componentes da LPS-BET. Os usuários cobrador e passageiro (representados na
Figura 4.8) interagem com a LPS por meio das interfaces fornecidas ILeitora e IGirarCatraca
pelos componentes LeitoraCartão e Catraca, respectivamente.

No projeto parcial foram analisadas as características relacionadas às Formas de Integração e a
característica de Pagamento de Cartão, utilizando assim os casos de uso listados na Tabela 4.3. Es-
sas características foram escolhidas por tratarem dois tipos diferentes de projeto de variabilidades:
projeto com novas classes, que possuem menor acoplamento e projeto com novas subclasses, que
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Figura 4.8: Arquitetura de componentes do núcleo da LPS-BET

possuem maior acoplamento. Isso será tratado em detalhes no próximo capítulo. Com esse pro-
jeto foi possível refinar a arquitetura de componentes do núcleo para que menos retrabalho fosse
necessário posteriormente nos outros incrementos ao inserir variabilidades do grupo de caracterís-
ticas de Forma de Integração e da característica Pagamento de Cartão. A partir da arquitetura de
componentes do núcleo, pôde-se fazer a implementação dos seus componentes durante a fase de
construção.

Do ponto de vista técnico, foi usado o framework Spring (Spring, 2008) para construir a arqui-
tetura de componentes. O Spring oferece a possibilidade de declarar quais componentes serão usa-
dos e como eles se ligam uns aos outros, por meio de interfaces. Há várias maneiras de definir essa
configuração dos componentes usando Spring, mas a mais comum é por meio de arquivos XML,
conhecidos como “contextos de aplicação”. Na linguagem definida por esse padrão XML, os com-
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Figura 4.9: Parte dos componentes e interfaces do núcleo da LPS-BET

Tabela 4.3: Casos de uso da análise e do projeto parcial no ciclo de desenvolvimento do núcleo

Caso de Uso Fortaleza Campo Grande São Carlos
Verificar pagamento do cartão X
Gerenciar terminal X X
Gerenciar linha de integração X X
Verificar integração X X

ponentes são denominados beans. Cada bean pode ter um conjunto de propriedades (property,
no XML), por meio das quais esse bean pode referenciar outros beans. Inicialmente a idéia era
usar a linguagem FuseJ (apresentada na Seção 3.2.2), mas houve dificuldades para configurar o
ambiente, pois o desenvolvimento da linguagem parece ter sido descontinuado. De qualquer ma-
neira, a forma de definir a configuração de componentes usando o Spring corresponde a uma idéia
semelhante à da linguagem FuseJ. A linguagem de configuração de beans do Spring corresponde
a uma ADL não-hierárquica com conectores implícitos (McVeigh, 2008). É uma forma de definir
a linguagem de descrição de domínio pelo modo como os componentes da LPS são interligados
para associar características da LPS e obter uma arquitetura baseada em componentes.

Na Figura 4.10 pode ser vista a configuração de um dos componentes mostrados na arqui-
tetura de componentes do núcleo. Neste exemplo o componente ViagemCtrl requer interfaces
de outros quatro componentes: interfaceRegistrarViagem, interfaceRegistrarArrecadacao,
interfaceLinhaMgt, e interfaceViacaoMgt. Na nomenclatura do Spring, essa requisição de
interfaces é conhecida pelo nome de “dependência”. O uso de interfaces é extremamente impor-
tante, já que assim o desenvolvedor pode indicar declarativamente quais implementações dessas
interfaces serão usadas, sem interferir na relação de dependência entre os componentes. Essa flexi-
bilidade é explorada na LPS-BET para trocar as implementações de modo a gerar novos produtos
da linha, como será visto nos próximos capítulos.
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1 <bean id="ViagemCtrl" class="lps.bet.basico.viagemCtrl.ViagemCtrl">
2 <property name="interfaceRegistrarViagem">
3 <ref bean="CartaoMgr"/>
4 </property>
5 <property name="interfaceRegistrarArrecadacao">
6 <ref bean="LinhaMgr"/>
7 </property>
8 <property name="interfaceLinhaMgt">
9 <ref bean="LinhaMgr"/>

10 </property>
11 <property name="interfaceViacaoMgt">
12 <ref bean="ViacaoMgr"/>
13 </property>
14 </bean>

Figura 4.10: Bean para injeção de dependências do componente ViagemCtrl

Ao finalizar a fase de Construção do núcleo, iniciou-se a fase de Transição e pôde-se partir para
a configuração inicial do gerador Captor para o novo domínio da LPS-BET. Para isso foi necessário
considerar todas as características da linha e a combinação válida dessas características. Portanto,
essa configuração inicial foi feita sem possuir ainda as variabilidades implementadas e baseando-
se no diagrama de características da LPS-BET. Nesse momento ainda não era possível elaborar a
receita para a geração das aplicações-referência, pois para isso seria necessário ter as variabilidades
desenvolvidas. Mesmo assim, já foi feito um esboço inicial dos passos considerados necessários
em uma receita manual para analisar algumas atividades importantes para que a implementação
das variabilidades não dificultassem a posterior elaboração das receitas da LPS. Os detalhes da
configuração do Captor para a LPS-BET são apresentados no Capítulo 6.

4.4.2 Ciclo de Desenvolvimento da Aplicação-Referência de Forta-
leza

Como visto na Tabela 4.1, a aplicação-referência de Fortaleza possui três características além
daquelas já implementadas para o incremento do núcleo: Terminal, Pagamento de Cartão e Em-

presas Usuárias. A Tabela 4.4 mostra os casos de uso que especificam os requisitos dessas carac-
terísticas e que precisaram ser adicionados aos casos de uso do núcleo para poder gerar a aplicação
BET de Fortaleza. Na elaboração, a especificação desses casos de uso foi detalhada e assim pôde-
se realizar a análise e o projeto desses casos de uso para a LPS-BET. O caso de uso de Gerenciar

Terminal já havia sido parcialmente projetado no ciclo anterior, sendo possível reusar esse projeto
parcial e refiná-lo.

Após a análise e o projeto dos três casos de uso, foi realizada a subatividade de análise e projeto
parcial de casos de uso de incrementos posteriores. Os casos de uso analisados parcialmente foram
Gerenciar Linha de Integração e Verificar Integração, ambos existentes tanto para Campo Grande
quanto para São Carlos. Esse projeto permitiu fazer refinamentos na arquitetura de componentes
de Fortaleza e, dessa forma, chegou-se ao final da fase de elaboração com a arquitetura de compo-
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Tabela 4.4: Características e casos de uso opcionais da aplicação-referência de Fortaleza

Nome da Caracte-
rística

Categoria da Carac-
terística

Nome do Caso de Uso Categoria do
Caso de Uso

Terminal «optional feature» Gerenciar terminal «optional»
Pagamento Cartão «optional feature» Verificar pagamento do cartão «optional»
Empresas Usuárias «optional feature» Gerenciar empresa usuária «optional»

nentes da aplicação-referência de Fortaleza, mostrada na Figura 4.11. Os componentes em cinza
são componentes que não existiam para o núcleo e que são necessários para a aplicação-referência
de Fortaleza.

No domínio BET para Fortaleza são necessários mais três componentes de negócio para imple-
mentar as novas variabilidades: EmpresaUsuariaMgr, PagamentoCartãoMgr eTerminalMgr.
Esses componentes, assim como todos os outros componentes de negócio, são persistidos, fi-
cando ligados ao componente de Persistência. O componente de negócio CartãoMgr precisa
de um controlador adicional por causa do Pagamento de Cartão, representado no componente
CartãoPgtoCartãoCtrl. Além disso, alguns componentes de sistema precisam ser alterados e,
conseqüentemente, suas interfaces de usuário para contemplar as novas variabilidades. Os seus
nomes representam as variabilidades adicionais que eles implementam. O componente de sistema
de gerência é responsável por permitir a manipulação (criação, alteração, remoção e busca) das
diversas entidades do domínio pelo administrador. Por esse motivo, cada nova funcionalidade
inserida na LPS requer alteração nesse componente e na sua respectiva interface para o adminis-
trador. Assim, o componente de gerência para Fortaleza é chamado de GerênciaPgtoCartao-
EmprUsuáriaTerminalCtrl e requer também ligação com os novos componentes de negócio
(PagamentoCartãoMgr, EmpresaUsuáriaMgr e TerminalMgr). Também pode ser percebida
na figura a necessidade de um usuário adicional no sistema, a Empresa Usuária, que pode fazer
acesso à inteface web do sistema BET.

No próximo capítulo é apresentada uma explicação detalhada sobre como foram projetados os
componentes para implementação das variabilidades. Com base nessa arquitetura de componentes
e na especificação dos componentes e das suas interfaces foi iniciada a fase de construção dos com-
ponentes de variabilidades (em cinza na figura), reusando os componentes básicos implementados
no núcleo.

Após finalizar a construção da aplicação-referência de Fortaleza, iniciou-se a fase de transi-
ção. Nessa fase foi elaborada a receita para poder gerar a aplicação-referência de Fortaleza na
engenharia de aplicação.

Inicialmente, decidiu-se por fazer uma receita a ser usada manualmente. Ela possuía diretrizes
para juntar cada uma das variabilidades de Fortaleza (Terminal, Pagamento de Cartão e Empresas
Usuárias) ao núcleo com o objetivo de obter uma aplicação executável. Essa receita manual não
foi elaborada em detalhes, pois o objetivo era especificar os requisitos para elaborar o gabarito que
seria usado pelo gerador e para verificar se seria possível obter as aplicações-referência das duas
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Figura 4.11: Arquitetura de Componentes para a aplicação-referência de Fortaleza

maneiras. A receita manual foi aplicada para obter a aplicação-referência de Fortaleza e ser usada
como base para a solução usando o gerador. Isso facilitou o posterior desenvolvimento do gabarito
para obter a aplicação-referência de Fortaleza de forma automatizada.

A receita automatizada foi implementada e pôde ser usada no Captor para gerar aplicações
executáveis usando combinações válidas das variabilidades implementadas para Fortaleza. No
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Capítulo 6 são explicadas em detalhes as atividades relacionadas à elaboração das receitas para
geração das aplicações.

4.4.3 Ciclo de Desenvolvimento da Aplicação-Referência de Campo
Grande

Além das características que fazem parte do núcleo da LPS-BET, a aplicação-referência de
Campo Grande possui sete características, como é mostrado na Tabela 4.5. Dessas características,
duas existem também para a aplicação-referência de Fortaleza (Terminal e Empresas Usuárias).
Como o incremento de Fortaleza já foi gerado, elas puderam ser reusadas. O reúso foi feito tanto
das especificações dos casos de uso relacionados a essas características, quanto dos componentes
que estão relacionados às características. Portanto, apenas cinco características necessitaram ser
desenvolvidas durante o ciclo de desenvolvimento da aplicação-referência de Campo Grande e,
conseqüentemente, seis casos de uso. Para isso, o planejamento na fase de concepção do ciclo
envolveu apenas esses seis casos de uso.

Tabela 4.5: Características e casos de uso opcionais da aplicação-referência de Campo Grande

Nome da Caracte-
rística

Categoria da Carac-
terística

Nome do Caso de
Uso

Categoria do
Caso de Uso

Acesso Adicional «optional feature» Consultar viagens,
Imprimir extrato

«optional»

Tempo «optional feature» Verificar integração «optional»
Linha de Integração «optional feature» Gerenciar linha de in-

tegração
«optional»

Número Viagens In-
tegração

«optional feature» Verificar quanti-
dade de viagens de
integração

«optional»

Terminal «optional feature» Gerenciar terminal «optional»
Número Cartões «default feature» Adquirir cartão «kernel»
Empresas Usuárias «optional feature» Gerenciar empresa

usuária
«optional»

No projeto parcial do ciclo de desenvolvimento de Fortaleza haviam sido analisados os casos
de uso Gerenciar Linha de Integração e Verificar Integração, assim pôde-se partir dos artefatos re-
sultantes dessa subatividade para realizar a análise e o projeto total desses casos de uso. Os outros
casos de uso passaram por seu processo normal de especificação de casos de uso, seguida da aná-
lise e do projeto da arquitetura de componentes da aplicação-referência de Campo Grande, vista na
Figura 4.12. Ao chegar à subatividade de projeto parcial de características dos incrementos poste-
riores, foram enumeradas as características de São Carlos e percebeu-se, com base na experiência
de desenvolvimento dos ciclos anteriores, que essas características não possuíam funcionalidades
muito diferentes das já feitas e, portanto, optou-se por não fazer um projeto parcial nesse ciclo.
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Figura 4.12: Arquitetura de Componentes para a aplicação-referência de Campo Grande

Para implementar o subsistema de domínio do BET para Campo Grande puderam ser reusados
os componentes de negócio EmpresaUsuariaMgr e TerminalMgr do incremento de Fortaleza
e foram necessários mais três componentes de negócio relacionados a características de Integra-

ção: NumViagensMgr, TempoMgr e LinhaIntegradaMgr. O controle da viagem passa a
necessitar de funcionalidades para realizar a integração por tempo, com um número máximo de
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viagens de integração e considerando um conjunto possível de linhas integradas. Para realizar esse
controle é necessário um novo componente controlador, chamado ViagemTempoNumViagens-
LinhaIntegradaCtrl. Ele passa a ser chamado pelo ServidorValidadorCtrl.

Em termos do servidor web para a aplicação-referência de Campo Grande, foram necessárias
duas mudanças em comparação com Fortaleza: uma referente ao componente de acesso ao sistema,
que passa a ter um acesso adicional, sendo chamado então de AcessoAdicional EmprUsuaria;
e outra associada à gerência, que deve tratar as novas entidades das características de integração
para Campo Grande (tempo, número de viagens e linha integrada), representado pelo componente
GerênciaIntegraçãoEmprUsuáriaTerminalCtrl.

A fase de construção da aplicação-referência de Campo Grande tomou como base essa arqui-
tetura de componentes, sendo implementados os componentes necessários e reusando aqueles que
fazem parte de Campo Grande e já foram desenvolvidos nos incrementos anteriores.

Na fase de transição foi elaborada a receita para poder gerar a aplicação-referência de Campo
Grande com as suas variabilidades, refinando a linguagem de modelagem de aplicação da LPS-
BET no Captor que foi desenvolvida na fase de transição do ciclo de desenvolvimento de Forta-
leza. Iniciou-se tomando como base a receita manual feita anteriormente, porém, percebeu-se que,
como algumas características de Fortaleza não existem em Campo Grande, era necessário não só
fornecer diretrizes para adicionar as novas variabilidades, mas também diretrizes para remover as
variabilidades de Fortaleza que não estariam em Campo Grande. Outra solução seria sempre partir
do núcleo e as diretrizes seriam sempre para adicionar novas variabilidades. Nesse caso, a desvan-
tagem ocorre quando as diferenças entre as aplicações-referência é pequena, pois a cada aplicação
inicia-se do núcleo. Conseqüentemente, se houver maior diferença entre as aplicações-referência
do que entre elas e o núcleo é melhor realizar receitas manuais partindo de aplicações anteriores
e inserindo e removendo variabilidades, senão é melhor partir do núcleo para cada aplicação-
referência.

Como a receita manual é apenas um esboço com a finalidade de elaborar a receita automatizada,
mas que requer certo esforço de qualquer maneira, optou-se nessa fase por não continuar fazendo
a receita manual para todas as variabilidades e partir logo para incrementar o gabarito a ser usado
pelo Captor, incorporando as variabilidades de Campo Grande. As variabilidades de integração,
de número de cartões e de acesso adicional passaram a fazer parte também da LMA do domínio
BET no Captor.

4.4.4 Ciclo de Desenvolvimento da Aplicação-Referência de São Car-
los

A aplicação-referência de São Carlos possui seis características além das características que
fazem parte do núcleo da LPS-BET. Uma é referente a um requisito não-funcional (Autenticação de

Passageiro) e as outras a requisitos funcionais. A Tabela 4.6 mostra essas características e os casos
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de uso que as implementam. Alguns casos de uso necessitaram ter sua implementação alterada
para tratar variabilidades, os quais estão representados pelo estereótipo «kernel» na tabela.

Tabela 4.6: Características e casos de uso opcionais da aplicação-referência de Campo Grande

Nome da Caracte-
rística

Categoria da Carac-
terística

Nome do Caso de
Uso

Categoria do
Caso de Uso

Acesso Adicional «optional feature» Consultar viagens,
Imprimir extrato

«optional»

Autenticação Passa-
geiro

«optional feature» Autenticar usuário «kernel»

Tempo «optional feature» Verificar integração «optional»
Linha de Integração «optional feature» Gerenciar linha de in-

tegração
«optional»

Combinação Car-
tões

«alternative
feature»

Adquirir cartão, Ge-
renciar Tipo de Passa-
geiro

«kernel»

Limite de Passagens «optional feature» Gerenciar limite de
passagens, Verificar li-
mite de passagens

«optional»

Três variabilidades já existiam para Campo Grande, portanto, houve reúso dessas variabili-
dades no ciclo de desenvolvimento. As outras três variabilidades necessitaram ser analisadas e
projetadas. A arquitetura resultante desses atividades pode ser vista na Figura 4.13.

Para implementar o subsistema de domínio do BET para São Carlos puderam ser reusados os
componentes de negócio TempoMgr e LinhaIntegradaMgr do incremento de Campo Grande e
foram planejados mais dois componentes de negócio: LimPassagensMgr e CombinacaoMgr.
O controle da viagem passa a necessitar de um subconjunto de funcionalidades de integração
implementadas para Campo Grande, a integração por tempo e com um conjunto possível de li-
nhas integradas. Para realizar esse controle é preciso um novo componente controlador, chamado
ViagemTempoLinhaIntegradaCtrl. Ele passa a ser chamado pelo ServidorValidadorCtrl.
Para implementar esse controlador foi necessário pouco esforço, já que em Campo Grande a inte-
gração é mais abrangente, podendo haver reúso interno de código. Porém, não foi possível reusar
todo o componente controlador. Considerando o servidor web para a aplicação-referência de São
Carlos, foram necessárias diversas mudanças para incorporar as novas variabilidades. Apenas o
componente Carga Cartão pôde ser reusado completamente.

A fase de construção desse ciclo tomou como base essa arquitetura de componentes. Das três
variabilidades que necessitavam ser desenvolvidas, duas foram implementadas (Autenticação de

Passageiro e Acesso Adicional) e uma será implementada futuramente pelo grupo de pesquisa
(Combinação de Cartões). Portanto, faltou a implementação dos componentes CombinacaoMgr,
GerênciaIntegracaoCombinacaoLimPassagensCtrl e AquisiçãoCartãoCombinação.

Mesmo não tendo sido realizada completamente a fase de construção, a linguagem de mo-
delagem de aplicação foi refinada para poder gerar a aplicação-referência de São Carlos com as
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Figura 4.13: Arquitetura de Componentes para a aplicação-referência de São Carlos

variabilidades desenvolvidas. Nessa fase, a receita foi elaborada apenas para ser usada de forma
automatizada pelo Captor. Portanto, o gabarito foi incrementado e passou a considerar as variabi-
lidades implementadas em São Carlos, além de algumas combinações válidas que elas podem ter
com outras variabilidades.
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4.5 Informações sobre a Construção da LPS-BET

A LPS-BET foi modelada seguindo a notação UML na ferramenta Jude (Jude, 2008). Os ar-
tefatos desenvolvidos ao longo do processo de desenvolvimento foram mantidos sob o controle de
versão do TortoiseSVN (Tigris, 2008) e permaneceram hospedados em um repositório do Google4

(Google, 2008).

A implementação da LPS foi feita usando a linguagem de programação orientada a objetos Java
(seguindo as diretrizes do modelo JavaBeans) e a linguagem de programação orientada a aspectos
AspectJ (AspectJ Team, 2008) no ambiente Eclipse (Eclipse, 2008). O banco de dados adotado foi
o PostgreSQL (PostgreSQL, 2008), porém, a aplicação pode executar sobre qualquer outra base de
dados relacional. Para realizar o mapeamento objeto-relacional e poder persistir os dados na base
foi usado o framework Hibernate (Hibernate, 2008). Além disso, o Spring (Spring, 2008) foi uti-
lizado para fazer inversão de controle (especificamente a injeção de dependência) (Fowler, 2004),
usar o MVC (Model-View-Controller) para a parte web e facilitar o uso do Hibernate utilizando-se
de sua integração com o framework. O Velocity (Apache, 2008b) foi aplicado como mecanismo
para geração de páginas, pois permite um maior desacoplamento entre a apresentação e a lógica
de negócios, podendo reforçar mais a separação entre ambos. Como ferramenta de build foi utili-
zado o Maven 2 (Apache, 2008a), por ser declarativo e permitir uma maior abstração. O Maven já
possui um conjunto de convenções pré-estabelecidas que facilitam as atividades de build.

Durante a construção e a transição dos ciclos de desenvolvimento da LPS foram realizados tes-
tes do domínio BET usando a estratégia de amostras de aplicações (Sample Application Strategy)
(Pohl et al., 2005). Essa estratégia consiste da validação na engenharia de domínio de algumas
aplicações que sejam sistemas representativos da LPS-BET para validar os ativos centrais do do-
mínio. Com isso, algumas variabilidades da LPS já são testadas, porém, não elimina a necessidade
de realizar testes na engenharia de aplicação, pois nem todas as combinações de aplicações possí-
veis são testadas na engenharia de domínio.

Os testes consistiram basicamente de testes funcionais manuais, sendo feita a verificação e a
validação das funcionalidades do núcleo operacional e das aplicações-referência, assim como de
algumas outras aplicações representativas usando combinações de variabilidades. Apenas foram
elaborados testes unitários para as classes com maior dificuldade de entendimento no nível de
implementação, nesse caso usando o JUnit (JUnit, 2008). Os problemas encontrados foram sendo
registrados no site do repositório para serem corrigidos.

Com essa infra-estrutura fez-se a engenharia de domínio da LPS-BET. A partir disso, pôde-se
fazer a engenharia das aplicações. Optou-se por usar um gerador de aplicação configurável (GAC),
pois assim, o gerador pôde ser configurado para o domínio BET. O gerador usado foi desenvolvido
pelo próprio grupo de pesquisa – o Captor (Shimabukuro, 2006) – que usa a linguagem de trans-

4http://code.google.com/p/bet
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formação XSLT (do inglês eXtensible Stylesheet Language Transformations) (W3C, 2008) para a
implementação da linguagem de modelagem de aplicação.

Em termos de tempo, a engenharia de domínio levou aproximadamente um ano e dois meses.
As fases de concepção e de elaboração do primeiro ciclo duraram em torno de quatro meses e a
fase de implementação do núcleo cinco meses. Os outros ciclos de desenvolvimento duraram no
total cinco meses, incluindo todas as suas fases. A curva de aprendizado das tecnologias e a grande
quantidade de casos de uso no núcleo (31 casos de uso para a LPS, sendo 21 do núcleo) explica
o motivo da implementação do núcleo superar o tempo para o desenvolvimento de cada incre-
mento da LPS-BET. A organização da implementação da LPS-BET pode ser vista na Figura 4.14,
distinguindo a parte básica (à esquerda na Figura) e as variabilidades (à direita na Figura).

Figura 4.14: Organização da implementação da LPS-BET

A Tabela 4.7 mostra algumas métricas gerais da LPS-BET, usando o plugin Metrics (Sauer,
2008) no Eclipse, como a quantidade de atributos, métodos, classes, aspectos e componentes que
foram desenvolvidos. A métrica de número de Linhas de Código (Lines of Code - LOC) não consi-
dera comentários e linhas em branco e também foram excluídas da contagem as linhas referentes a
classes de teste. Outra métrica relacionada a contagem de linhas de código é a de Linhas de Código
dos Métodos (Method Lines of Code - MLOC), que considera apenas as linhas de código dentro
do corpo dos métodos. Os aspectos quantificados consistem de dois aspectos usados para o núcleo
da LPS e os outros cinco aspectos correspondem a alternativas de projeto e de implementação de
variabilidades de cinco componentes, podendo ser usados como substitutos desses componentes.
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Tabela 4.7: Métricas gerais da LPS-BET

Métrica Total
Número de Classes 126
Número de Atributos 356
Número de Métodos 1319
Número de Interfaces 36
Número de Componentes 61
Número de Aspectos 7
Número de Linhas de Código (LOC) 9.441
Linhas de Código dos Métodos (MLOC) 4.724

Na Tabela 4.8 foi feita uma comparação de algumas métricas para o núcleo da LPS-BET e as
variabilidades implementadas para as aplicações-referência em termos do valor das métricas e dos
percentuais em relação ao total da LPS. As entidades representam os conceitos implementados e
que são persistidos pelo mapeamento objeto-relacional na base de dados.

Tabela 4.8: Métricas relacionadas ao núcleo e às variabilidades da LPS-BET

Métrica Núcleo Variabilidades TOTAL
Quantidade de Componentes 27 (44,26%) 34 (55,74%) 61
Número de Linhas de Código (LOC) 4.856 (51,44%) 4.585 (48,56%) 9.441
Entidades 15 (60%) 10 (40%) 25

Calcularam-se as médias de classes, atributos, métodos e linhas de código (LOC) por com-
ponente na Tabela 4.9. Foi feita uma diferenciação na média para os componentes do núcleo e
para os componentes de variabilidades da LPS, além de mostrar a média considerando toda a LPS.
Percebe-se que os componentes do núcleo têm em média um tamanho maior do que os componen-
tes das variabilidades.

Tabela 4.9: Médias de classes, atributos, métodos e LOC por componente para o núcleo, as varia-
bilidades e a LPS-BET

Média por componente Núcleo Variabilidades LPS
Classes por componente 2,63 1,62 2,07
Atributos por componente 7,07 4,85 5,84
Métodos por componente 26,70 17,59 21,62
LOC por componente 179,85 134,85 154,77

Para se ter uma idéia de percentagem de reúso do núcleo nas aplicações-referência da LPS-
BET, foi feita a Tabela 4.10. Essa tabela considera as linhas de código (LOC) que são reusadas
do núcleo a cada incremento e a quantidade de linhas de código (LOC) para obter as característi-
cas adicionais (variabilidades da LPS). Essas duas partes correspondem à implementação de cada
aplicação-referência. Na tabela, o maior grau de reúso é obtido em São Carlos. Nesse cálculo
não é considerado o reúso de variabilidades nas aplicações-referência, que é mostrado a seguir na
seção.
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Tabela 4.10: Percentagem de Reúso do Núcleo da LPS-BET

Aplicação Núcleo Variabilidades % de Reúso do Núcleo % de Variabilidades
LPS 4856 4585 - -
Fortaleza “ 1936 71,50 28,50
Campo Grande “ 2023 70,59 29,41
São Carlos “ 1406 77,55 22,45

Vale ressaltar que essa percentagem não inclui a implementação de uma variabilidade de São
Carlos (Combinação de Cartões), que ao ser implementada diminuirá o valor da percentagem de
reúso e aumentará o percentual de desenvolvimento. Outra observação é que existiu reúso de
código de Fortaleza em Campo Grande e de Campo Grande em São Carlos, porém, esse valor
foi deixado de fora nessa figura para mostrar a percentagem de reúso sem importar a ordem de
implementação das aplicações-referência.

Na Figura 4.15 é considerado o reúso das variabilidades entre as aplicações-referência, além
do reúso do núcleo. Primeiro foi desenvolvido o núcleo com 4.856 LOC, que foi reusado em todas
as aplicações-referência. Para a aplicação-referência de Fortaleza, foram necessárias implementar
1.936 LOC de variabilidades. Em Campo Grande, aproximadamente 50% dessas linhas desenvol-
vidas em Fortaleza puderam ser reusadas. Adicionalmente, foram implementadas 1.054 LOC no
ciclo de Campo Grande. No ciclo de desenvolvimento de São Carlos, foram reusadas 423 LOC
das desenvolvidas em Campo Grande, consistindo um reúso de aproximadamente 40% de varia-
bilidades implementadas em Campo Grande. Não houve reúso em São Carlos de variabilidades
de Fortaleza. Para esse caso é importante a ordem dos incrementos produzidos, pois influencia no
que é reusado em cada aplicação-referência.

Figura 4.15: Linhas de Código (LOC) resultantes dos ciclos de desenvolvimento da LPS-BET

Para se ter uma idéia da percentagem de reúso em cada aplicação-referência é mostrada a Fi-
gura 4.16. A figura mostra o reúso e o desenvolvimento em termos de percentagem de código para
a aplicação-referência em si. Por Fortaleza ter sido desenvolvida primeiro, a aplicação-referência
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é formada por 71,50% de reúso do núcleo e o resto foi implementado no seu ciclo de desenvol-
vimento. A aplicação-referência de Campo Grande é formada por 70,57% do núcleo, 14,09%
de reúso de Fortaleza e 15,32% por código desenvolvivo em seu ciclo. Portanto, Campo Grande
teve 84,66% de reúso no total. No momento, a aplicação-referência de São Carlos é formada por
77,55% de reúso do núcleo, 6,76% de reúso de Campo Grande (totalizando 84,31% de reúso) e
15,70% de código implementado especificamente para São Carlos.

Figura 4.16: Percentagem de reúso e desenvolvimento das aplicações-referência da LPS-BET

4.6 Considerações Finais

Neste capítulo foi apresentado o processo de desenvolvimento da LPS-BET. O processo ES-
PLEP foi adaptado de acordo com princípios adotados para investigações a serem realizadas no
decorrer do desenvolvimento da LPS-BET. Optou-se por desenvolver em ciclos horizontais que
fornecessem aplicações-referência da linha, assim o desenvolvimento foi feito em 4 ciclos incre-
mentais, produzindo as aplicações-referência do núcleo, de Fortaleza, de Campo Grande e São Car-
los. Outra adaptação no processo foi a inserção de uma subatividade para as atividades de análise
e projeto que permitiu antecipar mudanças relacionadas a outras variabilidades para minimizar re-
trabalho e durante o desenvolvimento percebeu-se que isso auxiliou no processo. Adicionalmente,
as atividades relacionadas à engenharia de aplicação do processo ESPLEP foram substituídas pelo
FAST. Dessa forma, ainda na fase de transição de cada ciclo é feito um incremento da linguagem de
modelagem de aplicação. Com isso, foi definido um processo de desenvolvimento de LPS baseado
em aplicações-referência e com uma arquitetura baseada em componentes e utilizando geradores
de aplicação para obter os produtos da linha.

A linha de produtos desenvolvida corresponde a uma junção de sistema de tempo real e um
sistema de informação e teve todas as suas atividades documentadas para que pudesse ser usada
para apoiar estudos posteriores. A LPS-BET já foi utilizada como exemplo em disciplina da pós-
graduação para ilustrar a aplicação de conceitos relacionados à engenharia de software, assim
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como foi usada em um curso de difusão sobre LPS. Um exemplo de LPS para uso em estudos é o
Arcade Game Maker (SEI, 2008), mas essa LPS não possui a implementação disponível.

Os requisitos da LPS-BET foram elicitados considerando sistemas de bilhetes de transporte
municipal que possuem apenas um meio de transporte. Portanto, sistemas que possuem integração
de metrô e ônibus, por exemplo, não estão contemplados no escopo da linha. Para incluir essas
funcionalidades seria necessário analisar o domínio para verificar se valeria a pena adicionar as
funcionalidades na mesma linha.

Em termos de implementação, inicialmente houveram dificuldades relacionadas ao conheci-
mento nas tecnologias a serem usadas para implementar a linha, entretanto, as escolhas, como
o uso do Spring, acabaram por facilitar o desenvolvimento e a adição de variabilidades na LPS.
Foi possível alcançar um alto grau de reúso de características comuns (em torno de 70%) e houve
também alto grau de reúso entre variabilidades das aplicações-referência (entre 6,76 e 14,09%),
havendo um desenvolvimento específico médio de 15,5% para as aplicações-referência que pude-
ram ter reúso de variabilidades (Campo Grande e São Carlos) e essa percentagem pôde auxiliar em
reúsos de ciclos seguintes.

A granularidade de componentes depende do método de DSBC utilizado. Como foi usado
o UML Components, os componentes ficaram de acordo com a granularidade sugerida pelo mé-
todo. Usando essa granularidade pequena com componentes do tipo caixa-preta percebeu-se que
é preciso fazer bastante requisições de operações de interfaces de outros componentes. Se a gra-
nularidade fosse maior a maioria das requisições ficariam mais internas e entre os componentes
diminuiria, diminuindo o acoplamento. Em compensação, percebeu-se que a granularidade pe-
quena facilita a adição e alteração de variabilidades.



CAPÍTULO

5
Decisões de Projeto da LPS-BET

5.1 Considerações Iniciais

No capítulo anterior foi apresentado o processo adotado para o desenvolvimento da LPS-BET.
Neste capítulo serão mostrados e discutidos detalhes do projeto da LPS para variabilidades da LPS,
ou seja, características existentes para alguma aplicação-referência e que não estavam presentes no
núcleo. Usando uma solução com componentes, deve-se verificar como devem ser inseridas essas
novas características: ou pela composição de componentes, ou pelo uso de aspectos para auxiliar a
interligar os componentes. É importante analisar as diferentes formas de projeto possíveis e avaliar
cada solução para minimizar futuro retrabalho e facilitar manutenção. Além disso, são discutidas
as diferentes soluções usando componentes caixa-preta e/ou caixa branca e as suas vantagens e
desvantagens.

O capítulo é organizado da seguinte forma: na Seção 5.2 são apresentadas decisões de projeto
de uma arquitetura baseada em componentes, comparando soluções com componentes caixa-preta
e caixa-branca. Em seguida na Seção 5.3 são apresentadas as decisões relacionadas ao projeto da
LPS-BET considerando o uso de aspectos para implementação tanto de requisitos não-funcionais,
quanto de variabilidades. Na Seção 5.4 são expostas as considerações finais em relação às dife-
rentes decisões de projeto tomadas no projeto da LPS-BET.

5.2 Projeto Baseado em Componentes

Algumas características variantes da LPS-BET mostradas na Tabela 4.1 são discutidas nesta
seção para ilustrar como decisões de projeto são influenciadas pelas decisões tomadas em relação
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ao processo adotado para o desenvolvimento da LPS e ao tipo de componente (caixa-preta ou
caixa-branca). Duas características (Terminal e Linha Integrada) são modeladas com novas classes
e duas outras características (Tempo e Número de Viagens de Integração) são modeladas com
subclasses (com novos atributos e métodos). Por razões de simplicidade, os modelos de classes
estão mostrando apenas atributos.

5.2.1 Modelagem com novas classes

Inicialmente é considerada a característica opcional Terminal, existente apenas para as cidades
de Fortaleza e Campo Grande, considerada assim na fase de elaboração do incremento 2 da LPS-
BET. A Figura 5.1 mostra parte do diagrama de características relacionadas a essa característica. O
sistema BET de Fortaleza possui apenas terminais como forma de integração de viagens de passa-
geiros. Terminais funcionam como pontos especiais onde passageiros podem trocar de ônibus sem
pagar uma nova passagem. Outras formas mais sofisticadas de integração ocorrem nos sistemas
BET das outras duas cidades, correspondendo a outras variabilidades do grupo de característica
Forma de Integração.

Figura 5.1: Parte do diagrama de características relacionadas a Terminal

A Figura 5.2 mostra o modelo de classes usado para implementar as operações relacionadas às
linhas da empresa viária. As classes Linha, Corrida, MeioDePassagem e Ônibus (representa-
dos com o estereótipo «kernel») são encapsuladas em um componente básico chamado LinhaMgr,
representado anteriormente na Figura 4.8. O projeto da característica Terminal requer a inclusão da
classe Terminal no modelo (representado pelo estereótipo «optional»). De forma geral, a adição
de novas características ao projeto da LPS implica em adicionar e/ou modificar classes, operações
e atributos. Similarmente, componentes podem necessitar de adições tal que variabilidades sejam
refletidas na arquitetura dos componentes. Há muitas maneiras de tratar essas mudanças, cada uma
com vantagens e desvantagens que refletem nas decisões tomadas para o projeto da LPS.

Uma forma de tratar a necessidade de inclusão de operações e atributos dentro de classes exis-
tentes e a inclusão de novas classes é adicionar as classes diretamente dentro dos seus componentes
e adicionar as operações de acordo com as novas necessidades. Para o exemplo dado, deveria ha-
ver dois componentes, o componente básico LinhaMgr e o componente alternativo, que seria
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Figura 5.2: Parte do modelo de classes relacionado à característica Terminal

chamado LinhaTerminalMgr. Eles seriam usados respectivamente para a aplicação básica e para
as aplicações-referência de Fortaleza e Campo Grande.

A vantagem dessa solução é a sua facilidade de implementação e composição. Existem, entre-
tanto, várias desvantagens. Pode haver futuros problemas com manutenibilidade, porque a solução
tende a duplicar código e, assim, futuras modificações podem requerer atualizações nos dois com-
ponentes alternativos. Adicionalmente, o componente original básico LinhaMgr deve ser uma
caixa-branca, porque sua adaptação requer conhecimento e acesso a sua estrutura interna.

Para incluir classes, operações e atributos sem ter acesso interno à implementação de com-
ponentes desenvolvidos previamente – correspondendo aos ativos centrais – é necessário projetar
caixas pretas. Preferiu-se usar esse tipo de componente na LPS-BET para que operações e atributos
fiquem separados em novas classes, criando novos componentes específicos de uma determinada
variabilidade, ao invés de deixar as operações e os atributos serem adicionados a classes existentes.
Esses componentes podem ser ligados com componentes controladores (representados pelo sufixo
“Ctrl” no nome do componente) projetados para satisfazer os novos requisitos e controlar o uso
de variabilidades com características básicas. Esse tipo de componente é mais específico do que
aqueles componentes de controle definidos por Gomaa (2004) e mostrados na arquitetura de com-
ponentes da Figura 4.9. O componente controlador requer as interfaces do novo componente e do
componente básico, além de possuir lógica adicional para que a nova variabilidade seja adicionada
reusando completamente o componente básico (sem mudar o componente). A desvantagem dessa
solução é a necessidade de uma maior interação entre componentes e maior quantidade de acessos
à base de dados, o que diminui a eficiência. A Tabela 5.1 resume essas vantagens e desvantagens
do uso de cada tipo de componente.
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Tabela 5.1: Vantagens e desvantagens no uso de componentes do tipo caixa-branca ou caixa-preta

Tipo de Componente Vantagens Desvantagens

Caixa-branca
Facilidade de implementação Duplicação de código
Facilidade de composição Dificuldade de manutenção

Caixa-preta
Maior separação de interesses Maior interação entre componentes
Facilidade de manutenção Pior desempenho

Conseqüentemente, como mostrado na Figura 5.2, ao invés de incluir a classe Terminal den-
tro do componente LinhaMgr, um novo componente de negócio é criado para a classe com seus
atributos e operações, chamado TerminalMgr, e o componente LinhaMgr é reusado sem qual-
quer alteração. O uso desses componentes é gerenciado por outro componente, um componente
controlador (LinhaTerminalCtrl). As interfaces do componente LinhaMgr não são alteradas
(IRegistrarArrecadacao, IAtualizarCorrida e ILinhaMgt) e os componentes que as reque-
rem também não necessitam de modificação. Esses componentes são o ViagemCtrl que re-
quer as interfaces ILinhaMgt e IRegistrarArrecadacao e o CorridaCtrl que requer a interface
IAtualizarCorrida.

Figura 5.3: Arquitetura de componentes parcial incluindo a característica Terminal

Parte da arquitetura de componentes incluindo a característica Terminal pode ser vista na Fi-
gura 5.3. Os componentes ViagemCtrl e CorridaCtrl que estavam anteriormente associados
diretamente ao componente LinhaMgr (Figura 4.9) continuam a requerer as mesmas interfaces,
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agora fornecidas pelo LinhaTerminalCtrl. O controlador pode então requerer operações da in-
terface ITerminalMgt ou das interfaces do componente LinhaMgr. A interface ILinhaMgt é re-
querida pelos componentes ViagemCtrl e GerênciaCtrl (mostrados anteriormente na Figura 4.8)
e as interfaces IAtualizarCorrida e IRegistrarArrecadacao são requeridas respectivamente pe-
los componentes CorridaCtrl e ViagemCtrl.

Figura 5.4: Parte do diagrama de características relacionadas à característica Formas de Integra-
ção

Além da característica Terminal, o grupo de características Formas de Integração também
contém o grupo de características Integração (Tabela 4.1). Integração consiste no uso de linhas
integradas pré-definidas e/ou no uso de ônibus dentro de um intervalo de tempo. Pode também
haver um número máximo de viagens de integração permitidas dentro de um intervalo de tempo.
Essas características (Linha Integrada, Tempo e Número de Viagens de Integração) podem ser
vistas na Figura 5.4.

Agora será abordada a característica Linha Integrada das aplicações-referência de São Carlos
e Campo Grande. Essa característica foi analisada e projetada parcialmente na fase de Elaboração
do ciclo de desenvolvimento de Fortaleza e depois a característica teve seu projeto detalhado na
fase de Elaboração do ciclo de Campo Grande. Por fim, no ciclo de São Carlos, o projeto e a sua
implementação puderam ser reusados.

No modelo de classes a característica Linha Integrada é representada por uma classe opcio-
nal chamada LinhaIntegrada e é associada com a classe Linha, que podem ser vistas na Fi-
gura 5.5. A classe opcional LinhaIntegrada é encapsulada em um novo componente chamado
LinhaIntegradaMgr. Como no exemplo anterior, um componente controlador é criado. Ele é
mostrado na Figura 5.6.

Esse componente controlador tem uma interface nova ILinhaIntegradaMgt além daquelas de
componentes correspondentes de versões anteriores. Essa interface é requerida por um controlador
de viagem (representado pelo componente ViagemCtrl) para validar a integração de uma viagem
de acordo com as características selecionadas do grupo de características de Integração. No caso
da característica Linha Integrada, o controlador de viagem precisa validar se a linha corresponde a
uma linha integrada. Conseqüentemente, o componente ViagemCtrl também precisa ser alterado
para validar a informação fornecida de acordo com as regras de negócio da característica Linha
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Figura 5.5: A característica LinhaIntegrada no modelo de classes

Figura 5.6: Componentes para implementar a característica Linha Integrada

Integrada. Possíveis soluções são: substituir o componente ViagemCtrl por outro; usar composi-
ção, projetando um novo componente; ou separar o interesse adicional em um aspecto (Kiczales et

al., 1997; Suvée et al., 2006). Essas soluções serão analisadas em detalhes no decorrer do capítulo.

5.2.2 Modelagem com novas subclasses

As outras duas características do grupo de características de Integração são Tempo (exis-
tente em Campo Grande e São Carlos) e Número de Viagens de Integração (existente apenas em
Campo Grande). A Figura 5.7 apresenta as classes EmpresaViaria, SistemaViarioUrbano e
Tarifa que fazem parte da LPS-BET e são encapsuladas no componente ViacaoMgr. As ca-
racterísticas Tempo e Número de Viagens de Integração implicam em pontos de variação na classe
SistemaViarioUrbano, alterando atributos e operações dessa classe que podem ser colocados em
subclasses (representadas pelo estereótipo «variant» na Figura 5.7), contrastando com os exem-
plos anteriores, em que era necessário inserir uma nova classe no modelo.

Uma opção neste caso é usar classes parametrizadas (Gomaa, 2004) como mostrado na Fi-
gura 5.8, mas essa opção não foi adotada para manter os interesses separados e evitar colocar
características diferentes na mesma classe e consequentemente no mesmo componente. Outra op-
ção seria a de usar subclasses variantes como extensões da classe SistemaViarioUrbano (uma
classe básica com pontos de variação abstratos). Isso implicaria em uma solução usando com-
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Figura 5.7: As características Tempo e Número de Viagens de Integração no modelo de classes

ponente caixa-branca, como é mostrado na Figura 5.9. Essa opção não foi adotada para poder
manter os componentes como caixas-pretas. Portanto, escolheu-se uma terceira opção: usar clas-
ses independentes da classe básica SistemaViarioUrbano e separar essas características em no-
vos componentes chamados TempoMgr e NumViagensMgr, com as interfaces ITempoMgt e
INumViagensMgt respectivamente como interfaces fornecidas. Esses componentes caixa-preta
são mostrados na Figura 5.10. As operações da interface ITempoMgt são mostradas na Fi-
gura 5.11. Essas três opções são mostradas na Tabela 5.2, listando suas características, vantagens
e desvantagens.

Figura 5.8: SistemaViarioUrbano como uma classe parametrizada com pontos internos de va-
riação

Os componentes TempoMgr e NumViagensMgr são projetados similarmente, pois ambos
são variantes do mesmo componente e possuem o mesmo tipo de associação com o componente
básico e operações requeridas. Portanto, daqui em diante dá-se enfoque ao projeto do componente
TempoMgr, e pode-se assumir um projeto análogo para o componente NumViagensMgr.

É preciso um componente controlador para obter e tratar informações dos componentesTempo-
Mgr e ViaçãoMgr. Uma solução como aquela mostrada para LinhaIntegradaMgr na Figura 5.6
é possível. Outra semelhança ao exemplo da Linha Integrada é a necessidade de adicionar uma
interface no componente controlador, nesse caso porque o controlador de viagem (ViagemCtrl)
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Figura 5.9: Classes em um componente caixa-branca, incluindo as características Tempo e Nú-
mero de Viagens de Integração

Figura 5.10: Componentes caixa-preta de negócio para o grupo de características de Integração

Tabela 5.2: Diferentes opções de projeto de variabilidades que requerem novos atributos e opera-
ções em uma LPS

Opção Característica Vantagens Desvantagens
Classe
parametrizada

- Alterações em nível de atri-
butos e operações

- Menor quantidade de
classes

- Não há separação de in-
teresses

- Componente caixa-branca - Melhor desempenho
Subclasses
variantes

- Alterações em nível de clas-
ses

- Separação de interes-
ses (por classes)

- Dificuldade de manu-
tenção

- Componente caixa-branca
Classes
independentes

- Alterações em nível de com-
ponentes independentes

- Facilidade de manu-
tenção

- Possível explosão de
classes e de componentes

- Componente caixa-preta - Separação de interes-
ses (por componentes)

- Pior desempenho

precisa verificar uma possível integração dependendo do intervalo de tempo desde a última via-
gem. Portanto, o componente ViagemCtrl também precisa ser alterado para implementar essa
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1 public interface ITempoMgt {
2

3 public int buscarTempo();
4 public void criarTempo(int tempoMaxIntegracao);
5 public void atualizarTempo(int tempoMaxIntegracao);
6

7 }

Figura 5.11: Operações da Interface ITempoMgt

nova variabilidade e requerer a nova interface do componente TempoMgr fornecida pelo seu con-
trolador.

Para componentes caixa-preta, uma opção seria desenvolver dois novos componentes contro-
ladores (solução a). Entretanto, pode-se optar por um componente controlador que execute as
funcionalidades de ambos os controladores, pois sempre serão usados juntos e possuem os mes-
mos interesses. Essa segunda opção (solução b) evita o desenvolvimento de um dos controladores e
substitui o componente básico ViagemCtrl pelo seu componente variante, ViagemTempoCtrl.
A solução para incluir a característica Tempo na arquitetura usando esse componente é mostrada
na Figura 5.12. Para essa solução o componente ViagemCtrl não é reusado.

Figura 5.12: Solução b para integrar a característica Tempo na arquitetura da LPS-BET

Uma terceira e melhor solução usando componentes caixa-preta seria a de já projetar inicial-
mente o componente ViagemCtrl de tal modo que ele pudesse ser reusado por todas as aplica-
ções e um componente controlador separado de ViagemCtrl pudesse ser adicionado para uma
variabilidade da característica de Integração, que no nosso exemplo corresponde a Tempo. Essa
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solução (solução c) é mostrada na Figura 5.13. O componente TempoViagemCtrl é criado e
não demanda mudanças nos componentes básicos. Esse componente fornece a mesma interface
IProcessarViagem para o componente ServidorValidadorCtrl, que assim não requer altera-
ção. O novo componente requer a interface ITempoMgt para verificar uma possível integração
por tempo e a interface IProcessarViagem, implementada pelo componente ViagemCtrl, para
poder encaminhar o controle de uma viagem que não corresponda a uma integração.

Figura 5.13: Solução c para integrar a característica Tempo na arquitetura da LPS-BET

O componente TempoViagemCtrl encapsula uma classe que implementa o método pro-
cessarViagem da interface IProcessarViagem (interface mostrada na Figura 5.14), que será
requerida pelo componente ServidorValidadorCtrl. A implementação do componente Tempo-
ViagemCtrl é apresentada na Figura 5.15. A classe TempoViagemCtrl requer quatro interfa-
ces (linhas 03-06): ITempoMgt (fornecida pelo componente variante TempoMgr), IRegistrar-
Viagem (fornecida porCartãoMgr), IRegistrarArrecadacao (fornecido porLinhaMgr) e IPro-
cessarViagem (fornecido pelo ViagemCtrl). O método processarViagem (linhas 08-15) é res-
ponsável por chamar o método processarViagem do componente ViagemCtrl se não estiver
dentro do intervalo de tempo de uma viagem de integração. Para verificar isso, o método verificar-
Integracao (linhas 17-29) é chamado com os parâmetros cartaoID e onibusID (linha 10). Esse
método compara o tempo máximo de integração com o tempo que passou desde a última viagem
e tem como resposta se a viagem corresponde ou não a uma integração. Caso haja integração por
tempo, o método processarIntegração (linhas 31-36) é chamado para atualizar os dados da vi-
agem do passageiro e o número de passageiros na corrida do ônibus, sem fazer a arrecadação do
valor da passagem.

Em termos do arquivo XML de contexto da aplicação, a configuração desses componentes
e a ligação dos componentes relacionados ao TempoViagemCtrl é mostrada na Figura 5.16.
O componente ServidorValidadorCtrl (linhas 01-11) requer três interfaces (linhas 02, 05 e 08),
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1 public interface IProcessarViagem {
2

3 public String processarViagem(int cartaoID, int onibusID);
4

5 }

Figura 5.14: Interface IProcessarViagem

1 public class TempoViagemCtrl implements IProcessarViagem{
2

3 ITempoMgt interfaceTempoMgt;
4 IRegistrarViagem interfaceRegistrarViagem;
5 IRegistrarArrecadacao interfaceRegistrarArrecadacao;
6 IProcessarViagem interfaceProcessarViagem;
7

8 public String processarViagem(int cartaoID, int onibusID) {
9 String estado="INT-NOK";

10 estado = verificarIntegracao(cartaoID, onibusID);
11 if (!estado.equals("INT-OK"))
12 return interfaceProcessarViagem.processarViagem(cartaoID, onibusID);
13 else
14 return estado;
15 }
16

17 private String verificarIntegracao(int cartaoID, int onibusID){
18 String estado = "INT-NOK";
19 long tempoDecorrido = Long.MAX_VALUE;
20 int tempoMaxIntegracao = interfaceTempoMgt.buscarTempo();
21 Viagem viagem = interfaceRegistrarViagem.buscarUltimaViagem(cartaoID);
22 if (viagem != null){
23 Calendar horaUltimaViagem = viagem.getHora();
24 tempoDecorrido = Calendar.getInstance().getTimeInMillis() - horaUltimaViagem.getTimeInMillis();
25 if (tempoDecorrido <= tempoMaxIntegracao)
26 estado = processarIntegracao(onibusID, viagem);
27 }
28 return estado;
29 }
30

31 private String processarIntegracao(int onibusID, Viagem viagem){
32 interfaceRegistrarArrecadacao.registrarArrecadacao(onibusID, 0);
33 viagem.setNumViagens(viagem.getNumViagens()+1);
34 interfaceRegistrarViagem.alterarViagem(viagem);
35 return "INT-OK";
36 }
37 }

Figura 5.15: Classe TempoViagemCtrl do componente de mesmo nome com implementação
da interface IProcessarViagem

fornecidas pelos componentes CorridaCtrl, TempoViagemCtrl e CartãoMgr. Diferentemente
da configuração do componente no núcleo, que requeria a interfaceProcessarViagem implemen-
tada pelo componente ViagemCtrl no lugar do TempoViagemCtrl (linha 06).

Percebeu-se pela implementação da classe do componente TempoViagemCtrl que ele requer
quatro interfaces. Isso também pode ser visto no contexto da aplicação da Figura 5.16. Uma das
interfaces requeridas é a interfaceTempoMgt (linha 14) fornecida pelo componente TempoMgr
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(linha 15), que por sua vez é definido nas linhas 28-32 e não requer uma interface, pois é um
componente de negócio e apenas possui dependência da propriedade sessionFactory (linhas 29-
31) que é relacionada à persistência da entidade Viação-Tempo.

1 <bean id="ServidorValidadorCtrl" class="lps.bet.basico.servidorValidadorCtrl.ServidorValidadorCtrl">
2 <property name="interfaceRegistrarCorrida">
3 <ref bean="CorridaCtrl"/>
4 </property>
5 <property name="interfaceProcessarViagem">
6 <ref bean="TempoViagemCtrl"/>
7 </property>
8 <property name="interfaceCartaoMgt">
9 <ref bean="CartaoMgr"/>

10 </property>
11 </bean>
12

13 <bean id="TempoViagemCtrl" class="lps.bet.variabilidades.tempoViagemCtrl.TempoViagemCtrl">
14 <property name="interfaceTempoMgt">
15 <ref bean="TempoMgr"/>
16 </property>
17 <property name="interfaceRegistrarViagem">
18 <ref bean="CartaoMgr"/>
19 </property>
20 <property name="interfaceRegistrarArrecadacao">
21 <ref bean="LinhaMgr"/>
22 </property>
23 <property name="interfaceProcessarViagem">
24 <ref bean="ViagemCtrl"/>
25 </property>
26 </bean>
27

28 <bean id="TempoMgr" class="lps.bet.variabilidades.tempoMgr.TempoDAO">
29 <property name="sessionFactory">
30 <ref bean="sessionFactory"/>
31 </property>
32 </bean>

Figura 5.16: Beans relacionados ao componente TempoViagemCtrl

Como explicado anteriormente, a característica de Número de Viagens de Integração pode
ser projetada da mesma maneira como foi ilustrado para a característica de Tempo. O mesmo
é verdade para a característica de Linha Integrada, que também requer uma alteração no com-
ponente ViagemCtrl e apenas o tipo de validação é diferente. Portanto, a Figura 5.13 poderia
ser redesenhada com os componentes NumViagensViagemCtrl e NumViagensMgr ao invés
de TempoViagemCtrl e TempoMgr, ou até mesmo com os componentes LinhaIntegrada-
ViagemCtrl e LinhaIntegradaMgr. Na Tabela 5.3 estão sintetizadas as três soluções explicadas
para inserir variabilidade na arquitetura de componentes da LPS-BET, mostrando a quantidade
de componentes controladores adicionais necessários para cada solução, uma descrição das solu-
ções e níveis (alto, médio e baixo) comparativos de reúso e de manutenibilidade dos componentes
controladores.

Entretanto, essas variabilidades de integração normalmente não aparecem sozinhas. A combi-
nação dessas características pode ser requerida em uma aplicação. Na Figura 5.17 é mostrado um
exemplo da combinação das características de Tempo e Número de Viagens de Integração.
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Tabela 5.3: Soluções de junção de variabilidades por meio de controladores na arquitetura baseada
em componentes caixa-preta

Solução Descrição Qtd.
Contro-
ladores

Reúso Manuteni-
bilidade

Desem-
penho

a Um controlador com a nova variabili-
dade substitui um básico e um contro-
lador adicional específico para unir in-
formações dos componentes de negócio
(básico e opcional)

2 Baixo Média Médio

b Um novo controlador com a nova varia-
bilidade substitui um básico e ainda une
as informações dos componentes de ne-
gócio (básico e opcional)

1 Baixo Baixa Médio-
Alto

c O controlador básico é reusado e ape-
nas especificidades da variabilidade são
do novo controlador, ligando-se com o
componente de negócio opcional

1 Alto Alta Médio

Figura 5.17: Uma solução para integrar as características Tempo e Número de Viagens na arquite-
tura da LPS-BET

Finalmente, deve-se perceber que caso componentes caixa-branca tivessem sido usados no
lugar de componentes caixa-preta, a classe do componente ViagemCtrl poderia ter sido reu-
sada de modo que uma subclasse especializasse o seu comportamento e adicionasse o método
de verificação de integração considerando uma característica de integração como Tempo, por
exemplo. Tanto a classe quanto a subclasse estariam em um único componente que poderia se
chamar ViagemTempoCtrl. Os componentes TempoMgr e ViaçãoMgr mostrados anterior-
mente na seção seriam substituídos por um único componente com as classes de ambos. A classe
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Viação-Tempo estaria dentro do componente ViaçãoMgr e se chamaria ViaçãoTempoMgr
por exemplo, da mesma forma como ilustrado na Figura 5.9. Com essa solução, o componente
ViagemTempoCtrl estaria apenas conectado ao componente ViaçãoTempoMgr. Outra solução
usando componentes caixa-branca seria a de manter dentro de um único componente as classes dos
componentes ViaçãoTempoMgr e ViagemTempoCtrl. Entretanto, haveria vários interesses em
um mesmo componente.

Outra consideração em relação ao projeto de componentes é o retrabalho que pode ser neces-
sário ao passar de um ciclo de desenvolvimento para outro. As atividades de análise e projeto
parcial da fase de elaboração tentam minimizar o retrabalho, embora este possa não ser total-
mente eliminado. Na LPS-BET, o componente ViagemCtrl do núcleo passou por alterações no
ciclo de desenvolvimento de Campo Grande, pois percebeu-se que, ao mudar a sua forma de im-
plementação, poderia ser usada uma solução melhor na arquitetura de componentes (a solução c

exposta anteriormente nesta seção). Com ela seria possível o reúso do componente para as diversas
aplicações-referência. No desenvolvimento do núcleo achava-se que a solução seria eficiente para
tal, mas só percebeu-se posteriormente que não seria possível.

5.3 Uso de Aspectos no Projeto da LPS-BET

Como visto na Seção 3.2 do Capítulo 3, aspectos são geralmente usados para implementar
requisitos não-funcionais. Além disso, mostrou-se que eles também têm sido investigados para
representar variabilidades de LPS. A arquitetura da LPS-BET é baseada em componentes caixa-
preta e decidiu-se analisar o uso de aspectos para representar variabilidades nessa arquitetura,
assim como para representar requisitos não-funcionais. Por esse motivo, foram feitos estudos para
avaliar os prós e contras do uso de aspectos em uma arquitetura baseada em componentes caixa-
preta.

5.3.1 Aspectos para Implementar Requisitos Não-Funcionais

A arquitetura de componentes da LPS-BET mostrada na Figura 4.8 apresentou o aspecto
de autenticação, que corresponde a um requisito não-funcional do sistema e existe para as três
aplicações-referência, sendo, portanto, parte do núcleo. A autenticação é projetada e implemen-
tada como um aspecto, porque senão o seu código estaria espalhado e entrelaçado em vários com-
ponentes (Carga Cartão, Aquisição Cartão, GerênciaCtrl). Na solução sem aspectos, cada
um desses componentes teria que ter acesso a métodos responsáveis por autenticar o usuário e
acessar a autorização do usuário para os diferentes módulos do sistema. O código estaria repetido
em diferentes componentes e qualquer alteração nas regras de negócio de autenticação levaria a
mudanças em todos os componentes. Com o uso de aspectos isso não ocorre.

O aspecto de autenticação é na verdade dividido em dois aspectos, um especificamente para a
autenticação do usuário (Autenticacao) e outro para autorizar as páginas da web em que o usuário
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pode navegar (Autorizacao), de acordo com um determinado nível de acesso. Ambos os aspectos
possuem o mesmo ponto de junção e o aspecto de autenticação precede o aspecto de autorização.

A especificação desses aspectos é mostrada na Figura 5.18. Para autenticar o usuário, o aspecto
de autenticação requer algumas operações da interface ISistemaAutenticacao do componente
SistemaAutenticação: atualizarSessao, estaAutenticado e estaExpirado e seu adendo é do
tipo before, pois a autenticação deve ser feita antes de entrar em funções do sistema web. Diferen-
temente, o aspecto de autorização não requer operações de uma interface e esse aspecto tem um
adendo do tipo around, obtendo o nível de acesso do usuário (método adicionarMenu) e depois
adicionando o menu de acordo com o nível permitido para o usuário (método adicionarMenu).

Figura 5.18: Adendos, operações e atributos dos aspectos Autenticação e Autorização

A Figura 5.19 fornece a arquitetura dos aspectos Autenticação e Autorização. Os aspectos
entrecortam as interfaces dos componentes GerênciaCtrl, Aquisição Cartão e Carga Cartão.
Esses componentes requerem diversas interfaces de outros componentes do domínio BET, porém,
estes outros não estão sendo representadas na figura para focar apenas naquelas relacionadas aos
aspectos. Com o uso desses aspectos para autenticação e autorização não há retrabalho no de-
correr dos ciclos de desenvolvimento com a alteração dos componentes do subsistema Servidor
WEB, pois o aspecto já teve seu ponto de junção configurado para entrecortar todos os méto-
dos handleRequestInternal (método usado especificamente por controladores do MVC (Spring,
2008)) dos componentes que fazem parte do subsistema Servidor WEB, com exceção do Acesso
Básico.

A implementação do aspecto de autenticação pode ser vista na Figura 5.20. O ponto de junção
(linhas 05-07) entrecorta o método handleRequestInternal, contanto que não seja do próprio
gerenciamento de login e não seja do acesso básico, pois no núcleo não deve haver autenticação de
passageiro. O adendo do tipo before se encontra na linha 09. O sistema direciona para a página de
login caso ainda não tenha havido um login (linha 16-17) ou caso o usuário não esteja autenticado
ou se a sua sessão expirou (linha 20-21). Do contrário, a sessão do usuário é atualizada (linha 23).

Para São Carlos, a autenticação precisa ser feita também para o acesso web dos passageiros.
Esse caso é tratado como a implementação de uma variabilidade normal, sendo implementada uma
nova versão para substituir o aspecto Autenticação, chamada AutenticaçãoPassag, que apenas
possui um ponto de entrecorte diferente, pois também entrecorta o método handleRequestInternal
da interface do componente AcessoAdicional.
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Figura 5.19: Arquitetura dos aspectos Autenticação e Autorização e dos componentes entre-
cortados

1 public aspect Autenticacao {
2

3 ISistemaAutenticacao interfaceAutenticacao;
4

5 pointcut acessarAutenticacao(): execution(* lps.bet..*.handleRequestInternal(..)) &&
6 !execution(* lps.bet.basico.web.autenticacao.GerenciaLogin.handleRequestInternal(..)) &&
7 !execution(* lps.bet.basico.web.acessoBasico.AcessoBasico.handleRequestInternal(..));
8

9 before() : acessarAutenticacao (){
10 Object[] args = thisJoinPoint.getArgs();
11 if (args.length > 0){
12 HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) args[0];
13 HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) args[1];
14 HttpSession sessao = request.getSession(false);
15

16 if (sessao == null)
17 response.sendRedirect("login.html");
18 else {
19 String login = (String) sessao.getAttribute("login");
20 if (!interfaceAutenticacao.estaAutenticado(login) || interfaceAutenticacao.estaExpirada(request))
21 response.sendRedirect("login.html");
22 else
23 interfaceAutenticacao.atualizarSessao(request);
24 }
25 }
26 }
27 }

Figura 5.20: Implementação do aspecto Autenticação

Persistência também é normalmente um caso em que aspectos podem ser usados para represen-
tar os interesses transversais. Entretanto, persistência é uma situação especial, pois não é comple-
tamente ortogonal ao código-base (Rashid e Chitchyan, 2003). O armazenamento e a atualização
possuem pontos de junção explícitos no código-fonte que podem ser associados a essas operações
de persistência, isto é, podem ser adicionados em uma aplicação sem que ela seja desenvolvida
com consciência da persistência. Em contrapartida, a remoção de objetos de um banco de dados
não pode ser associada com algum ponto de junção. O mesmo problema ocorre para as consultas
– deve haver chamadas explícitas a operações de banco de dados quando é necessário realizar al-
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gum tipo de consulta e isso depende do algoritmo da aplicação. Conseqüentemente, a persistência
não pode ser completamente neglicenciada no código-base de uma aplicação, havendo no mínimo
uma implementação com consciência parcial, pois o engenheiro de software precisa ao menos es-
tar ciente dos locais do código em que a aplicação precisa remover e consultar dados (Camargo,
2006).

A implementação da persistência utilizando o desenvolvimento orientado a aspectos (Rashid e
Chitchyan, 2003; Soares, 2004; Couto et al., 2005) já foi estudada por vários autores e tem uma so-
lução feita pelo próprio grupo de pesquisa (Camargo, 2006). Além disso, várias implementações de
persistência orientadas a aspectos usam declarações intertipos para inserir código no código-base,
o que no caso deste trabalho violaria o encapsulamento dos componentes. Portanto, decidiu-se por
não implementar esse interesse com aspectos para a LPS-BET e por usar o Hibernate (Hibernate,
2008).

5.3.2 Aspectos para Implementar Variabilidades da LPS-BET

Inicialmente a solução de projeto de variabilidades da LPS-BET foi feita e implementada con-
siderando uma arquitetura puramente baseada em componentes, havendo o uso de aspectos apenas
para representar requisitos não-funcionais. A partir dessa solução baseada em componentes foi
projetada outra solução baseada em componentes e em aspectos. Nessa solução os aspectos passam
a ser utilizados para representar variabilidades. Como são usados componentes do tipo caixa-preta,
os aspectos são usados de modo a interceptar apenas operações das interfaces. Um estudo de caso
foi realizado com o objetivo de comparar ambas as soluções de implementação de variabilidades:
a solução de projeto e de implementação de variabilidades apenas com componentes e a solução
usando componentes e aspectos.

O uso de aspectos será ilustrado considerando o mesmo exemplo da Seção 5.2: as característi-
cas do grupo de características Integração (Tempo, Linha Integrada e Número de Viagens de Inte-

gração). Como visto no projeto desses componentes, os controladores dos três variantes possuem
um comportamento bastante semelhante, pois todos requerem alterações no mesmo componente
(ViagemCtrl) e eles devem ser capazes de processar uma integração pela requisição de duas inter-
faces: IRegistrarViagem e IRegistrarArrecadação. Eles diferem em termos do componente de
negócio que irão precisar (TempoMgr, NumViagensMgr e LinhaIntegradaMgr) e, portanto,
diferem em relação à interface que irão requerer. Isso significa que eles serão distintos em relação
às regras de negócio para verificação da existência de uma integração.

Portanto, com a escolha de usar aspectos para implementar essas variabilidades, um aspecto
abstrato foi usado para generalizar as similaridades desses três tipos de integração. Cada vari-
abilidade corresponde a um aspecto e implementa um aspecto abstrato (IntegraçãoCtrl), her-
dando o ponto de junção, o adendo e um método (processarIntegração), além de duas interfa-
ces comuns que são requeridas. O aspecto IntegraçãoCtrl define um método abstrato chamado
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verificarIntegração que deve ser implementado por cada aspecto especializado. Esses aspectos
são mostrados na Figura 5.21.

Figura 5.21: Aspecto abstrato e aspectos contratos para representar a característica Integração

A implementação do aspecto abstrato IntegraçãoCtrl usando AspectJ (Kiczales et al., 2001)
é apresentada na Figura 5.22. As interfaces requeridas são definidas nas linhas 03 e 04. O ponto
de junção entrecorta apenas a chamada dos métodos da interface IProcessarViagem (linha 06) e
então o adendo do tipo around é executado (linhas 08-17). Se houver integração (estado recebe
“INT-OK”), o adendo retorna o estado ao método da interface entrecortada, sem proceder a execu-
ção do método interceptado. Entretanto, caso não haja integração (estado é igual a “INT-NOK”),
o método entrecortado procede com sua execução normal (linha 16).

A Figura 5.23 mostra o projeto da característica Tempo usando aspectos. Esse projeto é corres-
pondente à solução mostrada na Figura 5.13 que usa apenas componentes. A principal diferença é
que o componente ServidorValidadorCtrl não precisa requerer a interface IProcessarViagem
de um novo componente, mas continua requerendo a interface fornecida pelo componente bá-
sico ViagemCtrl. O aspecto IntegracaoCtrl entrecorta a interface e é estendido pelo aspecto
TempoViagemCtrl que requer as operações da interface ITempoMgt do componente de negó-
cio TempoMgr.

A implementação do aspecto TempoViagemCtrl é mostrada na Figura 5.24. Ele estende o as-
pecto abstrato IntegraçãoCtrl (linha 01) e, portanto, pode utilizar o método processarIntegração
(linha 16). O aspecto verifica se a integração se aplica comparando o tempo decorrido desde a
última viagem (linha 14) com o tempo máximo de integração, obtido a partir do método buscar-
Tempo da interface ITempoMgt (linha 10). Como esse aspecto estende o IntegraçãoCtrl, ele
também apenas entrecorta a interface IProcessarViagem.
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1 public abstract aspect IntegracaoCtrl {
2

3 ICartaoMgt interfaceCartaoMgt;
4 IRegistrarArrecadacao interfaceRegistrarArrecadacao;
5

6 pointcut validarIntegracao(): call(String lps.bet.interfaces.IProcessarViagem.*(..));
7

8 String around(): validarIntegracao(){
9 String estado="INT-NOK";

10 Object[] args = thisJoinPoint.getArgs();
11 if (args.length > 0){
12 int cartaoID = (Integer) args[0];
13 int onibusID = (Integer) args[1];
14 estado = verificarIntegracao(cartaoID, onibusID);
15 }
16 return !estado.equals("INT-OK") ? proceed(): estado;
17 }
18

19 public String processarIntegracao(int onibusID, Viagem viagem){
20 interfaceRegistrarArrecadacao.registrarArrecadacao(onibusID, 0);
21 viagem.setNumViagens(viagem.getNumViagens()+1);
22 interfaceCartaoMgt.alterarViagem(viagem);
23 return "INT-OK";
24 }
25

26 public abstract String verificarIntegracao(int cartaoID, int onibusID);
27

28 }

Figura 5.22: Implementação do aspecto abstrato IntegraçãoCtrl

Figura 5.23: Uma solução usando aspectos para adicionar a característica Tempo na arquitetura

Para a solução com componentes pode não ser necessário alterar componentes do núcleo para
a adição de variabilidades, mas ao menos é preciso alterar a configuração no contexto de apli-
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1 public aspect TempoViagemCtrl extends IntegracaoCtrl{
2

3 ITempoMgt interfaceTempoMgt;
4

5 public String verificarIntegracao(int cartaoID, int onibusID){
6

7 String estado = "INT-NOK";
8 long tempoDecorrido = Long.MAX_VALUE;
9 Viagem viagem = interfaceCartaoMgt.buscarUltimaViagem(cartaoID);

10 int tempoMaxIntegracao = interfaceTempoMgt.buscarTempo();
11

12 if (viagem != null){
13 Calendar horaUltimaViagem = viagem.getHora();
14 tempoDecorrido = Calendar.getInstance().getTimeInMillis() - horaUltimaViagem.getTimeInMillis();
15 if (tempoDecorrido <= tempoMaxIntegracao)
16 estado = processarIntegracao(onibusID, viagem);
17 }
18 return estado;
19 }
20 }

Figura 5.24: Implementação do aspecto ViagemTempoCtrl

cação do componente que implementa a interface requerida pelo componente básico, como visto
anteriormente na Figura 5.16. Portanto, os componentes básicos em si podem não possuir conheci-
mento da inserção de variabilidades, pois são usadas interfaces com nomes equivalentes. Contudo,
como a interface é fornecida por um componente diferente é necessário alterar a configuração dos
componentes básicos requerendo essa interfaces pela referência (ref) ao componente que imple-
menta a interface. Ao usar aspectos essa alteração no contexto da aplicação não é necessária,
pois o aspecto entrecorta a interface sem que os componentes básicos tenham conhecimento do
mesmo. No exemplo da característica de Tempo, para a solução com aspectos o componente básico
ServidorValidadorCtrl não seria modificado nem na implementação nem na sua configuração.
A Figura 5.25 mostra como fica a configuração para esse exemplo usando aspecto.

A solução aqui apresentada para o uso de aspectos não implementa a variabilidade como um
todo com o uso de aspectos, pois deseja-se continuar com as vantagens do uso de componentes
caixa-preta. Os componentes de negócio são extraídos do refinamento do modelo conceitual da
mesma forma como são extraídos no projeto sem o uso de aspectos. Os aspectos substituem com-
ponentes controladores e de sistema. Eles entrecortam componentes básicos, adicionam lógicas
de sistema ou de controle e obtêm informações necessárias de componentes de negócio. Dessa
forma, os aspectos atuam como uma espécie de código de ligação (glue code) entre o núcleo e as
variabilidades da LPS.

Em soluções para implementar uma variabilidade tendo um componente básico A que pode
ser reusado sem problemas e é preciso adicionar um componente B, a solução usando aspectos é
similar àquela mostrada nesta seção. O aspecto entrecorta a interface do componente A, realiza
um processamento e, de acordo com o resultado, retorna o fluxo para o componente A. O proces-
samento feito pelo aspecto pode consistir em uma chamada a operações do componente B, caso



CAPÍTULO 5. DECISÕES DE PROJETO DA LPS-BET 99

1 <bean id="ServidorValidadorCtrl" class="lps.bet.basico.servidorValidadorCtrl.ServidorValidadorCtrl">
2 <property name="interfaceRegistrarCorrida">
3 <ref bean="CorridaCtrl"/>
4 </property>
5 <property name="interfaceProcessarViagem">
6 <ref bean="ViagemCtrl"/>
7 </property>
8 <property name="interfaceCartaoMgt">
9 <ref bean="CartaoMgr"/>

10 </property>
11 </bean>
12

13 <bean id="ViagemTempoCtrlAspecto" class="lps.bet.variabilidades.ViagemTempoCtrl" factory-method="aspectOf">
14 <property name="interfaceTempoMgt">
15 <ref bean="TempoMgr"/>
16 </property>
17 <property name="interfaceCartaoMgt">
18 <ref bean="CartaoMgr"/>
19 </property>
20 <property name="interfaceRegistrarArrecadacao">
21 <ref bean="LinhaMgr"/>
22 </property>
23 </bean>
24

25 <bean id="TempoMgr" class="lps.bet.variabilidades.tempoMgr.TempoDAO">
26 <property name="sessionFactory">
27 <ref bean="sessionFactory"/>
28 </property>
29 </bean>

Figura 5.25: Beans relacionados ao aspecto TempoViagemCtrl

o componente seja de negócio, ou em uma implementação das operações que estariam no com-
ponente B, caso o componente seja de controle ou de sistema. Como explicado anteriormente, a
vantagem dessa solução é que evita a necessidade de alterar a configuração de componentes que
requerem o componente A do núcleo.

Para soluções de projeto baseadas em componentes em que é necessário substituir um com-
ponente A’ do núcleo por outro B’ com a variabilidade a ser implementada, a solução usando
aspectos requer que o aspecto entrecorte as operações das interfaces do componente A’, não per-
mitindo que as operações do componente A’ sejam executadas. Pode ser feita uma solução em
que o aspecto chama as operações do componente B’ (componente de negócio) ou implementa as
operações que estariam no componente B’ (componente de controle ou de sistema). O aspecto
executaria de modo a não permitir que a aplicação-referência utilize as operações do componente
do núcleo (componente A’). Mesmo que o componente não seja utilizado, o componente se encon-
tra conectado aos outros componentes e a arquitetura da aplicação-referência não corresponde à
arquitetura de fato, podendo dificultar manutenções posteriores na aplicação. Nesse ponto a solu-
ção usando componentes possui vantagem sobre a solução usando aspectos, pois a arquitetura dos
componentes corresponde realmente à forma como a aplicação funciona.
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5.4 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentadas e discutidas diferentes soluções baseadas em componentes
e em aspectos para implementar variabilidades. Podem ser usados componentes caixa-branca pela
facilidade de implementação e de composição ou podem ser usados componentes caixa-preta para
se ter uma maior separação de interesses e facilidade de manutenção. Essas soluções foram anali-
sadas tanto para casos de modelagem de novas classes como para modelagem de novas subclasses
com novos atributos e métodos para classes já existentes.

No contexto dessas categorias de modelagem foram fornecidas diversas soluções usando com-
ponentes, discutindo vantagens e desvantagens de cada uma, usando a linha de produtos desen-
volvida. Como resultado, tem-se uma linha de produtos de software com um projeto detalhado da
arquitetura baseada em componentes.

Além de considerar componentes para projetar a arquitetura da LPS, também foi analisado o
uso de aspectos juntamente com os componentes como forma de representar as variabilidades.
Adicionalmente, foi apresentada uma comparação do projeto apenas com componentes e com
aspectos e componentes para algumas variabilidades, mostrando vantagens e desvantagens para
cada solução. Os aspectos também foram utilizados para implementar requisitos não-funcionais
que estão presentes nas aplicações-referência da LPS: autenticação e autorização.

Portanto, a LPS-BET possui o projeto de algumas variabilidades usando componentes e aspec-
tos, mas a quantidade de aspectos desenvolvidos não fornece uma análise mais aprofundada em
relação ao uso de aspectos em uma LPS com arquitetura baseada em componentes caixa-preta,
sendo interessante investigar esses estudos a fundo.



CAPÍTULO

6
Uso do Gerador Captor para a

Engenharia de Aplicação da LPS-BET

6.1 Considerações Iniciais

Para automatizar a estratégia de engenharia de aplicação delineada no Capítulo 4 é usado o
gerador de aplicações configurável Captor (Schimabukuro et al., 2006). O gerador é configurado
para a LPS-BET durante a engenharia de domínio, na qual são desenvolvidos os ativos centrais da
linha em ciclos incrementais e há a atividade de elaboração incremental de uma receita (linguagem
de modelagem da aplicação) para gerar aplicações a partir de determinados requisitos.

Este capítulo está organizado da seguinte forma: na Seção 6.2 é apresentada a configuração
do gerador Captor para a LPS-BET; em seguida, na Seção 6.3, o Captor configurado é utilizado
pelo engenheiro de aplicação para selecionar as variabilidades a serem considerações na geração
de uma aplicação da linha pelo Captor, como o núcleo e a aplicação-referência de Campo Grande
e, finalmente, na Seção 6.4 são apresentadas as considerações finais deste capítulo.

6.2 Configuração do Captor para o Domínio BET

A fase de Transição é realizada após a implementação e os testes executados na construção de
cada ciclo de desenvolvimento. Nessa fase deve ser elaborada uma receita para guiar a posterior
engenharia da aplicação-referência produzida no ciclo. Portanto, para cada fase de transição da
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engenharia de domínio da LPS-BET, uma parte da LMA foi definida para a LPS e o domínio BET
foi sendo configurado no Captor de forma incremental.

A configuração foi iniciada na transição do ciclo de desenvolvimento do núcleo. Nesse mo-
mento as características existentes na LPS-BET foram definidas no gerador e o Captor foi confi-
gurado para produzir um núcleo operacional, ou seja, com as características comuns da linha. Na
fase de transição do ciclo de desenvolvimento da aplicação-referência de Fortaleza, a configuração
do Captor foi incrementada para que a aplicação pudesse ser gerada pelo Captor, incluindo as ca-
racterísticas comuns e as variabilidades de Fortaleza. O mesmo processo foi feito para a fase de
transição do ciclo de desenvolvimento de Campo Grande. Assim, no final dessa fase de transição,
o Captor se encontrava configurado para as características comuns da LPS e para as características
opcionais e variantes de Fortaleza e de Campo Grande. Na transição do ciclo de desenvolvimento
da aplicação-referência de São Carlos, o gerador foi configurado para as variabilidades imple-
mentadas para São Carlos. Como esse último ciclo não foi totalmente implementado, a receita
configurada no Captor para essa aplicação-referência não considera a existência da característica
Combinação de Cartões.

A escolha de configurar o Captor incrementalmente e não apenas no final da engenharia de
domínio da LPS-BET levou a um pequeno retrabalho na LMA. Contudo, considerou-se impor-
tante realizar a configuração em incrementos, pois a geração facilitava a validação das aplicações-
referência, os testes realizados para verificar o funcionamento da LPS-BET com as variabilidades
que iam sendo implementadas e a combinação das variabilidades existentes.

No Captor são utilizadas LMAs declarativas que são especificadas em um conjunto de formulá-
rios organizados hierarquicamente em forma de árvore. O diagrama de características da LPS-BET
foi tomado como base para definir esses formulários durante a fase de transição do ciclo de de-
senvolvimento do núcleo, ou seja, os formulários puderam ser definidos sem ter as variabilidades
implementadas. As características comuns não foram representadas, pois sempre fazem parte da
LPS-BET, inclusive os aspectos que implementam requisitos não-funcionais (autenticação e au-
torização). Portanto, a árvore de formulários do Captor foi construída considerando grupos de
características opcionais e variantes da LPS-BET. A Figura 6.1 mostra a árvore de formulários
usada no Captor para o domínio BET. Essa estrutura hierarquica é definida no Captor, conforme é
ilustrado na Figura 6.2.

Figura 6.1: Árvore de formulários definidos no Captor para a LPS-BET
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Figura 6.2: Estrutura hierárquica dos formulários para a LPS-BET

Cada formulário da LMA no Captor contém elementos que definem variantes. Esses variantes
foram definidos como sendo as características do grupo de características do formulário. A Ta-
bela 6.1 mostra a listagem de elementos variantes definidos por formulário no Captor e os seus
possíveis valores.

Tabela 6.1: Disposição dos elementos variantes nos formulários

Formulário Elementos Variantes Possíveis Valores
Variabilidades Nome da Aplicação <nome da aplicação>
Acesso a Informações Acesso Adicional inexistente, existente

Formas de Integração
Terminal inexistente, existente
Integração inexistente, tempo, número de viagens e linha in-

tegrada (combinação das variáveis)
Solução de Integração com componentes, com aspectos

Aquisição de Cartão
Pagamento de Cartão inexistente, existente
Restrição de Cartões inexistente, número de cartões, combinação de

cartões
Carga de Cartão Limite de Passagens inexistente, existente
Responsáveis por Cartões Empresas Usuárias inexistente, existente

Com exceção dos elementos variantes Nome da Aplicação e Solução de Integração, os
elementos variantes correspondem a características da LPS-BET. Como padrão é assumido o valor
inexistente para os elementos correspondentes a características. O elemento Nome da Aplicação
deve ser preenchido durante a engenharia de aplicação com o nome da aplicação a ser desenvolvida
(por exemplo, Fortaleza, Campo Grande e São Carlos). O variante Solução de Integração foi
criado para optar pela solução de implementação das variabilidades existentes de integração na
aplicação utilizando componentes ou aspectos. A opção não se aplica para todas as variabilidades
da LPS-BET, pois até o momento apenas as características de integração foram implementadas
usando aspectos. A Figura 6.3 mostra os dados definidos para o elemento Integração e ilustra os
parâmetros preenchidos para os diversos variantes.

Após finalizar a configuração do Captor para a LPS-BET, os gabaritos foram criados. O Cap-
tor armazena as informações inseridas na sua interface gráfica em uma representação textual no
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Figura 6.3: Definição do elemento variante Integração

formato XML. A estrutura em XML que o Captor utiliza para persistir a especificação possui uma
parte fixa (independente de domínio) e uma parte variável (dependente de domínio) (Shimabukuro,
2006).

A parte variável representa os dados contidos nos elementos de cada formulário, como é ilus-
trado na Figura 6.4. A marcação project (linha 03-05) representa o nome do projeto e a marcação
forms contém os dados dos formulários da especificação. As marcações data representam os ele-
mentos variantes dos formulários (form) e o conteúdo dessas marcações é definido na engenharia
da aplicação. A figura mostra nas linhas 13 a 19 que a aplicação usada como exemplo possui a
característica Terminal no grupo Formas de Integração e possui a característica de Tempo de
integração. Além disso, a solução a ser usada na geração dessas características corresponde àquela
usando componentes para representar variabilidades.

Geralmente há um gabarito para cada artefato gerado e com base no diagrama de mapeamento
de variabilidades é possível determinar quais definições do projeto vão afetar qual gabarito (Shima-
bukuro, 2006). Esses gabaritos devem ser implementados usando a linguagem de transformação
chamada XSL (W3C, 2008), que corresponde à linguagem de transformação utilizada pelo Captor.
Para o caso da LPS-BET, como é usado o arquivo XML de “contexto de aplicação” (artefato cha-
mado bet-servlet.xml.xsl) para configurar os componentes a serem usados na aplicação e como
os componentes são acoplados, não é necessário fazer um gabarito para cada artefato gerado e
para cada variabilidade. Dessa forma só é preciso elaborar um gabarito a partir desse artefato para
mapear as variabilidades que a aplicação requer dada a especificação definida na interface gráfica
do Captor. A parte fixa do gabarito é definida no ciclo de desenvolvimento do núcleo, enquanto as
partes variáveis são definidas incrementalmente nos outros ciclos. São realizados testes de regres-
são em cada um desses incrementos para validar os gabaritos ao passo em que são refinados e para
se certificar que os gabaritos não criaram problemas na aplicação-referência já implementada.
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1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <formsData>
3 <project>
4 <name>Nome do Projeto</name>
5 </project>
6

7 <forms>
8 <form id="1.1" variant="Variabilidades">
9 <data>

10 <textatt name="1">Nome da Aplicação</textatt>
11 </data>
12 ...
13 <form id="3.1" variant="Formas de Integracao">
14 <data>
15 <combo name="terminal">existente</combo>
16 <combo name="integracao">tempo</combo>
17 <combo name="solucaoIntegracao">com componentes</combo>
18 </data>
19 </form>
20 ...
21 </form>
22 </forms>
23 </formsData>

Figura 6.4: Exemplo de Estrutura XML da Especificação do Captor

Na Figura 6.5 é mostrado um fragmento do gabarito do arquivo de configuração. Os comentá-
rios sinalizam as configurações que foram removidas. A configuração do componente de negócio
LinhaMgr é mostrada para exemplificar uma parte fixa no gabarito (linhas 09-14). Essa parte foi
definida na fase de transição do desenvolvimento do núcleo. Para ilustrar uma parte variável no ga-
barito, utiliza-se o componente de negócio TerminalMgr (linhas 21-23), que deve ser incorporado
na transformação caso o elemento variante Terminal seja definido como existente (linhas 19-20).
Essa parte variável foi incorporada ao gabarito na fase de transição do ciclo de desenvolvimento
da aplicação-referência de Fortaleza.

Além disso, foi definido mais um gabarito para personalizar a página principal do site (artefato
chamado menu.xml.xsl) da aplicação BET, colocando o nome definido no Captor, além de for-
necer links adicionais no menu para algumas variabilidades. Na Figura 6.6 é mostrada uma parte
do gabarito menu.xml.xsl em que são considerados os elementos variantes Nome da Aplicação
e Terminal. O gabarito mostra uma parte variável em que o valor do atributo do formulário
Variabilidades é colocado como cabeçalho (linha 12) e outra parte em que se houver Terminal
(valor existente) como forma de integração, é inserido um link para a gerência de terminais (linhas
22-25). Outros elementos variantes que são definidos nesse gabarito são a Integração utilizando
Linha Integrada e as Empresas Usuárias, porém, não estão mostrados na Figura 6.6.

Para indicar ao Captor quais gabaritos devem ser utilizados no processo de geração de artefatos
deve ser definido um arquivo de mapeamento de transformação de gabaritos usando a linguagem
MTL (do inglês Mapping Transformation Language) criada especificamente para o Captor. Na
Figura 6.7 é apresentado o arquivo de mapeamento da LPS-BET. A marcação task define a trans-
formação de um gabarito (com extensão .xsl) em um arquivo de saída (linhas 8 e 14). Portanto,
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1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
3 <xsl:output method="xml" doctype-system="http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd"/>
4 <xsl:template match="/">
5 <beans>
6 <!--Beans relacionados ao sistema web-->
7 <!--Beans de Componentes de Negócio do Núcleo-->
8 ...
9 <bean id="LinhaMgr" class="lps.bet.basico.linhaMgr.LinhaMgr">

10 <property name="linhaDAO" ref="LinhaDAO"/>
11 <property name="corridaDAO" ref="CorridaDAO"/>
12 <property name="validadorDAO" ref="ValidadorDAO"/>
13 <property name="onibusDAO" ref="OnibusDAO"/>
14 </bean>
15 ...
16 <!-- Beans relacionados ao Hibernate-->
17 <!-- Partes Variáveis do gabarito-->
18 ...
19 <xsl:if
20 test="formsData/forms/form/form[@variant=’Formas de Integracao’]/data/combo[@name=’terminal’]=’existente’">
21 <bean id="TerminalMgr" class="lps.bet.variabilidades.terminalMgr.TerminalMgr">
22 <property name="terminalDAO" ref="TerminalDAO"/>
23 </bean>
24 <!--Configuração dos Beans GerenciaTerminal e TerminalDAO-->
25 </xsl:if>
26 ...
27 </beans>
28 </xsl:template>
29 </xsl:stylesheet>

Figura 6.5: Parte do gabarito bet-servlet.xml.xsl

a transformação de gabaritos na LPS-BET deve gerar os arquivos bet-servlet.xml e menu.xml.
Esses arquivos configurados pelo Captor juntamente com os outros artefatos da LPS-BET formam
a aplicação definida no Captor. O sistema gerado utiliza apenas as variabilidades escolhidas pelo
engenheiro da aplicação.

6.3 Engenharia de Aplicações da LPS-BET

Na engenharia de aplicações da LPS-BET é gerada uma aplicação com o uso do Captor con-
figurado para o domínio específico do BET de acordo com os requisitos da aplicação. O primeiro
passo para a engenharia de aplicações é elicitar os requisitos da aplicação a ser obtida.

Inicialmente, deve-se verificar se a aplicação realmente se encontra dentro do domínio BET.
Se a aplicação não estiver no escopo do domínio BET, não é o caso de gerar a aplicação pelo
Captor a partir da LPS-BET, pois existem mais variabilidades do que similaridades entre essa apli-
cação e o domínio. Senão, em seguida, deve-se verificar se as características da aplicação já foram
previstas na LPS-BET. Caso todas estejam previstas na LPS-BET, não haverá problemas na gera-
ção da aplicação pelo Captor, sendo apenas necessário identificar as características da LPS-BET
que a aplicação possuirá e fornecer como entrada ao gerador. Do contrário, existe ao menos uma
característica que não foi planejada para a LPS-BET. Deve ser analisado então se é válido imple-
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1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
2

3 <xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
4

5 <xsl:output method="xml" encoding="ISO-8859-1" indent="yes"/>
6

7 <xsl:template match="/">
8 <div class="header">
9 ...

10 <div class="logo">
11 ...
12 <h2><xsl:value-of select="formsData/forms/form[@variant=’Variabilidades’]/data/textatt[@name=’1’]"/></h2>
13 </div>
14 </div>
15 <div class="bar menu">
16 <ul>
17 ...
18 <li nivel="3"><a href="#">Linha</a>
19 <ul>
20 <li nivel="5"><a href="gerenciaLinha.html">Linha</a></li>
21 ...
22 <xsl:if
23 test="formsData/forms/form/form[@variant=’Formas de Integracao’]/data/combo[@name=’terminal’]=’existente’">
24 <li nivel="5"><a href="gerenciaTerminal.html">Terminal</a></li>
25 </xsl:if>
26 </ul>
27 </li>
28 ...
29 </ul>
30 </div>
31

32 </xsl:template>
33 </xsl:stylesheet>

Figura 6.6: Parte do gabarito menu.xml.xsl

1 <composer name="FIT">
2 <main>
3 <callTask id="betServlet"/>
4 <callTask id="menu"/>
5 </main>
6

7 <tasks>
8 <task id="betServlet">
9 <compose>

10 <template>bet-servlet.xml.xsl</template>
11 <newFilename>bet-servlet.xml</newFilename>
12 </compose>
13 </task>
14 <task id="menu">
15 <compose>
16 <template>menu.xml.xsl</template>
17 <newFilename>menu.xml</newFilename>
18 </compose>
19 </task>
20 </tasks>
21 </composer>

Figura 6.7: Arquivo de Mapeamento de Gabaritos para a LPS-BET
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mentar a característica e adicioná-la aos ativos centrais da LPS-BET ou se é preferível desenvolver
a característica especificamente para a aplicação desejada. Caso a característica seja inserida na
LPS-BET, deve-se também realizar alterações na configuração do Captor para o domínio BET e
nos seus gabaritos, para que a nova característica esteja disponível para as próximas aplicações
que surgirem e até possa ser incorporada em aplicações que já estejam em produção, pela geração
de novas versões.

As características da aplicação devem ser especificadas no domínio BET do Captor. A partir
dessas informações das variabilidades da aplicação, o Captor utiliza a LMA da LPS-BET e pode
gerar os artefatos específicos da aplicação, definindo os ativos centrais da linha que devem ser
usados e como devem estar conectados para gerar a aplicação desejada.

As aplicações geradas devem ser testadas para complementar as atividades de testes realizadas
durante a engenharia do domínio. São executados testes sistêmicos da aplicação para validá-la de
acordo com os requisitos e as características levantados no início da engenharia da aplicação. O
teste deve garantir que a aplicação realiza os requisitos da aplicação e que nenhum requisito tenha
sido omitido (Pohl et al., 2005). Além disso, nos testes da aplicação é verificado se os pontos
variantes da aplicação estão acoplados corretamente às características básicas da LPS-BET e às
outras variabilidades da aplicação. Isso deve ser verificado tanto no arquivo de configuração dos
componentes quanto no teste funcional da aplicação. É importante verificar se existem caracterís-
ticas configuradas que não devem fazer parte da aplicação e se características necessárias para a
aplicação foram desconsideradas (Pohl et al., 2005).

Adicionalmente, como está sendo usado o gerador para obter as aplicações, também devem ser
feitos testes para verificar a integração entre o gerador e a aplicação e a corretude da configuração
realizada no gerador para a LPS-BET. Algumas combinações de variabilidades já foram testadas
durante os testes de domínio, mas mesmo assim devem ser testadas novamente após geradas pelo
Captor.

No caso de se ter levantado no início da engenharia de aplicação que alguns requisitos não
existiam na LPS-BET e que eles seriam implementados especificamente para a aplicação, esses
requisitos são implementados e acoplados a uma versão da aplicação gerada com as características
que existem na LPS-BET. Esses novos requisitos são específicos da aplicação e devem ser testados
detalhadamente, pois não passaram por quaisquer testes.

6.3.1 Engenharia da Aplicação BET de Campo Grande

A seguir é detalhado o processo de engenharia da aplicação BET de Campo Grande. Como
essa aplicação foi previamente analisada na análise da LPS-BET como uma aplicação-referência,
já se tem idéia dos requisitos e das características que a aplicação deve possuir. As característi-
cas existentes para a aplicação de Campo Grande são mostradas na Figura 6.8. Como visto na
Figura, as variabilidades para Campo Grande são Acesso Adicional, Terminal, Tempo e Linha de

Integração, Número de Viagens de Integração, Número de Cartões e Empresas Usuárias.
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A partir das características identificadas para a aplicação é possível criar o modelo da aplicação
de Campo Grande. Com esse intuito deve-se executar o Captor e criar um projeto no domínio BET.
A interface gráfica do Captor relacionada a essa função é mostrada na Figura 6.9. Na figura estão
visíveis os diversos domínios configurados no Captor que podem ser usados para a geração de
aplicações. A LPS-BET encontra-se evidenciada na figura e é chamada de DominioBET.

No Captor, o domínio BET requer que um nome seja dado à aplicação a ser gerada no formulá-
rio Variabilidades, como pode ser visto na Figura 6.10. Do lado esquerdo da figura pode ser vista
a hierarquia de formulários para construção da aplicação na LPS-BET. As características identifi-
cadas e especificadas pelo engenheiro de aplicação para a aplicação de Campo Grande devem ser
informadas nesses formulários.

A seleção dos valores dos elementos dos diversos formulários para a aplicação de Campo
Grande é feita de acordo com as características. Caso a característica não exista para a aplica-
ção, é selecionada a opção inexistente para o elemento variante. A Figura 6.11 mostra como são
preenchidos esses formulários para que a aplicação de Campo Grande possa ser gerada com as
características que a definem. Por exemplo, a característica de Pagamento de Cartão não existe
para Campo Grande, sendo marcada como inexistente. Para a engenharia da aplicação de Forta-
leza esse elemento estaria marcado como existente. Como o Captor não possui implementada a
relação entre elementos variantes, como dois elementos que sejam mutuamente exclusivos, caso
das características Número de Cartões e Combinação de Cartões do grupo Restrição de Cartões,
o formulário foi definido de forma que só fosse possível selecionar uma opção sem selecionar a
outra.

Para que o Captor possa gerar os gabaritos da aplicação de Campo Grande, o engenheiro deve
salvar o projeto da aplicação. Com isso, o Captor gera o arquivo no qual estão os valores dos
elementos variantes informados pelo engenheiro de aplicação. O Captor apresenta um console que
registra a geração do código XML com base nos formulários preenchidos, como pode ser visto na
Figura 6.12.

O código XML gerado pelo Captor é mostrado na Figura 6.13. O nome da aplicação é Campo
Grande (linha 9) e as características existentes para Campo Grande podem ser vistas nas linhas 13,
18, 19, 26 e 36. Optou-se pela solução de integração com componentes (linha 20). Caso fosse es-
colhido o valor para o elemento Solução de Integração “com aspectos”, apareceria no lugar da linha
20 a seguinte linha de código <combo name=”solucaoIntegracao”>com aspectos</combo>.

A aplicação pode ser gerada após essa atividade. O Captor gera dois artefatos a partir dos
gabaritos definidos na engenharia de domínio e do código XML definindo os elementos variantes:
o bet-servlet.xml e o menu.xml. Essa atividade pode ser verificada no console do Captor visto
na Figura 6.14.

Internamente ao Captor, o gabarito indica como cada característica é obtida pela composição
de componentes. Na Figura 6.15 é mostrado um extrato do gabarito referente a algumas caracte-
rísticas de Campo Grande. Nas linhas 05-09 e 28-29 há código que sempre faz parte do arquivo
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Figura 6.8: Diagrama de Características para a aplicação de Campo Grande

gerado. Na linha 09 é definida uma interface requerida pelo componente ValidadorServidorCtrl,
porém, o componente que fornece essa interface varia de acordo com o processamento realizado
entre as linhas 10-27. A primeira verificação é a solução para a característica de integração.
Caso seja com aspectos, o componente básico ViagemCtrl implementa a interface (linhas 24-
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Figura 6.9: Criação de um novo projeto para geração de uma aplicação pelo Captor

Figura 6.10: Definição do elemento Nome da Aplicação para a aplicação de Campo Grande

26). Caso contrário, componentes devem ser usados para implementar a variabilidade (linhas
11-23). Para Campo Grande as formas de integração são por tempo, número de viagens e li-
nha integrada, portanto, a interface deve ser implementada pelo componente ViagemTempo-
NumViagensLinhaIntegradaCtrl (linhas 15-18). A figura também ilustra a definição ou não da
característica Terminal (linhas 31-37). Caso exista a característica, serão definidos os componentes
relacionados a essa característica, como TerminalMgr (linhas 33-35).

O arquivo de configuração (bet-servlet.xml) que é gerado define então os componentes que
existem para a aplicação de Campo Grande e a forma como estão conectados os componentes.
Esses componentes que são configurados fazem parte dos ativos centrais da LPS-BET. Um frag-
mento do arquivo de configuração gerado é mostrado na Figura 6.16. É mostrada a definição de
um bean da parte básica da LPS (linhas 04-09) e a configuração de uma interface requerida por
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Figura 6.11: Definição dos valores dos elementos para a aplicação de Campo Grande

Figura 6.12: Captor gera arquivo XML com valores dos elementos variantes dos formulários

ele, a interfaceProcessarViagem (linha 06). Para a aplicação de Campo Grande, a interface
é implementada pelo componente ViagemTempoNumViagensLinhaIntegradaCtrl, pois exis-
tem as variabilidades Tempo, Número de Viagens e Linhas Integradas. Portanto, também devem
ser definidos os componentes de negócio dessas variabilidades (linhas 17-25). Além disso, Campo
Grande requer mais dois componentes de negócio que não existem para o núcleo: TerminalMgr
e EmpresaUsuariaMgr. Esses dois componentes também existiriam na geração do BET de For-
taleza.
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1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
2 <formsData>
3 <project>
4 <name>CampoGrande</name>
5 </project>
6 <forms>
7 <form id="1.1" variant="Variabilidades">
8 <data>
9 <textatt name="1">Campo Grande</textatt>

10 </data>
11 <form id="2.1" variant="Acesso a Informacoes">
12 <data>
13 <combo name="acessoAdicional">existente</combo>
14 </data>
15 </form>
16 <form id="3.1" variant="Formas de Integracao">
17 <data>
18 <combo name="terminal">existente</combo>
19 <combo name="integracao">tempo, numero de viagens, linha integrada</combo>
20 <combo name="solucaoIntegracao">com componentes</combo>
21 </data>
22 </form>
23 <form id="4.1" variant="Aquisicao de Cartao">
24 <data>
25 <combo name="pgtoCartao">inexistente</combo>
26 <combo name="restricaoCartoes">numero de cartoes</combo>
27 </data>
28 </form>
29 <form id="5.1" variant="Carga de Cartao">
30 <data>
31 <combo name="limitePassagens">inexistente</combo>
32 </data>
33 </form>
34 <form id="6.1" variant="Responsaveis por Cartoes">
35 <data>
36 <combo name="empresasUsuarias">existente</combo>
37 </data>
38 </form>
39 </form>
40 </forms>
41 </formsData>

Figura 6.13: Estrutura XML da Especificação de Campo Grande no Captor

Figura 6.14: Captor gera arquivo XML com valores dos elementos variantes dos formulários
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1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
3 <xsl:output method="xml" doctype-system="http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd"/>
4 <xsl:template match="/">
5 <beans>
6 ...
7 <bean id="ValidadorServidorCtrl" class="lps.bet.basico.validadorServidorCtrl.ValidadorServidorCtrl">
8 ...
9 <property name="interfaceProcessarViagem">

10 <xsl:choose>
11 <xsl:when test="formsData/forms/form/form[@variant=’Formas de Integracao’]/data/combo
12 [@name=’solucaoIntegracao’]=’com componentes’">
13 <xsl:choose>
14 ...
15 <xsl:when test="formsData/forms/form/form[@variant=’Formas de Integracao’]/data/combo
16 [@name=’integracao’]=’tempo, numero de viagens, linha integrada’">
17 <ref bean="ViagemTempoNumViagensLinhaIntegradaCtrl"/>
18 </xsl:when>
19 <xsl:otherwise>
20 <ref bean="ViagemCtrl"/>
21 </xsl:otherwise>
22 </xsl:choose>
23 </xsl:when>
24 <xsl:otherwise>
25 <ref bean="ViagemCtrl"/>
26 </xsl:otherwise>
27 </xsl:choose>
28 </property>
29 </bean>
30 ...
31 <xsl:if
32 test="formsData/forms/form/form[@variant=’Formas de Integracao’]/data/combo[@name=’terminal’]=’existente’">
33 <bean id="TerminalMgr" class="lps.bet.variabilidades.terminalMgr.TerminalMgr">
34 <property name="terminalDAO" ref="TerminalDAO"/>
35 </bean>
36 ...
37 </xsl:if>
38 ...
39 </beans>
40 </xsl:template>
41 </xsl:stylesheet>

Figura 6.15: Parte do gabarito bet-servlet.xml.xsl que identifica características de Campo
Grande

Caso a aplicação gerada fosse o núcleo, então o componente relacionado à viagem que forne-
ceria a interfaceProcessarViagem seria ViagemCtrl e, caso fosse a aplicação de São Carlos,
seria ViagemTempoLinhaIntegradaCtrl. Para esse segundo caso, a parte do arquivo de con-
figuração referente às características da viagem possuiria apenas as características de Tempo e de
Linha Integrada. Assim, não haveria o componente NumViagensMgr definido nas linhas 20-22
e deveria haver o componente ViagemTempoLinhaCtrl no lugar do componente controlador
configurado nas linhas 26 a 35.

A partir desses artefatos gerados pelo Captor é possível construir (build) o sistema BET para
Campo Grande. A aplicação de Campo Grande faz uso apenas dos componentes que estão confi-
gurados no bet-servlet.xml e a parte web da aplicação possui uma interface gráfica que identifica
a aplicação que foi gerada usando o elemento Nome da Aplicação. Na Figura 6.17 pode ser
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1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <beans>
3 ...
4 <bean class="basico.validadorServidorCtrl.ValidadorServidorCtrl" id="ValidadorServidorCtrl">
5 ...
6 <property name="interfaceProcessarViagem">
7 <ref bean="ViagemTempoNumViagensLinhaIntegradaCtrl"/>
8 </property>
9 </bean>

10 ...
11 <bean id="TerminalMgr" class="variabilidades.terminalMgr.TerminalMgr">
12 <property name="terminalDAO" ref="TerminalDAO"/>
13 </bean>
14 <bean id="EmpresaUsuariaMgr" class="variabilidades.empresaUsuariaMgr.EmpresaUsuariaMgr">
15 <property name="empresaUsuariaDAO" ref="EmpresaUsuariaDAO"/>
16 </bean>
17 <bean id="TempoMgr" class="variabilidades.tempoMgr.TempoDAO">
18 <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory"/>
19 </bean>
20 <bean id="NumViagensMgr" class="variabilidades.numViagensMgr.NumViagensDAO">
21 <property name="sessionFactory" ref bean="sessionFactory"/>
22 </bean>
23 <bean id="LinhaIntegradaMgr" class="variabilidades.linhaIntegradaMgr.LinhaIntegradaDAO">
24 <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory"/>
25 </bean>
26 <bean id="ViagemTempoNumViagensLinhaIntegradaCtrl"
27 class="variabilidades.viagemTempoNumViagensLinhaIntegradaCtrl.ViagemTempoNumViagensLinhaIntegradaCtrl">
28 <property name="interfaceTempoMgt" ref="TempoMgr"/>
29 <property name="interfaceNumViagensMgt" ref="NumViagensMgr"/>
30 <property name="interfaceLinhaIntegradaMgt" ref="LinhaIntegradaMgr"/>
31 <property name="interfaceLinhaMgt" ref="LinhaMgr"/>
32 <property name="interfaceCartaoMgt" ref="CartaoMgr"/>
33 <property name="interfaceRegistrarArrecadacao" ref="LinhaMgr"/>
34 <property name="interfaceProcessarViagem" ref="ViagemCtrl"/>
35 </bean>
36 ...
37 </beans>

Figura 6.16: Fragmento do arquivo de configuração gerado pelo Captor para Campo Grande

visualizado o site com nível de permissão de um administrador, pois apenas ele pode gerenciar as
entidades visualizadas no submenu de Linha. Além disso, pode-se perceber que a aplicação gerada
possui algumas variabilidades, como Linha Integrada e Terminal, que estão listadas no submenu.
Também há a característica de Empresas Usuárias, pois a consulta pode ser feita considerando o
CNPJ de uma empresa. Adicionalmente, ainda há a característica Acesso Adicional. Essa funci-
onaliade é exibida ao se selecionar o link Consultar Viagens, que se encontra relacionado ao
cartão de um passageiro.

A aplicação gerada possui também o subsistema cliente que existe nos ônibus. Esse subsistema
não é alterado para as diferentes aplicações da LPS-BET. O subsistema implementado é composto
de um simulador do validador, como visto na Figura 6.18. Por meio dele podem ser registradas as
corridas e realizadas as viagens dos passageiros.

A aplicação passa então por testes sistêmicos para validar a aplicação gerada. Esses testes
verificam se todos os requisitos da aplicação de Campo Grande estão presentes na aplicação gerada
e se os componentes referentes a características adicionais para Campo Grande estão acoplados
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Figura 6.17: Aplicação web do sistema BET de Campo Grande

Figura 6.18: Simulador do validador da LPS-BET

corretamente aos componentes do núcleo da LPS-BET. Além disso, é verificada a integração entre
o gerador e a aplicação de Campo Grande, para validar o gabarito utilizado para gerar Campo
Grande.

6.3.2 Engenharia de Outras Aplicações

Seguindo o mesmo processo descrito anteriormente para a engenharia da aplicação de Campo
Grande foram geradas as outras aplicações-referência da LPS-BET (Fortaleza e São Carlos). A
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LPS-BET ainda pode produzir diversas outras aplicações de forma automática usando o Captor,
contanto que as suas características façam parte da LPS-BET desenvolvida e a combinação de
características seja válida. A seguir é descrita a engenharia de aplicação para o núcleo operacional
e para uma aplicação que seja formada por uma combinação de variabilidades na LPS-BET.

Núcleo Operacional

A engenharia de aplicação também pode ser usada para gerar o núcleo, pois ele é operacional.
O mesmo processo explicado para a engenharia da aplicação de Campo Grande deve ser seguido,
com a diferença de que as características dos formulários devem ser todas selecionadas como
“inexistentes”, pois apenas os elementos variantes são mostrados na interface do Captor. Com isso,
a aplicação gerada possui apenas as características básicas da LPS-BET. Isso deve ser verificado
tanto no arquivo de configuração gerado, quanto na aplicação funcional.

Na Figura 6.19 é mostrada a parte web do núcleo. As características opcionais ou variantes
não pertencem ao núcleo, portanto, as variabilidades de Campo Grande que foram mostradas an-
teriormente não são encontradas no núcleo. Como exemplo dessas características verifica-se no
submenu de Linha que não há Linha Integrada e Terminal. Também se percebe pela figura
que não há a característica de Empresas Usuárias, pois não há a opção da consulta ser feita para
as empresas usuárias. Além disso, a característica Acesso Adicional é inexistente, pois não há
possibilidade de consultar as viagens realizadas pelo passageiro.

Figura 6.19: Aplicação web do núcleo da LPS-BET
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O subsistema cliente do Ônibus não possui variabilidade e, portanto, para qualquer aplicação
gerada que seja da LPS-BET utiliza o mesmo subsistema, cuja interface gráfica foi mostrada na
Figura 6.18. Isso ocorre porque o controle de possíveis viagens de integração não é realizada nesse
subsistema. Esse controle é feito por um componente controlador que faz parte do servidor do
sistema BET.

Combinação Válida Aleatória

Caso fosse necessário produzir uma outra aplicação do domínio BET diferente das aplicações-
referência, com base no levantamento de requisitos e nas características da aplicação, seria preciso
verificar se a aplicação possui os requisitos existentes na LPS-BET. Para possuir uma combinação
válida da linha é preciso inicialmente analisar o diagrama de características da LPS-BET. Em
relação ao fluxo de negócio em que essas características são implementadas na LPS-BET, pode-
se analisar outros artefatos produzidos no processo de desenvolvimento da LPS-BET, como o
diagrama de casos de uso e os diagramas de colaboração. Outra opção é consultar um especialista
na LPS-BET.

Como exemplo é mostrada a engenharia de uma aplicação considerando algumas característi-
cas aleatórias existentes para a linha e que sejam válidas para a LPS-BET. As características para
essa aplicação são Pagamento de Cartão, Empresas Usuárias e Integração por Tempo e com Linha

Integrada. Essas características são inseridas no Captor por meio dos formulários da LPS-BET.
Ao salvar essas informações no Captor é gerado o arquivo XML visto na Figura 6.20.

As variabilidades Pagamento de Cartão e Empresas Usuárias são definidas nas linhas 25 e 36,
respectivamente. Há integração apenas por tempo e considerando linhas integradas. Portanto, o
elemento variante Terminal não existe (linha 18) e na linha 19 o elemento variante integração
recebe o valor “tempo, linha integrada”.

Esse arquivo XML gerado pelo Captor serve de entrada para o processamento dos gabaritos
para geração das aplicações da LPS-BET. Um fragmento do artefato bet-servlet.xml gerado é
mostrado na Figura 6.21. A característica Pagamento de Cartão requer a configuração do com-
ponente de negócio PagamentoCartãoMgr (linhas 11-13). Além disso, mais três componentes
de negócio para variabilidades são configurados: EmpresaUsuariaMgr, TempoMgr e Linha-
IntegradaMgr (linhas 14-22). Para realizar a integração considerando tempo e linhas integra-
das, o componente ValidadorServidorCtrl requer a interface interfaceProcessarViagem im-
plementada pelo componente ViagemTempoLinhaIntegradaCtrl (linha 07). Esse componente
é configurado nas linhas 23-31.

A partir da combinação de variabilidades e dos artefatos gerados pelo Captor, pode ser ob-
tida uma nova aplicação da LPS-BET. A parte web desse exemplo é mostrada na Figura 6.22.
Percebe-se assim facilmente algumas das suas diferenças e semelhanças em relação ao núcleo e
à aplicação de Campo Grande. Essa aplicação possui a variabilidade Linha Integrada, visua-
lizada no submenu de Linha. Com exceção dessa característica, as características do submenu
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1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <formsData>
3 <project>
4 <name>CombinacaoAleatoria</name>
5 </project>
6 <forms>
7 <form id="1.1" variant="Variabilidades">
8 <data>
9 <textatt name="1">Combinação Aleatória</textatt>

10 </data>
11 <form id="2.1" variant="Acesso a Informacoes">
12 <data>
13 <combo name="acessoAdicional">inexistente</combo>
14 </data>
15 </form>
16 <form id="3.1" variant="Formas de Integracao">
17 <data>
18 <combo name="terminal">inexistente</combo>
19 <combo name="integracao">tempo, linha integrada</combo>
20 <combo name="solucaoIntegracao">com componentes</combo>
21 </data>
22 </form>
23 <form id="4.1" variant="Aquisicao de Cartao">
24 <data>
25 <combo name="pgtoCartao">existente</combo>
26 <combo name="restricaoCartoes">inexistente</combo>
27 </data>
28 </form>
29 <form id="5.1" variant="Carga de Cartao">
30 <data>
31 <combo name="limitePassagens">inexistente</combo>
32 </data>
33 </form>
34 <form id="6.1" variant="Responsaveis por Cartoes">
35 <data>
36 <combo name="empresasUsuarias">existente</combo>
37 </data>
38 </form>
39 </form>
40 </forms>
41 </formsData>

Figura 6.20: Exemplo de Estrutura XML da Especificação de uma combinação aleatória de ca-
racterísticas no Captor

Linha são semelhantes ao núcleo, não possuindo Terminal. Além disso, na página web mostrada
pode-se perceber a característica Empresas Usuárias, que não existe para o núcleo, mas existe
para Campo Grande. A característica de Pagamento de Cartão não é visualizada nessa página,
porém, existe para essa aplicação e não é usada para a aplicação de Campo Grande.

6.4 Considerações Finais

Neste capítulo foi apresentada a configuração do Captor para o domínio BET. Essa configura-
ção foi iniciada na fase de transição do ciclo de desenvolvimento do núcleo e foi sendo refinada nas
outras fases de transição dos ciclos de desenvolvimento. Para configurar o Captor foi necessário
definir os formulários e seus elementos variantes, implementar os gabaritos para gerar as diferen-
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1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <beans>
3 ...
4 <bean class="basico.validadorServidorCtrl.ValidadorServidorCtrl" id="ValidadorServidorCtrl">
5 ...
6 <property name="interfaceProcessarViagem">
7 <ref bean="ViagemTempoLinhaIntegradaCtrl"/>
8 </property>
9 </bean>

10 ...
11 <bean id="PagamentoCartaoMgr" class="variabilidades.pagamentoCartaoMgr.PagamentoCartaoMgr">
12 <property name="pagamentoCartaoDAO" ref="PagamentoCartaoDAO"/>
13 </bean>
14 <bean id="EmpresaUsuariaMgr" class="variabilidades.empresaUsuariaMgr.EmpresaUsuariaMgr">
15 <property name="empresaUsuariaDAO" ref="EmpresaUsuariaDAO"/>
16 </bean>
17 <bean id="TempoMgr" class="variabilidades.tempoMgr.TempoDAO">
18 <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory"/>
19 </bean>
20 <bean id="LinhaIntegradaMgr" class="variabilidades.linhaIntegradaMgr.LinhaIntegradaDAO">
21 <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory"/>
22 </bean>
23 <bean id="ViagemTempoLinhaIntegradaCtrl"
24 class="variabilidades.viagemTempoLinhaIntegradaCtrl.ViagemTempoLinhaIntegradaCtrl">
25 <property name="interfaceTempoMgt" ref="TempoMgr"/>
26 <property name="interfaceLinhaIntegradaMgt" ref="LinhaIntegradaMgr"/>
27 <property name="interfaceLinhaMgt" ref="LinhaMgr"/>
28 <property name="interfaceCartaoMgt" ref="CartaoMgr"/>
29 <property name="interfaceRegistrarArrecadacao" ref="LinhaMgr"/>
30 <property name="interfaceProcessarViagem" ref="ViagemCtrl"/>
31 </bean>
32 ...
33 </beans>

Figura 6.21: Fragmento do arquivo de configuração gerado pelo Captor para aplicação com com-
binação de características da LPS-BET

tes características da LPS-BET escolhendo os componentes que devem fazer parte da aplicação e
como eles devem ser acoplados.

A configuração implementada em incrementos permitiu validar o uso do gerador ainda no
começo e auxiliar na verificação dos requisitos implementados, antecipando a correção de alguns
defeitos que outrora poderiam ser verificados apenas na engenharia de aplicações.

Também foi mostrado como é feita a engenharia de aplicações da LPS-BET, usando como
exemplos o núcleo, a aplicação-referência de Campo Grande e uma aplicação diferente com uma
combinação válida de variabilidades da LPS-BET. Dessa forma foi finalizado o processo de de-
senvolvimento da LPS-BET utilizando o processo ESPLEP adaptado, que facilitou a engenharia
de aplicações.

Uma das dificuldades encontradas durante a configuração do Captor foi em relação à linguagem
XSL utilizada. Na época o Captor foi desenvolvido usando uma versão inicial da linguagem e
influenciando na estrutura da LMA desenvolvida. Por esse motivo, a LMA não é muito flexível e
o código fica menos legível, dificultando manutenções. Além disso, as funcionalidades do Captor
podem dificultar a configuração de alguns relacionamentos entre variabilidades, pois não há grande
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Figura 6.22: Aplicação web para uma combinação aleatória de características da LPS-BET

variedade de elementos de formulários. Apesar de que Shimabukuro (2006) sugere que outros
elementos podem ser facilmente implementados para usar no Captor.





CAPÍTULO

7
Conclusão

7.1 Considerações Iniciais

O trabalho realizado divide-se em duas fases: o desenvolvimento dos ativos centrais da LPS-
BET e o uso do Captor para a geração de aplicações da LPS-BET. Na primeira fase foi seguido um
processo de desenvolvimento iterativo e incremental. Os ativos centrais foram obtidos em ciclos
de desenvolvimento incrementais que desenvolveram o núcleo e três aplicações-referência da LPS-
BET. Ao longo desse desenvolvimento foram investigadas questões relacionadas ao processo de
desenvolvimento em si, ao projeto da LPS usando componentes caixa-preta versus caixa-branca
e ao uso de aspectos para representar variabilidades além de requisitos tipicamente transversais.
Para realizar a engenharia de aplicações de forma automatizada foi usado o gerador de aplicações
configurável Captor. Ele foi configurado para as variabilidades da LPS-BET em incrementos a cada
ciclo de desenvolvimento, desenvolvendo uma linguagem de modelagem de aplicações (LMA) da
LPS-BET. Na engenharia de aplicações puderam ser geradas diversas aplicações pela seleção de
variabilidades com combinações válidas para a LPS-BET. Essas variabilidades são especificadas
pela LMA e a partir dela o gerador de aplicações gera artefatos.

7.2 Contribuições

A principal contribuição deste trabalho é a proposta da adaptação do processo ESPLEP (Go-
maa, 2004) com o objetivo de ter um processo mais ágil, de projetar e desenvolver características
com re-trabalho mínimo e de facilitar a engenharia de aplicações com as seguintes propriedades:
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engenharia de domínio iterativa e incremental, desenvolvimento da LPS usando engenharia avante,
incrementos baseados em aplicações-referência, arquitetura da LPS baseada em componentes e
aplicações geradas por um gerador de aplicações configurável a partir de uma LMA baseada no
modelo de características.

Adicionalmente, foi realizado um estudo detalhado de alternativas para projeto de componentes
caixa-preta com o objetivo de facilitar a composição de componentes e reusar os componentes sem
modificá-los. Com isso, apresentou-se uma proposta de como fazer e compôr componentes caixa-
preta com base no modelo de características e no diagrama de classes. Também, investigou-se
como aspectos podem ser usados com componentes para implementar requisitos não-funcionais
que são transversais e variabilidades funcionais e não-funcionais. Obteve-se uma comparação entre
duas forma de implementação: usando apenas programação orientada a objetos e outra usando
também programação orientada a aspectos. Além disso, percebeu-se a facilidade de gerar uma
solução ou outra, a gosto do engenheiro de aplicações.

Finalmente, há a contribuição de produção de uma LPS praticamente completa e não trivial,
que será usada pelo grupo de pesquisa para apoiar pesquisas.

7.3 Trabalhos Futuros

A partir do desenvolvimento da LPS foi possível disponibilizar uma linha de produtos de soft-
ware para uso como apoio a outros estudos. Atualmente, a linha de produtos de software pode
ser usada para ensino em cursos de graduação e pós-graduação referentes ao desenvolvimento de
linhas de produtos de software e a arquiteturas baseadas em componentes e em aspectos. Os estu-
dantes podem realizar trabalhos tais como instanciar aplicações da LPS-BET e implementar novas
variabilidades da LPS-BET.

Além disso, a LPS desenvolvida pode ser utilizada para outras pesquisas. Inicialmente será
completado o desenvolvimento da variabilidade da linha que ainda falta. Para isso será feita a im-
plementação dos componentes da variabilidade e a configuração do gerador para obter aplicações
que tenham essa variabilidade.

Como trabalho futuro, deseja-se desenvolver uma versão da LPS-BET com todas as variabili-
dades implementadas por aspectos. A partir dessa nova versão será feita uma análise mais aprofun-
dada da representação de variabilidades usando aspectos. Serão coletadas métricas e executados
experimentos para comparar as duas soluções (Figueiredo et al., 2008).

Adicionalmente, pretende-se pesquisar sobre testes em linhas de produtos de Software, anali-
sando como os testes de regressão devem ser feitos e qual deve ser o escopo dos testes ao adicionar
uma nova variabilidade. Além disso, almeja-se investigar o uso de “build-in testing” para testes
dos componentes de uma LPS (Gross, 2005; Wang et al., 1999).
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APÊNDICE

A
Documento de Requisitos do Sistema

BET de Fortaleza

Introdução

Propósito

Este documento descreve os requisitos de software para o sistema de controle de Bilhetes Ele-
trônicos para Transporte (BET) no município de Fortaleza. Destina-se ao projetista, desenvolvedor
e administrador do BET.

Escopo

A função do BET é dar apoio computadorizado à rede de ônibus da cidade de Fortaleza.

Visão Geral

O restante deste documento está organizado como segue: inicialmente, definem-se alguns ter-
mos importantes para entendimento do documento na Seção A. A Seção A contém uma descrição
geral do BET. A Seção A identifica os requisitos funcionais específicos, as interfaces externas e
os requisitos de desempenho do BET.
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Definições

• Cartão: Cartão eletrônico (tecnologia SmartCard) que permite a recarga de valores em di-
nheiro para serem utilizados no transporte municipal.

• Passageiro: Pessoa que utiliza o sistema de transporte para realizar viagens de ônibus (na
própria cidade). Existem categorias que possuem desconto no valor da passagem, como por
exemplo estudantes. Outros pagam valor integral.

• Ônibus: Um veículo de transporte que possui uma leitora (dispositivo para leitura do cartão
e comunicação com o sistema da empresa). Essa comunicação é on-line e ocorre via um
sistema de radiofreqüência (RFID) ou tecnologia semelhante. (Detalhes desta comunicação
podem ser abstraídos para os propósitos deste projeto)

• Linha: Trecho percorrido pelo ônibus desde o ponto-inicial até o ponto-final. Cada linha
tem diversos horários de saída do ponto-inicial e é identificada por um nome e um código.

• Recarga: O cartão é adquirido com número definido de passagens, convertidas em reais, e
pode ser carregado mensalmente com um número máximo de passagens.

• Validador: É um equipamento instalado em todos os ônibus. Ela é programável e é com-
posta de um visor de LCD para emitir pequenas mensagens ao passageiro, um atuador para
liberar a catraca e um leitor de cartão.

• Terminal: Local de embarque e desembarque de passageiros de ônibus, tal que possa ser
feita a integração entre diversas linhas sem que haja pagamento de uma nova passagem. A
entrada em um terminal também pode ser feita pelo uso do validador.

Descrição Geral

Perspectiva do Produto

O sistema BET não trabalha independentemente. Ele depende das informações centralizadas
na empresa viária.

Funções do Produto

O software deve permitir que a rede BET trabalhe de forma computadorizada. A empresa
viária possui um computador central que mantém os dados de todos os passageiros, cartões, linhas,
ônibus, etc. O validador instalado em um ônibus ou em um terminal aceita um cartão como entrada
e comunica-se com o computador da empresa viária por rádio para realizar o débito da passagem
no cartão do passageiro.
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Existe um sistema de terminais de integração de ônibus, que permite ao usuário pagar um
único valor de passagem, desde que as viagens ocorram em ônibus que participem dos terminais
de integração e a mudança de ônibus seja feita dentro dos terminais, não sendo necessário passar
o cartão novamente no validador.

Existem também computadores espalhadas nas agências da empresa de transportes que permi-
tem ao passageiro fazer consulta do seu saldo no cartão.

Características do Usuário

O passageiro interage com o sistema BET via uma leitora instalada no ônibus. É desejável
que seja bem fácil usar a leitora mas, em caso de dúvida, deve haver algum tipo de suporte ao
passageiro. Além disso, o passageiro pode usar terminais disponíveis nas agências da empresa de
transportes para consultar as viagens realizadas no período.

O atendente é a pessoa responsável pelo registro de passageiros no sistema, assim como pela
criação e carga de cartões para os passageiros.

O administrador é a pessoa responsável por manter o sistema, por exemplo, conectar uma
nova leitora em um ônibus ou reiniciar a leitora quando necessário.

Requisitos Específicos

Requisitos Funcionais

R1 - O sistema deve permitir ao passageiro utilizar seu cartão para pagar uma viagem feita em
ônibus. O cartão pode ser usado nas leitoras dos validadores existentes tanto nos ônibus quanto
nos terminais. O cartão armazena um identificador do cartão físico.

R2 - Sempre que um cartão é inserido, o sistema deve verificar se se trata de um cartão válido
por meio de acesso ao computador central. O validador envia uma mensagem contendo os iden-
tificadores do cartão e do ônibus para o computador central, que verifica a validade do cartão.
Além disso, um funcionário da empresa (cobrador) estará dentro do ônibus para verificar se a foto
impressa no cartão confere com o passageiro.

R3 - Um cartão é válido se a informação nele contida puder ser lida e repassada para o computador
central, se sua data de validade não tiver expirado e se o passageiro tiver saldo de viagens disponí-
vel. Dessa forma, o valor referente a uma viagem é diminuído no registro do cartão no computador
central.

R4 - Se o passageiro utilizou seu cartão em uma viagem há menos de 90 minutos, o sistema deve
verificar se a viagem atual está em uma linha complementar à linha da viagem anterior. Em caso
positivo, não haverá débito e a catraca será liberada; caso contrário, o valor da passagem será
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debitado do total disponível no cartão e o saldo restante deverá ser exibido no visor da leitora, com
a subseqüente liberação da roleta.

R5 - Se o cartão do passageiro não tiver saldo suficiente para cobrir o valor da passagem, o sistema
deve imprimir uma mensagem no visor do validador e um sistema manual deve ser usado, ou seja,
o passageiro deve pagar o valor em dinheiro para o funcionário da empresa (cobrador).

R6 - Após a passagem de um passageiro pela catraca, tenha sido ela liberada pelo cobrador ou pelo
sistema, a catraca volta a ficar na posição travada. No caso dos terminais, após passar pela catraca,
o passageiro pode optar por usar qualquer ônibus que tenha um ponto de parada no terminal. A
entrada do ônibus em um terminal é feita por uma porta que dá acesso diretamente ao interior
do ônibus, sem passar pela catraca, não havendo assim uso de cartão ou pagamento manual de
passagem.

R7 - O sistema tem cinco tipos de cartões: o vale-transporte convencional, classicamente utilizado
pelos usuários do benefício do vale-transporte; o vale-transporte operacional, fornecido aos funci-
onários e operadores das empresas viárias; o vale-transporte gratuidade, fornecido aos passageiros
maiores de 65 anos; o cartão estudantil, fornecido aos estudantes do município e o vale-transporte
avulso, fornecido a passageiros comuns que desejam possuir um cartão para facilitar o pagamento
das passagens.

R8 - O vale-transporte convencional, confeccionado na cor vermelha, é adquirido por empresas
usuárias da cidade para seus funcionários (passageiros) em agências da empresa viária. Não existe
um valor mínimo de carga inicial e o cartão não é pago.

R9 - O vale-transporte operacional, confeccionado na cor verde, é adquirido pelos funcionários
e operários da empresa viária. Não existe carga e a aquisição do cartão é gratuita. As passagens
dos funcionários e operários é gratuita, havendo desconto de 100% no valor da passagem e não há
restrição no uso do cartão.

R10 - O vale-transporte gratuidade, confeccionado na cor azul, é adquirido por passageiros com
mais de 65 anos em agências da empresa viária. Deve ser apresentada uma certidão de nascimento
ou certidão de casamento, assim como a carteira de identidade e o comprovante de residência.
Não existe carga e a aquisição do cartão é gratuita. O desconto da passagem é de 100% e não há
restrição no uso do cartão.

R11 - O vale-transporte avulso, confeccionado na cor cinza, é adquirido por qualquer passageiro
em pontos de atendimento e em agências da empresa viária. Ele é aplicado a passageiros que
pagam a passagem inteira (sem desconto no valor da passagem), profissionais liberais, turistas e
trabalhadores domésticos. A aquisição do cartão é gratuita, sendo necessário fazer uma primeira
carga equivalente a 20 passagens. É registrada a categoria do cartão, a data da compra e o valor
carregado inicialmente. Depois disso, as recargas podem ser feitas em qualquer valor.

R12 - O sistema deve permitir a recarga dos cartões vale-transporte convencional e avulso. No
caso do vale-transporte convencional, a recarga é feita pelas empresas que utilizam o benefício do
vale-transporte no cartão de seus funcionários. Um representante da empresa usuária se desloca



APÊNDICE A. DOCUMENTO DE REQUISITOS DO SISTEMA BET DE FORTALEZA 141

para uma das agências da empresa viária e informa o valor a recarregar para cada um dos seus
funcionários. O valor total é pago pelo representante e o valor informado para cada funcionário é
armazenado no computador central para os registros de seus cartões. No caso do vale-transporte
avulso, a recarga é feita pelos próprios passageiros em postos de atendimento ou em agências
da empresa viária. O passageiro informa o valor a recarregar, paga o valor da carga e o valor é
armazenado no computador central para o registro do cartão do passageiro.

R13 - Além dos cartões do tipo vale-transporte, existe o cartão estudantil. Ele também possui
um chip e deve ser passado na leitora do validador para liberação da catraca, porém, ele não
armazena o saldo no cartão. A passagem deve ser sempre paga de forma manual. Para liberar a
catraca após o pagamento manual, o cobrador passa um cartão específico para esse caso na leitora,
para que o dinheiro arrecadado seja registrado para a corrida atual do ônibus. O cartão estudantil
possibilita um desconto de 50% no valor a ser pago pelo passageiro, sem restrição de quantidade
mensal. O sistema incrementa um contador de pagamento com carteira de estudante para posterior
verificação. A aquisição do cartão custa R$ 10,00 para estudantes das instituições particulares e
é gratuita para estudantes das instituições públicas. É registrada a categoria do cartão, a data da
compra e a instituição de ensino do estudante.

R14 - Um passageiro pode possuir mais de um cartão, não havendo restrição na combinação de
cartões que ele possua.

R15 - O sistema deve permitir ao passageiro conferir seu saldo pelo sistema Web da empresa
viária. Para tal, ele precisa ter seu número de identificação do cartão.

R16 - O sistema deve permitir a inclusão de todos os usuários (passageiros) da empresa viária
que utilizam algum cartão, com seus dados cadastrais (nome, endereço completo, telefones, e-
mail, estado civil, local de trabalho, endereço comercial, data de nascimento C.P.F., R.G., data de
emissão e órgão emissor).

R17 - O sistema deve permitir a inclusão de empresas usuárias que fornecem benefícios de vale-
transporte eletrônico para seus funcionários, com todos os seus dados cadastrais que são: nome
fantasia, razão social, C.N.P.J, endereço completo, telefones, e-mail, contato e endereço.

R18 - O sistema deve permitir a inclusão de linhas da empresa viária, contendo o código e nome
da linha, o ponto inicial, o ponto final e os horários diários de partida do ponto inicial das diversas
corridas.

R19 - O funcionário da empresa viária (cobrador) que trabalha em um ônibus deve registrar as suas
corridas pelo uso de um cartão específico que deve ser passado na leitora do validador no momento
da saída do ponto inicial da linha do ônibus e da chegada no ponto final da linha. Ao ser lido, o
cartão possibilita que o computador central registre a corrida.

R20 - Para que o passageiro possa usar o ônibus sem utilizar um cartão e a catraca seja liberada,
o passageiro deve fazer um pagamento manual ao cobrador. O cobrador passa então um cartão
específico para essa função na leitora do validador, que permite registrar no sistema a arrecadação
para a corrida atual do ônibus.
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Requisitos de Interface Externa

R21 - A interface gráfica com o usuário das máquinas de consultas das agências da empresa deve
seguir requisitos ergonômicos, definidos pela equipe responsável e verificados por meio de testes
com usuários finais.

Requisitos de Performance

R22 - Mensagens de erro devem ser mostradas até 30 segundos após a interação com o usuário.

R23 - Se não houver resposta do computador central da empresa dentro de 2 minutos, uma men-
sagem de erro deve ser exibida, o passageiro deve pagar manualmente e seus dados devem ser
anotados para futuros esclarecimentos.

R24 - A empresa viária pode processar viagens vindas de ônibus diferentes ao mesmo tempo.

Atributos

Disponibilidade

R25 - O sistema BET deve ficar disponível vinte e quatro horas por dia, com menos de 30 minutos
sem funcionar por mês, incluindo paradas para manutenção.

Segurança

R26 - O sistema BET deve ser seguro. A única forma de débito do valor do cartão é passando o
cartão na leitora do ônibus. As demais interações com o cliente devem ser autenticadas por uma
senha.

Manutenção

R27 - Somente os administradores estão autorizados a conectar novos validadores aos ônibus.

Banco de Dados

R28 - O sistema BET deve ser capaz de ler os dados no formato da base de dados do computador
central da empresa.

R29 - O registro de uma viagem deve ter todas as propriedades de transações em uma base de
dados (atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade).



APÊNDICE

B
Documento de Requisitos do Sistema

BET de Campo Grande

Introdução

Propósito

Este documento descreve os requisitos de software para um sistema de controle de Bilhetes
Eletrônico para Transporte, denominado BET, no município de Campo Grande. Destina-se ao
projetista, desenvolvedor e administrador do BET.

Escopo

A função do BET é dar apoio computadorizado à rede de ônibus da cidade de Campo Grande.

Visão Geral

O restante deste documento está organizado como segue: inicialmente, definem-se alguns ter-
mos importantes para entendimento do documento na Seção B. A Seção B contém uma descrição
geral do BET. A Seção B identifica os requisitos funcionais específicos, as interfaces externas e
os requisitos de desempenho do BET.
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Definições

• Cartão: Cartão eletrônico (tecnologia SmartCard) que permite a recarga de valores em di-
nheiro para serem utilizados no transporte municipal.

• Passageiro: Pessoa que utiliza o sistema de transporte para realizar viagens de ônibus (na
própria cidade). Existem categorias que possuem desconto no valor da passagem, como por
exemplo estudantes e domésticas. Outros pagam valor integral.

• Ônibus: Um veículo de transporte que possui uma leitora (dispositivo para leitura do cartão
e comunicação com o sistema da empresa). Essa comunicação é on-line e ocorre via um
sistema de radiofreqüência (RFID) ou tecnologia semelhante. (Detalhes desta comunicação
podem ser abstraídos para os propósitos deste projeto)

• Linha: Trecho percorrido pelo ônibus desde o ponto-inicial até o ponto-final. Cada linha
tem diversos horários de saída do ponto-inicial e é identificada por um nome e um código.

• Recarga: O cartão é adquirido com número definido de passagens, convertidas em reais, e
pode ser carregado mensalmente com um número máximo de passagens.

• Validador: É um equipamento instalado em todos os ônibus. Ela é programável e é com-
posta de um visor de LCD para emitir pequenas mensagens ao passageiro, um atuador para
liberar a catraca e um leitor de cartão.

• Terminal: Local de embarque e desembarque de passageiros de ônibus, tal que possa ser
feita a integração entre diversas linhas sem que haja pagamento de uma nova passagem. A
entrada em um terminal também pode ser feita pelo uso do validador.

Descrição Geral

Perspectiva do Produto

O sistema BET não trabalha independentemente. Ele depende das informações centralizadas
na empresa.

Funções do Produto

O software deve permitir que a rede BET trabalhe de forma computadorizada. A empresa
viária possui um computador central que mantém os dados de todos os passageiros, cartões, linhas,
ônibus, viagens realizadas etc. O validador instalado em um ônibus ou em um terminal aceita um
cartão como entrada e comunica-se com o computador da empresa viária por rádio para realizar o
débito do valor correspondente no cartão do passageiro.
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Existe um sistema de integração temporal de ônibus, que permite ao usuário pagar um único
valor de passagem, desde que as viagens ocorram em ônibus que participem da linha de integração
e estejam dentro de um intervalo de 60 minutos. O sistema deve cuidar do armazenamento da
última viagem realizada.

Existe também um sistema de terminais de integração de ônibus, que permite ao usuário pagar
um único valor de passagem, desde que as viagens ocorram em ônibus que participem dos terminais
de integração e a mudança de ônibus seja feita dentro dos terminais, não sendo necessário passar
o cartão novamente na leitora do validador.

Existem computadores espalhados nas agências da empresa viária que permitem ao passageiro
fazer consulta do seu saldo no cartão e da última viagem realizada.

Características do Usuário

O passageiro interage com o sistema BET via uma leitora instalada no ônibus. É desejável
que seja bem fácil usar a leitora mas, em caso de dúvida, deve haver algum tipo de suporte ao
passageiro. Além disso, o passageiro pode usar terminais disponíveis nas agências da empresa de
transportes para consultar as viagens realizadas no período.

O atendente é a pessoa responsável pelo registro de passageiros no sistema, assim como pela
criação e carga de cartões para os passageiros.

O administrador é a pessoa responsável por manter o sistema, por exemplo, conectar uma
nova leitora em um ônibus ou reiniciar a leitora quando necessário.

Requisitos Específicos

Requisitos Funcionais

R1 - O sistema deve permitir ao passageiro utilizar seu cartão para pagar uma viagem feita em
ônibus. O cartão pode ser usado nas leitoras dos validadores existentes tanto nos ônibus quanto
nos terminais. O cartão armazena um identificador do cartão físico.

R2 - Sempre que um cartão é inserido, o sistema deve verificar se se trata de um cartão válido
por meio de acesso ao computador central. O validador envia uma mensagem contendo os iden-
tificadores do cartão e do ônibus para o computador central, que verifica a validade do cartão.
Além disso, um funcionário da empresa (cobrador) estará dentro do ônibus para verificar se a foto
impressa no cartão confere com o passageiro.

R3 - Um cartão é válido se a informação nele contida puder ser lida e repassada para o computador
central, se sua data de validade não tiver expirado e se o passageiro tiver saldo disponível. Dessa
forma, o valor referente a uma viagem é diminuído no registro do cartão no computador central.
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R4 - Se o passageiro utilizou seu cartão em uma viagem há até 60 minutos, o sistema deve verificar
se a viagem atual está em uma linha complementar à linha da viagem anterior e que está sendo
feita a primeira integração temporal da viagem. Em caso positivo, não haverá débito no registro
do cartão no computador central e é enviado uma mensagem para o validador para que a catraca
seja liberada; caso contrário, o valor da passagem será debitado do total disponível no registro do
cartão no computador central e o saldo restante deverá ser exibido no visor do validador, com a
subseqüente liberação da catraca.

R5 - Se o cartão do passageiro não tiver saldo suficiente para cobrir o valor da passagem e se não se
tratar de uma viagem de integração, o sistema deve imprimir uma mensagem no visor do validador
e um sistema manual deve ser usado, ou seja, o passageiro deve pagar o valor em dinheiro para o
funcionário da empresa (o cobrador).

R6 - Após a passagem de um passageiro pela catraca, tenha sido ela liberada manualmente pelo
funcionário da empresa ou pelo sistema, a catraca volta a ficar na posição travada. No caso dos
terminais, após passar pela catraca, o passageiro pode optar por usar qualquer ônibus que tenha
um ponto de parada no terminal. A entrada do ônibus em um terminal é feita por uma porta que
dá acesso diretamente ao interior do ônibus, sem passar pela catraca, não havendo mais o uso de
cartão ou pagamento manual de passagem.

R7 - O sistema deve permitir a recarga do cartão em agências da empresa viária distribuídas pela
cidade ou pelo site na internet, pelo uso de um login e senha. O passageiro informa o valor a
recarregar e o valor é transferido para seu cartão após confirmação do pagamento.

R8 - O sistema tem quatro tipos de cartões: o cartão eletrônico temporal convencional, classica-
mente utilizado pelos usuários do benefício do vale-transporte; o cartão eletrônico temporal estu-
dantil, utilizado pelos estudantes do município; o cartão eletrônico temporal gratuidade, fornecido
aos passageiros maiores de 65 anos; e o cartão eletrônico temporal avulso, fornecido a passageiros
comuns que desejam possuir um cartão para facilitar o pagamento das passagens.

R9 - O cartão eletrônico temporal convencional é adquirido por empresas usuárias da cidade para
seus funcionários (passageiros) em agências da empresa viária. Não existe um valor mínimo de
carga inicial e o cartão não é pago.

R10 - O cartão eletrônico temporal estudantil é adquirido pelos estudantes do município de Campo
Grande, deve ser apresentado um comprovante da entidade de estudo e a carteira de identidade
(no caso de não possuir, a carteira do responsável deve ser apresentada). A aquisição do cartão é
gratuita. As passagens dos estudantes têm um desconto de 50% no valor a ser pago pelo passageiro
normal, sem restrição de quantidade mensal de uso do cartão.

R11 - O cartão eletrônico temporal gratuidade é adquirido pelos passageiros com mais de 65 anos
em agências da empresa viária. Deve ser apresentada uma certidão de nascimento ou certidão de
casamento, assim como a carteira de identidade e o comprovante de residência. Não existe carga e
a aquisição do cartão é gratuita. O desconto da passagem é de 100% e não há restrição no uso do
cartão.
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R12 - O cartão eletrônico temporal avulso é adquirido por qualquer passageiro em pontos de venda,
em agência da empresa viária e no seu site na internet. Ele é aplicado a passageiros que pagam
a passagem inteira (sem desconto no valor da passagem). A aquisição do cartão é gratuita, sendo
necessário fazer uma primeira carga para tornar o cartão válido para uso. É registrada a categoria
do cartão, a data da compra e o valor carregado inicialmente. As recargas podem ser feitas para
qualquer valor.

R13 - O sistema deve permitir a recarga dos cartões eletrônicos convencional, estudantil e avulso
em agências da empresa viária e no seu site na internet. No caso do cartão convencional, a recarga
é feita pelas empresas usuárias (pessoa jurídica) que utilizam o benefício do vale-transporte no
cartão de seus funcionários (passageiros). A empresa informa o valor a recarregar e o valor é
transferido para o cartão do passageiro. No caso do cartão avulso, a recarga é feita pelos próprios
passageiros. O passageiro informa o valor a recarregar e o valor é transferido para seu cartão após
confirmação do pagamento.

R14 - Um passageiro pode possuir mais de um cartão, não havendo restrição na combinação de
cartões que ele possua.

R15 - O sistema deve permitir ao passageiro conferir seu saldo e sua última viagem em agências
da empresa viária. Para tal, ele precisa ter seu número de identificação do cartão e uma senha.

R16 - O sistema deve permitir a inclusão de passageiros da empresa viária, com todos os seus
dados cadastrais que são: nome, endereço completo, bairro, cidade, estado, cep, sexo, estado civil,
telefone, data de nascimento, C.P.F. e R.G..

R17 - O sistema deve permitir a inclusão de empresas usuárias que fornecem benefícios de vale-
transporte eletrônico para seus funcionários, com todos os seus dados cadastrais que são: nome
fantasia, razão social, C.N.P.J, endereço completo, telefones, e-mail, contato, endereço, porte.

R18 - O sistema deve permitir a inclusão de linhas da empresa viária, contendo o código e nome
da linha, o ponto inicial, o ponto final e os horários diários de partida do ponto inicial.

R19 - O sistema deve permitir a inclusão de ligações entre linhas, permitindo saber quais podem
ser considerados complementares ou integradas umas às outras.

R20 - O sistema permite apenas uma integração temporal para cada passagem, portanto, mesmo
que ainda esteja no intervalo de tempo de 60 minutos, após já efetuar uma viagem integrada, não
se pode fazer outra.

R21 - O funcionário da empresa viária (cobrador) que trabalha em um ônibus deve registrar as suas
corridas pelo uso de um cartão específico que deve ser passado na leitora do validador no momento
da saída do ponto inicial da linha do ônibus e da chegada no ponto final da linha. Ao ser lido, o
cartão possibilita que o computador central registre a corrida.

R22 - Para que o passageiro possa usar o ônibus sem utilizar um cartão e a catraca seja liberada,
o passageiro deve fazer um pagamento manual ao cobrador. O cobrador passa então um cartão
específico para essa função na leitora do validador, que permite registrar no sistema a arrecadação
para a corrida atual do ônibus.
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Requisitos de Interface Externa

R23 - A interface gráfica com o usuário dos terminais de consultas das agências da empresa deve
seguir requisitos ergonômicos, definidos pela equipe responsável e verificados por meio de testes
com usuários finais.

Requisitos de Performance

R24 - Mensagens de erro devem ser mostradas até 30 segundos após a interação com o usuário.

R25 - Se não houver resposta do computador central da empresa dentro de 2 minutos, uma men-
sagem de erro deve ser exibida, o passageiro deve pagar manualmente e seus dados devem ser
anotados para futuros esclarecimentos.

R26 - A empresa viária pode processar viagens vindas de ônibus diferentes ao mesmo tempo.

Atributos

Disponibilidade

R27 - O sistema BET deve ficar disponível vinte e quatro horas por dia.

Segurança

R28 - O sistema BET deve ser seguro. A única forma de débito do valor do cartão é por meio da
inserção do cartão na leitora do ônibus. As demais interações com o cliente devem ser autenticadas
por uma senha.

Manutenção

R29 - Somente os administradores estão autorizados a conectar novas leitoras aos ônibus.

Banco de Dados

R30 - O sistema BET deve ser capaz de ler os dados no formato da base de dados do computador
central da empresa viária.

R31 - O registro de uma viagem deve ter todas as propriedades de transações em uma base de
dados (atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade).



APÊNDICE

C
Documento de Requisitos do Sistema

BET de São Carlos

Introdução

Propósito

Este documento descreve os requisitos de software para um sistema de controle de Bilhetes Ele-
trônico para Transporte, denominado BET, no município de São Carlos. Destina-se ao projetista,
desenvolvedor e mantenedor do BET.

Escopo

A função do BET é dar apoio computadorizado à rede de ônibus de uma determinada cidade.

Visão Geral

O restante deste documento está organizado como segue: inicialmente, definem-se alguns ter-
mos importantes para entendimento do documento na Seção C. A Seção C contém uma descrição
geral do BET. A Seção C identifica os requisitos funcionais específicos, as interfaces externas e
os requisitos de desempenho do BET.
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Definições

• Cartão: Cartão eletrônico (tecnologia SmartCard) que permite a recarga de valores em di-
nheiro para serem utilizados no transporte municipal.

• Passageiro: Pessoa que utiliza o sistema de transporte para realizar viagens de ônibus (na
própria cidade). Existem categorias que possuem desconto no valor da passagem, como por
exemplo estudantes e domésticas. Outros pagam valor integral.

• Ônibus: Um veículo de transporte que possui uma leitora (dispositivo para leitura do cartão
e comunicação com o sistema da empresa). Essa comunicação é on-line e ocorre via um
sistema de radiofreqüência (RFID) ou tecnologia semelhante. (Detalhes desta comunicação
podem ser abstraídos para os propósitos deste projeto)

• Linha: Trecho percorrido pelo ônibus desde o ponto-inicial até o ponto-final. Cada linha
tem diversos horários de saída do ponto-inicial e é identificada por um nome e um código.

• Recarga: O cartão é adquirido com número definido de passagens, convertidas em reais, e
pode ser carregado mensalmente com um número máximo de passagens.

• Leitora: É um equipamento instalado em todos os ônibus. Ela é programável e é composta
de um visor de LCD para emitir pequenas mensagens ao passageiro e um atuador para liberar
a catraca.

Descrição Geral

Perspectiva do Produto

O sistema BET não trabalha independentemente. Ele depende das informações centralizadas
na empresa.

Funções do Produto

O software deve permitir que a rede BET trabalhe de forma computadorizada. A empresa de
transportes possui um computador central que mantém os dados de todos os passageiros, cartões,
linhas, ônibus, viagens realizadas etc. A leitora instalada nos ônibus aceita um cartão como entrada
e comunica-se com o computador da empresa por rádio para realizar o débito do valor correspon-
dente no cartão do passageiro. Existe um sistema de integração de ônibus, que permite ao usuário
pagar um único valor de passagem, desde que as viagens ocorram em ônibus que participem da
linha de integração e esteja dentro de um intervalo de 90 minutos. O sistema deve cuidar da arma-
zenagem das viagens e medidas de segurança. Existem também terminais espalhados nas agências
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da empresa de transportes equipados com monitores de vídeo, impressora e Internet, que permitem
ao passageiro fazer consulta sobre suas viagens.

Características do Usuário

O passageiro interage com o sistema BET via uma leitora instalada no ônibus. É desejável
que seja bem fácil usar a leitora mas, em caso de dúvida, deve haver algum tipo de suporte ao
passageiro. Além disso, o passageiro pode usar terminais disponíveis nas agências da empresa de
transportes para consultar as viagens realizadas no período.

O mantenedor é a pessoa responsável por manter o sistema, por exemplo, conectar uma nova
leitora em um ônibus ou reiniciar a leitora quando necessário.

Requisitos Específicos

Requisitos Funcionais

R1 - O sistema deve permitir ao passageiro utilizar seu cartão para pagar uma viagem feita em
ônibus da empresa.

R2 - Sempre que um cartão é inserido, sistema deve verificar se se trata de um cartão válido. Além
disso, um funcionário da empresa estará dentro do ônibus para verificar se a foto impressa no
cartão confere com o passageiro.

R3 - Um cartão é válido se a informação nele contida puder ser lida, se sua data de validade não
tiver expirado e se o passageiro tiver saldo de viagens disponível.

R4 - Se o passageiro utilizou seu cartão em uma viagem há menos de 90 minutos, o sistema deve
verificar se a viagem atual está em uma linha complementar à linha da viagem anterior. Em caso
positivo, não haverá débito e a catraca será liberada; caso contrário, o valor da passagem será
debitado do total disponível no cartão e o saldo restante deverá ser exibido no visor da leitora, com
a subseqüente liberação da roleta.

R5 - Se o cartão do passageiro não tiver saldo suficiente para cobrir o valor da passagem e se
não se tratar de uma viagem de integração, o sistema deve emitir um sinal sonoro, imprimir uma
mensagem no visor da leitora e um sistema manual deve ser usado, ou seja, o passageiro deve
pagar o valor em dinheiro para o funcionário da empresa (o cobrador).

R6 - Após a passagem de um passageiro pela catraca, tenha sido ela liberada manualmente pelo
funcionário da empresa ou pelo sistema, a roleta volta a ficar na posição travada.

R7 - O sistema deve permitir a recarga do cartão em agências da empresa distribuídas pela cidade.
O passageiro informa o valor a recarregar, limitado a um valor máximo mensal para cada categoria,
e o valor é transferido para seu cartão.
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R8 - O valor do desconto segue as seguintes categorias de passageiros: A) estudantes e B) em-
pregados doméstica(o)s podem carregar até 50 passagens por mês, com desconto de 50% sobre o
valor da passagem; C) trabalhadores registrados em carteira podem carregar até 50 passagens por
mês, com 30% de desconto; D) demais usuários não possuem restrição, pois não obtêm desconto
no valor da passagem (pagam o valor integral) e podem comprar até 60 em cada compra.

R9 - Um passageiro pode possuir mais de um cartão, mas apenas para as seguintes combinações:
AD, AC, BD e CD.

R10 - O sistema deve permitir ao passageiro conferir seu saldo ou imprimir um extrato de suas
viagens no período, pela Internet ou no escritório da empresa. Para tal, ele precisa ter seu número
de identificação do cartão e uma senha.

R11 - O sistema deve permitir a inclusão de passageiros da empresa, com todos os seus dados
cadastrais que são: nome, endereço completo, telefones, e-mail, estado civil, local de trabalho,
endereço comercial, data de nascimento C.P.F., R.G., data de emissão e órgão emissor.

R12 - O sistema deve permitir a inclusão de linhas da empresa, contendo o código e nome da linha,
o ponto inicial, o ponto final e os horários diários de partida do ponto inicial.

R13 - O sistema deve permitir a inclusão de ligações entre linhas, permitindo saber quais podem
ser considerados complementares ou integradas umas às outras.

R14 - O sistema deve permitir a compra de um cartão da empresa pelo cliente, sendo registrada a
categoria de cartão (A, B, C ou D), a data da compra e o valor carregado inicialmente.

Requisitos de Interface Externa

R15 - A interface gráfica com o usuário dos terminais de consultas das agências da empresa deve
seguir requisitos ergonômicos, definidos pela equipe responsável e verificados por meio de testes
com usuários finais.

Requisitos de Performance

R16 - Mensagens de erro devem ser mostradas até 30 segundos após a interação com o usuário.

R17 - Se não houver resposta do computador central da empresa dentro de 2 minutos, uma men-
sagem de erro deve ser exibida, o passageiro deve pagar manualmente e seus dados devem ser
anotados para futuros esclarecimentos.

R18 - A empresa pode processar viagens vindas de ônibus diferentes ao mesmo tempo.

Atributos

Disponibilidade

R19 - O sistema BET deve ficar disponível vinte e quatro horas por dia.
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Segurança

R20 - O sistema BET deve ser seguro. A única forma de débito do valor do cartão é por meio da
inserção do cartão na leitora do ônibus. As demais interações com o cliente devem ser autenticadas
por uma senha.

Manutenção

R21 - Somente os mantenedores estão autorizados a conectar novas leitoras aos ônibus.

Banco de Dados

R21 - O sistema BET deve ser capaz de ler os dados no formato da base de dados do computador
central da empresa.

R22 - O registro de uma viagem deve ter todas as propriedades de transações em uma base de
dados (atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade).
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Figura D.1: Diagrama de Casos de Uso da LPS-BET
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Figura D.2: Diagrama de Características para a LPS-BET



158

Figura D.3: Diagrama de Classes da LPS-BET
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Figura D.4: Diagrama de Estados para os componentes do Ônibus
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Figura D.5: Diagrama de Estados para os componentes relacionados ao ValidadorServidorCtrl
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