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RESUMO

Urn metodo composto de quatro passos para conduzir engenharia reversa

orientada a objetos de sistemas desenvolvidos sem usar a tecnologia de

orientac;ao a objetos e apresentado. Este metodo abrangente e detalhado

mostrando como fazer engenharia reversa constitui urn avanc;o para 0 estado da

arte, pois nao ha metodos publicados nesse nivel de detalhe ate 0 momento. A

documentac;ao produzida pela engenharia reversa baseada no Metodo Fusion

para desenvolvimento de sistemas orientados a objetos e composta de urn Modelo

de Objetos, urn Modelo de Operac;aoe urn Modelo de Cicio de Vida. Urn conjunto

de modelos intermediario extraido diretamente do c6digo e dos documentos de

interac;ao processo/dados e tambem incluido com 0 nome de Modelo de Analise

do Sistema Atual. A engenharia reversa de urn ambiente de software para projetar

sistemas reativos e mostrada em detalhes. Esse software tern 30.000 Iinhas de

c6digo C, divididas em 495 procedimentos agrupados em 36 m6dulos. Urn

documento semelhante a urn dicionario de dados foi preparado com base na

documentac;ao contida em diversas dissertac;oes, artigos e principalmente em seu

c6digo fonte. 0 ambiente de desenvolvimento de sistemas reativos e descrito, bem

como sua evoluc;ao atraves de diversas versoes e sua aplicac;ao e ilustrada pelo

projeto do statechart correspondente a urn rel6gio despertador. Facilidades para

especificar atividades associadas aos statecharts foram incorporadas ao ambiente

StatSim como parte dos trabalhos desenvolvidos nesta tese e sac tambem

discutidas e aplicadas a urn exemplo. A simulac;ao de statecharts de controle

sujeitos a diferentes eventos possiveis e incluida atraves de diagramas e "logs".

Esse exemplo e tambem usado para ilustrar urn procedimento relacionado ao

acoplamento de statercharts e diagramas de atividades na especificac;ao de

sistemas reativos e para mostrar 0 uso do ambiente de software para verificar essa

especificac;ao. 0 Metodo Fusion e comparado a outros metodos de

desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. 0 ambiente de

desenvolvimento de sistemas reativos baseado em statecharts e posicionado entre

outras ferramentas para 0 desenvolvimento de tais sistemas.



ABSTRACT

A method composed of four steps to conduct object oriented reverse engineering

in systems developed using non object oriented technology is presented. This

comprehensive, detailed method showing how to do reverse engineering is an

advance to the state of the art as there are no pUblished methods hitherto at this

level of detail. The documentation produced by the reverse engineering based on

the Fusion Method for object oriented systems development is composed by an

Object Model, an Operation Model and a Life Cycle Model. An intermediary set of

models directly extracted from the code and from a process/data interaction

document is also included with the name of Current Systems Analysis Model. The

reverse engineering of a software environment for designing reactive systems is

shown in detail. This software comprises 30.000 lines of code in C, spread for 495

procedures grouped in 36 modules. This data dictionary-like document was

prepared based on documentation contained in several dissertations and papers

and mainly on the code itself. The reactive systems software development

environment is described as well as its evolution through several versions, and its

application is illustrated by designing the statecharts corresponding to an alarm

clock. Facilities to specify activities triggered by the statecharts incorporated to the

StatSim environment as part of this thesis' are also discussed and applied to the

example. The simulation of the controlling statecharts subjected to different

possible events is included through diagrams and logs. This example is also used

to illustrate a procedure devised for coupling statecharts and activity diagrams in

the specification of reactive systems and for using the software environment to

verify this specification. The Fusion Method is compared to other methods for

object oriented systems development. The reactive systems development

environment based on statecharts is situated among other tools for the
development of such systems.



Capitulo 1

Introducao

o desenvolvimento de sistemas exige do projetista, ah~m do

conhecimento das tecnicas que possam apoia-Io em diferentes fases do cicio de

desenvolvimento, que ele as empregue corretamente. Dessa forma, a elicitayao

dos requisitos que urn sistema deve satisfazer e uma das tarefas mais arduas do

engenheiro de software. Apes a especificayao, desenvolvimento e implantayao do

sistema requerido, sua manutenyao deve ser realizada convenientemente. Nesse

momento comeyam a surgir as dificuldades relacionadas com a implementayao e

documentayao do sistema existente. Caso as pessoas que 0 desenvolveram

estejam preximas, boa parte do tempo despendido 0 sera em consultas e

entrevistas com elas; caso contrario, a recuperayao dessas informayoes torna-se

urn processo cansativo, enfadonho e propenso a erros.

A engenharia reversa de sistemas e uma area dentro da engenharia

de software que apoia a recuperayao das informayoes sobre sistemas existentes a

fim de conduzi-Ios a uma reengenharia ou somente para que urn modelo de

analise desse sistema seja obtido, visando a tornar mais amena a tarefa de

manutenyao. A grande dificuldade nessa tarefa e 0 entendimento do sistema que

deve ser ou esta sendo mantido, pois envolve, normalmente, a pesquisa direta ao

cedigo fonte, entendimento de possiveis "truques" usados por parte dos

programadores quando da implementayao do sistema e possiveis problemas que

possam surgir quando se deseja realizar alterayoes.



Sistemas desenvolvidos ha algum tempo, mas que ainda atendem

aos requisitos de seus usuarios, podem ser convertidos para outras Iinguagens

utilizando 0 recurso de um processo de engenharia reversa. A maioria dos

sistemas desenvolvidos ha tango tempo nso 0 foi com 0 apoio de metodos

existentes para especificac;so de sistemas e, dessa forma 0 trabalho de

manutenc;so e maior. Os metodos de especificac;so de sistemas podem servir de

apoio ao processo de engenharia reversa e mesmo a fase de engenharia avante

quando a decisso for por uma reengenharia do sistema.

Este trabalho visa a dar condic;oes para que sistemas herdados

possam ser modelados atraves da abordagem de orientac;so a objetos, propondo

um metodo de engenharia reversa que a partir da implementac;so de sistemas

desenvolvidos sem a abordagem de orientac;so a objeto~ possibilite a construc;so

de um modelo orientado a objetos para esse sistema.

A especificac;so de sistemas atraves de tecnicas e metodos

existentes na literatura tecnica especializada tem side objeto de interesse da

autora desde os anos 80. Varios trabalhos foram desenvolvidos ao longo desses

anos tanto no nivel de estudos de casos de sistemas exemplos quanta na

participac;so em pequenos projetos envolvendo problemas reais que atingem a

comunidade universitaria. Esses trabalhos, comentados sucintamente a seguir,

ilustram a experiencia anterior da autora e 0 interesse na area de engenharia de

software que culminara com este trabalho.

IniCialmente, uma comparac;so entre algumas tecnicas/metodos

pode ser realizada, [28], partindo-se da especificac;so de um mesmo sistema

exemplo em cada uma delas [65, 66, 67 68]. 0 sistema foi especificado segundo

Gane [26], HIPO [40], SOP [38,39] e PSLJPSA [91], entre outros metodos e a

comparac;so constou tanto dos aspectos conceituais envolvidos em cada uma das

tecnicas como tambem dos aspectos de representac;so grafica dos conceitos
utilizados em cada uma delas.



Com 0 surgimento da abordagem operacional para 0

desenvolvimento de sistemas, 0 metodo JSD [44] foi objeto de estudo e da

elaborayao de alguns trabalhos. Entre esses destaca-se a dissertayao de

mestrado [69], que apresenta urn exemplo desenvolvido passo a passo nesse

metodo, elucidando os detalhes desde a especificayao ate a implementayao do

sistema. 0 sistema PSLlPSA foi utilizado para documentayao dos metodos JSP e

JSD, possibilitando atraves de seus diferentes relat6rios a visualizayao de diversos

aspectos do metodo [71]. Em [70] foram utilizados os conceitos existentes no

metoda JSP [43] para a especificayao dos passos do metodo JSD [44].

Alguns sistemas foram desenvolvidos utilizando-se 0 metodo de

Analise e Projeto Estruturado para atender as necessidades existentes em

diversos setores da Universidade Federal de Sao Carlos, quer de atendimento a

alunos, em problemas especificos existentes na coordenayao de cursos

[53, 54, 78] quer de ambito mais geral, como a organizayao de normas,

regimentos, etc. [52]. Esses sistemas foram implementados com apoio de

gerenciadores de banco de dados relacionais e alguns estao ainda em operayao.

Considerando-se a evoluyao das tecnicas para especificayao de

sistemas e 0 grande interesse em bem especificar sistemas de tempo real, foram

estudados metodos consagrados na Iiteratura tecnica especializada como DARTS

[27], Esquemas de Transformayoes [94] e SAIRT [37]. Tomando-se como exemplo

urn sistema de controle de velocidade de cruzeiro e realizando sua especificayao

nos metodos acima citados e em JSD, elaborou-se uma tabela comparativa entre
eles apresentando-se seus pontos fracos e fortes [83].

o ambiente StatSim [22,3,6,9] necessita de expansao e

manutenyao, porem esse trabalho estava se tornando impraticavel devido a
inexistencia de uma documentayao completa e integrada, contendo todas as

informayoes necessarias para essas atividades. Seu desenvolvimento ocorreu de

1989 a 1993 e a documentayao existente encontra-se espalhada em diversas

dissertayoes de mestrado, relat6rios de iniciayao cientifica e artigos publicados.



Na tentativa de dar manutenyc30 ao sistema e realizar pequenas alterayoes

relacionadas com a sua funcionalidade [63, 64] pode-se observar que a obtenyc3o

de informayoes resumia-se a pesquisa ao c6digo fonte, documentos citados e

quando possivel as pessoas que escreveram determinadas partes do c6digo.

Ap6s a pesquisa realizada na literatura especializada pode-se notar

a ausencia de diretrizes seguras para a realizayc30do processo de engenharia

reversa em sistemas herdados. Alguns pesquisadores citam superficialmente

como deve ser 0 procedimento para a obtenyc3ode informayoes a partir de c6digos

herdados existentes, mas nc30sc30claros quanto ao procedimento concreto e

detalhado que deve ser realizado.

Coleman quando apresenta 0 metodo Fusion, dedica uma seyc30a

reengenharia de sistemas e afirma que atraves de seu metodo pode-se realizar a

reengenharia de sistemas desenvolvidos sem 0 uso de orientayc3oa objetos para

obter modelos de analise baseados na orientayc3oa objetos [17]. Nc30apresenta,

entretanto, nenhuma evidencia que corrobore essa afirmayc30nem apresenta uma

abordagem especifica para isso. Jacobson, por outro lado, apresenta passos que

podem ser seguidos para que a reengenharia seja realizada, mas nc30entra nos

detalhes de como 0 processo de engenharia reversa deve ser realizado [45].

Paralelamente, notou-se 0 interesse por parte da comunidade

cientifica e profissional na recuperayc30de sistemas desenvolvidos ha alguns

anos, quer simplesmente para troca da linguagem de implementayc3o,quer pela

dificuldade de manutenyc3o,quer para ampliayc30da sua funcionalidade de acordo

com paradigmas atualmente em uso. Esse interesse pede ser observado tanto em

artigos na Iiteratura especializada como atraves de congressos nacionais e

internacionais, tais como: Simp6sio Brasileiro de Engenharia de Software,

International Workshop on Computer-Aided Software Engineering - Working

Conference on Reverse Engineering e International Conference on Software

Maintenance.

Considerando-se os aspectos anteriormente mencionados, 0

interesse do grupo de Engenharia de Software do ICMSC - USP em expandir 0

ambiente StatSim e as dificuldades encontradas para sua manutenyc3o,despertou

o interesse em aprofundar as pesquisas nessa Iinha. Aliado a tudo isso ha



tambem 0 interesse da autora peto tema, uma vez que atua na area de engenharia

de software em seu ambiente profissional.

A investiga~ao de diretrizes que orientem 0 processo de engenharia

reversa e 0 enfoque principal deste trabalho. Em especial diretrizes para a

engenharia reversa de sistemas herdados, usando os conceitos e a nota~ao do

metodo Fusion, para analise e projeto orientados a objetos.

Assim, este trabalho preocupa-se em investigar e propor passos

seguros e bem definidos para que urn sistema desenvolvido sem a abordagem de

orienta~ao a objetos possa ser recuperado no nivel de modelagem da analise,

usando um modele orientado a objetos. Dessa forma, utiliza para apoio ao

metoda de engenharia reversa aqui proposto 0 metodo Fusion, desenvolvido

originalmente para 0 projeto de sistemas e que e baseado na abordagem

orientada a objetos.

Este trabalho tern por objetivo, adicionalmente, contribuir para a

expansao do ambiente StatSim a fim de que seja possivel a edi~ao e simula~ao

de: transi~ao "default" com a~ao, evento nulo e atividades. Pretende-se tambem

mostrar como 0 ambiente StatSim pode ser integrado a urn processo sistematico

de desenvolvimento de sistemas reativos, contribuindo para a valida~ao de

especifica~6es comportamentais baseadas em statecharts.

Esta tese esta organizada da forma descrita a seguir. No Capitulo 2

e realizada uma revisao de artigos existentes na Iiteratura especializada, cujos

temas sac relacionados com sistemas reativos e metodos para especifica~ao de

tais sistemas, uma vez que 0 ambiente StatSim e voltado para edi~ao e simula~ao

de statecharts, que e uma tecnica para especifica~ao comportamental de sistemas
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reativos. Nesse capitulo tambem sac revisados os artigos que tratam de

orientayao a objetos e alguns metodos para 0 desenvolvimento de sistemas

segundo essa abordagem. Algumas das tecnicas existentes para reengenharia e

engenharia reversa sac analisadas, para embasar este trabalho, que propoe urn

metoda de engenharia reversa orientada a objetos.

No capitulo 3 apresentam-se os conceitos da tecnica statecharts

atraves de alguns exemplos, 0 ambiente StatSim e a evoluyao por ele sofrida ao

longo dos anos. Versao e a denominayao utilizada para cada extensao realizada.

Urn exemplo proposto por Coleman [16] e utilizado a fim de mostrar a utilidade do

ambiente StatSim para validayao de sistemas reativos. 0 sistema exemplo e

especificado tanto funcional como comportamentalmente, editado e simulado no

ambiente StatSim. Isso tomou-se possivel devido a inseryao de facilidades para

ediyao e simulayao de atividades no ambiente. E proposto urn processo

sistematico para que a especificayao realizada possa ser validada com 0 apoio do

ambiente StatSim.

Os principais aspectos do metodo Fusion para desenvolvimento de

sistemas com a abordagem orientada a objetos e 0 metodo de engenharia reversa

orientada a objetos proposto sac apresentados no Capitulo 4. 0 metodo de

engenharia reversa e completamente descrito, detalhando-se as tarefas que

devem ser realizadas em cada urn dos passos. Algumas metricas que permitem a

verificayao do esforyo de conversao de urn sistema nao orientado a objetos para

urn sistema orientado a objetos sac tambem propostas.

Urn estudo de caso utilizando 0 ambiente StatSim e 0 metodo de

engenharia reversa orientada a objetos proposto sac 0 enfoque do Capitulo 5.

Cada um dos passos do metodo e amplamente discutido e aplicado ao exemplo,

fomecendo ao leitor uma visao detalhada das tarefas realizadas. As metricas

definidas anteriormente sac aplicadas ao sistema exemplo e as conclusoes
apresentadas.

o Capitulo 6 apresenta as conclusoes gerais, as contribuiyoes
desta tese e sugestoes para a realizayao de trabalhos futuros.



o Apemdice 1 apresenta a gramatica utilizada no ambiente StatSim;

os Apelndice 2 e 3 apresentam os Modelos de Objetos para os temas

considerados e que nao foram exibidos no corpo da tese. respectivamente, para 0

Modelo de Analise do Sistema Atual (MASA) e para 0 Modelo de Analise do

Sistema (MAS). 0 Apendice 4 apresenta as opyoes existentes na interface do

ambiente StatSim, para os modos de ediyao e simulayao. com os procedimentos
que as implementam.



Capitulo 2

Resenha Bibliografica

Neste capitulo sac discutidos os recursos conceituais e

instrumentais utilizados na pesquisa descrita nesta tese. Na verdade, essa

pesquisa refere-se ao trabalho desenvolvido visando a estabelecer diretrizes

detalhadas para a realizac;ao de engenharia reversa orientada a objetos em um

sistema desenvolvido semusar tecnologia orientada a objetos.

Os conceitos relacionados com sistemas reativos e os principais

metodos que apoiam a especificac;ao de tais sistemas sac apresentados, bem com

uma breve comparac;aoentre os metodos mais utilizados. No Capitulo 3 utiliza-se

statecharts para especificar um sistema reativo e 0 ambiente StatSim para verificar

a especificac;ao realizada.

Com 0 alto custo no desenvolvimento de novos sistemas tem-se

optado por usar a tecnica de reengenharia para recuperar as informac;oes

existentes nos sistemas mais antigos para, a partir dessa recuperac;ao,expandir 0

sistema. Algumas vezes esse processo e interrompido na fase de engenharia

reversa onde recuperam-se as informac;oesdo modelo, sem ocorrer 0 processo de j
alterac;aodas func;oes realizadas pelo sistema.

A pesquisa bibliognlfica realizada consta de artigos existentes na

literatura tecnica especializada. Esses foram divididos por assuntos e dentro de



cada assunto, procurou-se comenta-Ios segundo a ordem cronol6gica que foram

publicados.

Assim, na seyao 2.2 sao apresentados conceitos de orientayao a

objetos e na seyao 2.3 conceitos de sistemas reativos e abordagens existentes

para desenvolvimento de sistemas reativos em termos de especificayao, de

ambientes de apoio por computador e metodos que se originaram ja com apoio de

ferramentas computadorizadas. Na seyao 2.4 discutem-se alguns metodos para

desenvolvimento de sistemas com orie~~o a objetos. Na seyaQ/2.5 aborda-se a

reengenharia de sistemas e na seyao 2.6 ~ engenharia reversa de sistemas. Na

seyao 2.7 sac apresentadas as considerayoes finais.

Na tentativa de se buscar maior facilidade na programayao dos

sistemas, as linguagens orientadas a objetos tern atraido grande atenyao, uma vez

que oferecern vantagens sobre as linguagens convencionais de programayao, tais

como: encapsulamento, abstrayao de dados e heranya. Pressman comenta que

no fim da decada de 80 0 "paradigma orientado a objetos" comeyava a surgir [79].

Nessa epoca alguns programas foram elaborados utilizando linguagens e tecnicas

de programayao orientadas a objetos. Porem, a analise orientada a objetos surgiu

mais recentemente. Coad e Yourdon justificam que essa demora em se aplicar os

conceitos de analise orientada a objetos ocorreu devido ao fate de se estar

demais ocupado em "seguir 0 fluxo" durante 0 apogeu da Analise Estruturada,

uma vez que os conceitos de objetos, classes, atributos e metodos sac inerentes

ao conhecimento desde a idade pre escolar [79].

A abordagem orientada a objetos busca facilitar a manutenyao, a

reusabilidade e a extensibilidade do c6digo/sistema. Programas desenvolvidos

segundo a orientayao a objetos sac mais faceis de serem lidos e entendidos do

que os desenvolvidos segundo a abordagem tradicional. 0 controle da

complexidade do programa pode ser conseguido atraves da hierarquia funcional



sobre os detalhes do programa e a oculta~ao de detalhes que nao sac

necessarios ao programador em determinado momento.

Define-se por objeto algo sobre 0 qual se tern interesse em modelar,

algo que contem informa~ao e tern urn determinado comportamento em urn

sistema. Podem-se citar alguns exemplos de objetos: uma conta bancaria e urn

cliente sac objetos relevantes para urn sistema de contas correntes em urn banco;

urn carro e urn objeto em urn sistema de controle de locadoras de veiculos, etc..

Em resumo, os objetos sac encontrados de acordo com 0 ambiente que se deseja

modelar e eles sac caracterizados pelas suas identifica~oes e informa~oes

associadas.

As informa~oes sobre urn objeto sac dadas pelos seus atributos e 0

uso de urn atributo e dado pelo seu comportamento ou pelos servi~os que ele

pode oferecer a outros objetos em seu ambiente. Os servi~os podem ser

caracterizados como as "ferramentas· que outros objetos usam quando desejam

algo de urn objeto. Urn objeto utiliza algo de outro atraves das mensagens que

sac enviadas de urn para outro. Os objetos encapsulam tanto atributos quanta

servi~os na sua pr6pria estrutura, isto significa que toda informa~ao e empacotada

sob urn nome e pode ser reusada como uma especifica~ao ou componente do

programa. Esses servi~os recebem 0 nome de metodos na terminologia de

orienta~ao a objetos.

Uma ciasse e formada por urn conjunto de objetos similares. A

classe descreve os metodos que 0 objeto pode oferecer, as diversas atividades

associadas a cada metoda e os diferentes atributos que cada objeto tern. Urn

objeto executa urn metodo de acordo com a defini~ao desse em sua classe. Uma

classe pode herdar uma ou mais classes, 0 conceito de herdar significa que uma

classe pode reusar os conceitos da outra, em termos de metodos e atributos. A

reusabilidade permite que programadores descrevam em termos de objetos partes

do sistema que posteriormente podem ser utilizadas em outras aplica~oes. 0

conceito de heran~a permite que objetos sejam facilmente estendidos com novas

caracteristicas sem a necessidade de duplicar 0 c6digo. Urn objeto filho e

declarado herdeiro de todas as propriedades de seu objeto pai, sendo necessario



definir somente aquelas propriedades que diferem de seu objeto pai, ou seja, que

Ihes sac pr6prias.

Um Modelo de Objetos de urn sistema consiste de urn conjunto de

classes e urn conjunto de associa~cSes.Pela associa~ao de conhecimento e que

urn objeto conhece 0 outro e, pela associa~ao de comunica~ao, urn objeto de uma

ciasse pode usar urn objeto de outra, isto e, enviar mensagens para outro objeto.

o conceito de encapsulamento e importante em orienta~ao a

objetos significando que os atributos de urn objeto estao contidos dentro dele. As

informa~cSesarmazenadas em urn objeto sac obtidas atraves da utiliza~ao de seus

metodos. Os valores dos atributos sac completamente escondidos do ambiente e

dos outros objetos do sistema.

Jacobson [47] enumera os seguintes fatores positivos da analise
orientada a objetos:

1) compreensao: pois torna-se possivel quebrar hierarquicamente as

classes, obtendo-se urn entendimento completo do sistema que esta sendo

modelado;

2) entendimento: 0 sistema e descrito em termos de objetos os

quais frequentemente tern uma liga~ao direta com 0 mundo real;

3) altera~cSes:mudan~as sac feitas localmente para uma dada
classe. Nao ha necessidade de afetar outras classes do modelo;

4) adaptabilidade: e possivel especializar, com a ajuda dos

mecanismos de heran~a existentes nas classes. Um modelo pode servir a

diferentes situa~cSesatraves de adapta~ao para classes mais abstratas;

5) reusabilidade: classes podem ser construidas e manuseadas

como componentes. Quando novas classes sac criadas, propriedades de classes
ja definidas podem ser reusadas.



Muitos pesquisadores tern desenvolvido tecnicas/metodos para

apoiar a especificayao de sistemas sob a abordagem de orientayao a objetos para

diferentes tipos de sistemas, alguns resultados dessas pesquisas sac comentados

na seyao 2.4, bem como os trabalhos relacionados a aplicayao dessas tecnicas a

diferentes tipos de sistemas.

Urn sistema reativo e caracterizado por ser orientado a eventos, isto

e, estar continuamente respondendo a estimulos do meio externo e interno. Ha

dificuldade em se descrever 0 comportamento reativo de maneira clara e realistica

e ao mesmo tempo formal e rigorosa [19,34].

Sistemas reativos contrapoem-se aos outros sistemas devido a
necessidade de que a resposta aos estimulos vindos do meio externo seja dada

dentro de urn intervalo de tempo preestabelecido. Caso isso nao ocorra danos

drasticos podem resultar, uma vez que esse tipo de sistema esta fortemente

acoplado ao ambiente externo. Em urn sistema bancario, quando urn cliente

deseja saber 0 seu saldo e 0 sistema apresenta algum problema fazendo com que

a resposta ao cliente demore mais do que 0 habitual, nada acontece diretamente

com a vida do cliente, a nao ser urn atraso na realizayao de suas atividades ja

programadas. Em urn sistema reativo, por exemplo, no engarrafamento de

substancias altamente t6xicas, a demora na resposta a urn evento vindo do

ambiente externo pode resultar em uma explosao da garrafa e/ou espalhamento

do Iiquido, afetando vidas humanas. Alguns exemplos de sistemas reativos sao:

controle de aquecimento residencial, gerenciamento de atividades de robos,

controle de rel6gios, controle de caldeiras, redes de comunicayao, sistemas de
telefonias, etc..

Um sistema reativo tanto reage quanta afeta 0 ambiente em que

esta operando [2]. Assim, pode-se falar em sistema controlado, formado pelo

hardware das maquinas que iraQ compor a parte do sistema reativo que se



comunica com 0 ambiente externo, e sistema controlador, formado pelo software

juntamente com seu hardware.

Acredita-se que 0 modo mais natural para representar 0

comportamento reativo de urn sistema complexo seja atraves da utilizayao de

estados e eventos, que sac elementos basicos de Maquinas de Estados Finitos

[8]. Muitas vezes, porem, 0 uso dessas maquinas e inviavel por serem planas, nao

permitirem visao de profundidade, hierarquia e modularidade. Nesse sentido

outras tecnicas foram estudadas a fim de suprir as dificuldades encontradas

quando da utilizayao de maquinas de estados finitos.

o desenvolvimento de sistemas tempo real, urn ciasse especial de

sistemas reativos, deve ser realizado com 0 apoio de tecnicas que especifiquem

suas caracteristicas. Entre as diversas tecnicas existentes algumas sac derivadas

da abordagem funcional, tendo 0 metoda de Analise/Projeto Estruturado [100] ou

Analise Essencial [59] como sua base. Dentro dessa classe podem ser citadas as

tecnicas de Gomaa, Ward e Hatley.

Em seu artigo [27], Gomaa, antes de apresentar 0 metodo DARTS

aborda alguns metodos classicos existentes na literatura, como JSP [43] e

Warnier [61] que sac baseados na estrutura dos dados. Diz que nao se aplicam a

sistemas reativos por nao suportarem a especificayao do fator tempo, relevante

em tais sistemas. Structured Design [100] utiliza a decomposiyao em modulos,

pode conduzir a um projeto modular altamente funcional mas nao fornece ajuda na

estruturayao do sistema em tarefas e e frequentemente utilizado juntamente com

Analise Estruturada [26]. HOS [31] usa decomposiyao funcional para modelar 0

sistema em modulos, mas tambem e falho quanto a divisao de um sistema em

tarefas concorrentes. Information Hiding [62], apresenta urn conceito poderoso de

projeto que conduz a sistemas altamente modulares com modulos fracamente

acoplados, porem nao possui recursos para especificar 0 fator tempo. MASCOT,

[86], e bem adaptado para Sistemas de Tempo Real por tratar especificamente da

estruturayao do sistema em tarefas e definir as interfaces entre elas. Esse metoda

nao sera tratado nesta tese por nao ser derivado dos conceitos de Analise e

Projeto Estruturado e nao ser amplamente utilizado como os demais aqui citados.



o metodo DARTS - Design Approach for Real Time Systems, tem

cinco passos a serem seguidos para 0 desenvolvimento de um sistema de tempo

real. A partir dos requisitos funcionais do sistema, 0 Diagrama de Fluxo de Dados

e analisado e determinam-se as principais funcionalidades do sistema (26] Os

Diagramas de Fluxo de Dados sac desenvolvidos e decompostos ate que se tenha

um detalhamento suficiente do problema. No proximo passo deve-se decidir se um

dado processo deve ser estruturado como uma tarefa separada ou agrupado com

outros processos em uma (mica tarefa. Ou seja, nesse passo identificam-se as

tarefas do sistema segundo determinados criterios. 0 terceiro passo cuida da

interface entre as tarefas, que pode ser de dois modos: Modulo de Comunicac;ao

entre Tarefas (TCM) e Modulo de Sincronizac;aode Tarefas (TSM). A comunicac;ao

entre as tarefas e de dois tipos: com a tarefa produtora enviando mensagem e nao

recebendo confirmac;ao ou recebendo confirmac;aoda tarefa receptora. No quarto

passo, projeta-se 0 Diagrama de Fluxo de Dados para cada tarefa. 0 ultimo passo,

consiste no desenvolvimento do Diagrama de Estrutura Modular [100] para cada

tarefa com as interfaces existentes entre elas, uma vez que dentro da tarefa os

processos sac executados sequencialmente.

Um outro metodo para modelar os aspectos comportamentais das

transformac;6es de dados em func;ao do tempo e de controle e conhecido por

Esquema de Transformac;ao. Foi criado por Ward, [94] e e uma extensao do

metodo de Analise Estruturada/Projeto Estruturado [26], cobrindo as lacunas nele

existentes, tais como: a representac;ao de controles e de tempo. Esse metoda

possui notac;aoe regras de formac;ao bem definidas, 0 que permite representar os

sistemas como uma rede de transformac;6es potencialmente concorrentes e de

depositos de dados interligados pelos fluxos de comunicac;ao. Alem disso, tem

regras de execuc;ao que descrevem as entradas aceitas e as saidas produzidas

pelas transformac;6es.

Ao Diagrama de Fluxo de Dados convencional sac adicionados os

conceitos de fluxo de controle e transformac;ao de controle. Uma Maquina de

Estado Finito associada a transformac;ao de controle tambem e incorporada ao

Esquema de Transformac;ao. Os estados dessa maquina representam periodos de

tempo durante os quais 0 comportamento do sistema e fixo. Sao expostas as

regras de execuc;aodo esquema de transformac;aobaseadas na execuc;aode uma



rede de Petri [77]. A execu~ao do esquema e visualizada atraves da coloca~ao de

marcas, 0 que indica que uma atividade esta ativa ou esta potencialmente ativa.

No artigo, urn exemplo e apresentado i1ustrando 0 metoda e algumas extensoes

sao consideradas para a modelagem de certos problemas como a minimiza~ao do

numero de estados a ser utilizado.

Hatley propoe urn metodo semelhante ao de Ward, conhecido por

SAIRT (Structured Analysis/Real Time), [35]. A especifica~ao de urn sistema

reativo e realizada tanto ao nivel de fluxos de dados como de fluxos de controle.

Dessa forma e proposto que para todo diagrama de fluxo de dados (DFD) seja

tambem criado urn diagrama de fluxo de controle (DFC). Os DFDs sac criados ate

que se obtenha urn completo entendimento do sistema, 0 mesmo ocorrendo com

os DFCs. Maquinas de Estados Finitos sac utilizadas para controlar 0

comportamento dos estados. Esse metodo abrange, tambem, a parte

correspondente a arquitetura do sistema, apresentando um conjunto de tecnicas

para que essa modelagem possa ser realizada.

A Iinguagem Statecharts [32,33,34] permite a especifica~ao de

sistemas reativos, sendo uma extensao de Maquinas de Estados Finito. Os

conceitos de paralelismo, propaga~ao e hierarquia de estados sac incorporados

aos conceitos de estado e transi~ao, possibilitando a representa~ao

comportamental de sistemas reativos complexos. Maiores detalhes da Iinguagem

statecharts sac fornecidos no Capitulo 3.

o ambiente Statemate [35] e urn conjunto de ferramentas para

especifica~ao, analise, projeto e documenta~ao de sistemas reativos complexos e

grandes, com forte embasamento grafico e que esta disponivel comercialmente

desde 1987. Esse ambiente possibilita a especifica~ao inter-relacionada da visao

estrutural, funcional e comportamental, apoiada por editores graficos. Cada uma

dessas visoes e baseada em linguagens com sintaxes e semanticas bem

definidas. A visao estrutural e apoiada por diagramas de m6dulos ("module

charts"); a visao funcional e apoiada por diagramas de atividades ("activity charts")

e a visao comportamental por statecharts. 0 ambiente tambem possui ferramentas

para teste, gera~ao de c6digo, gera~ao de documentos, etc..



A visao estrutural fornece a decomposi<;ao hierarquica do sistema

atravas de seus componentes f1sicos, chamados de modulos, e identifica a

informa<;ao que flui entre eles, isto a, os dados e ou sinais de controle. A

representa<;ao grafica utilizada nessa visao a mostrada na Figura 2.1.

------ ..
I

I

I IL _

Dentro do sistema representam bases de dados
Exlemos ao sistema representam m6dulos do arl'tiente

D
Fluxo de Infonnac;ao, pede ter mais que uma origem e
mais que urn destino

( ) Statechart
----- controlador

Dep6sitode
dados

Figura 2.2 - Representayio Grafica para Diagrama de Atividades

A visao funcional mostra a decomposi<;ao hierarquica das atividades

(fun<;oes) que 0 sistema deve realizar, juntamente com detalhes de dados e sinais

de controle que fluem entre as atividades e atividades de controle que especificam

o comportamento temporal. 0 diagrama de atividades a utilizado para modelar

funcionalmente 0 sistema poram sem especificar a sua parte dinamica. Esse

diagrama nao se preocupa em dizer quando e porque uma atividade ocorre, se



ela termina ou nao por conta pr6pria ou se existem atividades sendo realizadas em

paralelo. Os controladores e que dao a visao comportamental do sistema. A

representac;ao gratica dos componentes dessa visao sao os mostrados na Figura

2.2.

A visao comportamental descreve como e porque as coisas

acontecem no sistema, especificando 0 controle das atividades. Os controladores

podem aparecer em qualquer nivel de hierarquia das atividades para controlar

aquele nivel em particular. A Iinguagem grafica utilizada e statecharts, auxiliando

na especificac;ao do comportamento dos sistemas. 0 statechart de controle pode

iniciar e parar atividades, pode gerar novos eventos e trocar os valores das

variaveis. A representac;ao grafica utilizada nessa visao e mostrada em detalhes

no Capitulo 3, Sec;ao3.2.

A Tabela 2.1 apresenta urn resumo dos principais metodos para

especificac;aode Sistemas Reativos e do ambiente Statemate.

Smith e Gerhart [88] discutem 0 uso do ambiente Statemate frente a

quatro metodos apresentados em [87]. Esses metodos podem ser categorizados

de acordo com duas abordagens distintas: orientac;ao a objetos e decomposic;ao

funcional. Cada uma tern dois metodos de projeto: urn concentrando-se em analise

funcional do problema e outro em analise comportamental do sistema. Os passos

para 0 desenvolvimento de um sistema seguindo cada uma das metodologias sao

apresentados. 0 uso de statecharts e diagramas de atividades existentes no

ambiente Statemate permitem i1ustrarcomo se comporta 0 sistema-exemplo. Dois

exemplos sao utilizados pelas autoras para i1ustrar os metodos apresentados:

Sistema de Controle de Velocidade Cruzeiro e um Sistema Bancario simplificado.

o primeiro sistema foi desenvolvido utilizando 0 metoda de decomposic;ao

funcional, enquanto que 0 segundo, utilizou-se 0 metoda de decomposic;ao

funcional orientado a objetos.



Tabela 2.1 - Caracteristicas dos Metodos/Ambiente Citados para

Especifica~aode Sistemas Reativos

DARTS SAIRT (Ward) SAIRT (Hatlev) STATEMATE

Fases do cicio de Da analise a Da analise a Da analise a Analise e Im-
vida que 0 metoda implementa- implementa~o implementa~o plementa~o
cobre ~ Gera~o de cQ

digo e realiza-
cao de testes

Facilidade de Necessario Necessario Necessarioco- Necessario co-
entendimento pelo conhecimen- conhecimentos de nhecimentos de nhecimento de
usuario tos de Anali- Analise, Projeto Analise e Proje- Maquinas de

se e Projeto Estruturado, to Estruturado, Estados
Estruturado Maquinas de Maquinas de E.§ Finitos

Estados Finitos tado Finito, Ma-
quinas Sequen-
ciais

Ferramenta de Nao ha Existe, comerci- Existe,comerci- Existe, comer-
Aooio almente almente cialmente
Nota~o Gratica DFD, Diagra- Esquemas de DFD, DFC, Dia- Diagrama de

ma de Tare- Tranforma~o, grama de Con- M6dulos,
fas, Diagra- Diagrama de Tran texto de Dados, Diagrama de
ma de Estru- si~o de Estado. Diagrama de Atividades,
tura Modular. Fluxos de Dados, Contexto de Statecharts
Formas de Fluxos de Contro- Controle. Maqu!
Comunicacao Ie na de Estados

Finitos, Maqui-
na Sequencia I,
Modelo de Ar-
auitetura

Representac;ao do Apenas Atraves de regras Maquinas Nos
Tempo implicita deexecu~o Sequenciais statecharts

atraves de
eventos espe-
ciais, time-out

Visao Funcional DFDs DFDs, refinamen- DFDs, retina - Diagramas de
tos sucessivos mentos sucessi- Atividades

vos (Activitycharts)
Visao Estrutural Diagrama de Embutida no Comunica~o Diagrama de

Tarefas Esquema de entre os m6du- M6dulos
Transforma~o los do Diagrama (Modulecharts)

de Controle
Visao Diagrama de Durante a cons- Diagrama de Statecharts
Comportamental Transi~o de tru~o do Projeto Fluxo de Con-

Estado Estruturado trole

Os quatro metodos disponfveis para se criar um diagrama de

atividade e 0 statechart correspondente sac: decomposi~ao funcional,



decomposic;ao comportamental, decomposic;ao funcional orientada a objetos e

decomposic;aocomportamental orientada a objetos.

l'---c J
F1~

~

onde: Eilst!(Fi) significa: evento Ei ocorreu e a atividade Fi teve inicio

sP(Fi) significa que a atividade Fi parou de ser executada

A decomposic;ao funcional identifica as pnnclpais func;6es do

sistema. Nesse ponto 0 sistema e visto como uma atividade em urn unico nlvel.

Projeta-se 0 statechart de controle para esse nlvel, caso ele nao seja expressive

assume-se que todas as sub-atividades especificadas sac concorrentes. As



principais func;oessac representadas como sub-atividades do sistema e devem ser

especificadas e controladas por um statechart. As atividades tem 0 seu proprio

statechart controlador e sac decompostas em sub-atividades. A cada nivel de

decomposic;ao deve-se especificar a interface e 0 fluxo de dados entre as

atividades. A Figura 2.3 mostra um esboc;o do sistema especificado pela

decomposic;ao funcional. No diagrama de atividades. A representa 0 sistema, C 0

controlador do sistema, Fi, i=1,2,..., as atividades e Ci os controladores das

atividades Fi. No statechart C os estados sac denotados por Si e as transic;oes

sac rotuladas pelo evento/ac;ao e tem a semantica descrita na Figura 2.3.

A decomposic;ao funcional orientada a objetos identifica os

principais objetos do sistema, projetando uma atividade para cada objeto fisico ou

abstrato. A atividade raiz corresponde ao sistema todo. Sao identificados os

atributos de cada um dos principais objetos do sistema, as informac;oes que

podem ser importadas ou exportadas a partir de urn objeto. A representac;ao

desses atributos pode ser feita de duas formas: colocando-se os depositos de

dados no diagrama de atividades ou colocando-se estados no statechart

controlador da atividade referente aquele objeto. A seguir, identificam-se: os

metodos sobre os objetos que sac representados como sub-atividades de um

particular objeto e, quais as atividades ou sub-atividades do sistema que estao

recebendo ou enviando as informac;oes identificadas anteriormente (atributos).

Define-se um statechart controlador para cada atividade que representa um objeto.

Isso ira especificar como os metodos sac ativados dentro de um objeto. Os sub-

objetos dos objetos existentes tambem devem ser identificados como atividades.

Esses sub-objetos sac dependentes do objeto gerador, aquele que os gerou.

Dessa forma, 0 statechart do objeto gerador e que deve representar quando os

sUb-objetos estao ativos. Isso deve ser repetido ate que cada um dos sub-objetos

tenha sido detalhado suficientemente.

A Figura 2.4. mostra um esboc;o do diagrama de atividade do

sistema quando especificado atraves da decomposic;ao funcional orientada a

objetos. 0 objeto B representa todo 0 sistema com dois objetos principais OB1 e

OB2 que nao tern statechart controlador pois considera-se que eles operem

independentemente. OBi, i=1,2 ..., tern os metodos especificados por OPi e seu

comportamento e representado pelo statechart controlador Controle-OPi. OB1 tern



sub-objetos OB1A e OB1B e dois metodos, OP1A e OP1B.; enquanto que OB2

tem um unico sub-objeto OB2A e dois metodos OP2A e OP2B. Controle-OP1 e

Controle-OP2 sso os controladores dos objetos OB1 e OB2, respectivamente.

Deve-se observar que os subojetos podem ser refinados de modo que cada um

tenha sub-objetos e sub-operayoes pr6prias.

B
081 0B2

~
(~de)

OP1

1001A I 1001B I ~
I OP2B I

\OP1A I IOP1BI EJ

onde: OBi representa 0 objeto i

OPi representa 0 metoda do objeto i

Na decomposiyso comportamental as atividades basicas do sistema

sso listadas em um unico nivel e 0 statechart de controle contem todas as

informayoes hierarquicas. As atividades devem ser, por essa abordagem,

decompostas tanto quanta possivel. 0 statechart deve ser organizado para refletir

essa decomposiyso hierarquica. A Figura 2.5 mostra um esboyo do sistema

especificado pela decomposiyso comportamental. As subfunyoes do sistema

denotadas por FiX, para i=1,2 e X=A, B, C, representam as atividades de mais

alto nivel do diagrama de atividade do sistema A. 0 statechart controlador e C-

NOVO, que e analogo ao statechart C da Figura 2.3 (Decomposiyso Funcional),

com a diferenya de que aqui os estados 81 e 82 foram substituidos por C1-



Modificado e C2-Modificado. Assim, na Decomposiyao Comportamental 0 estado

C1-Modificado e detalhado nesse nivel enquanto que na Decomposiyao Funcional

esse detalhamento ocorre no proximo nivel, quando se constroi 0 controlador da

atividade F1.

EJ EJ

A decomposiyao comportamental orientada a objetos tern os

mesmos principios da decomposiyao funcional orientada a objetos. A diferenya

basica e que a decomposiyao hierarquica se manifesta somente no statechart. 0

diagrama de atividade tern urn unico nivel e todos os objetos que compoem 0

sistema sac especificados no nivel-raiz. 0 unico statechart controlador construido



e composto de varios estados ortogonais. Esses estados podem ser decompostos

considerando os metodos dos objetos. A Figura 2.6 mostra um esboyo do sistema

especificado pela decomposiyao comportamental orientada a objetos. Nesta figura

os objetos rotulados por OBi e os metodos OPi, i=1,2,..., representam 0 diagrama

de atividade de nivel mais alto. 0 statechart CC captura todos os aspectos de

controle. As atividades de controle OPi, i=1,2, sac componentes ortogonais do

estado controlador de todos os objetos.
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Smith e Gerhart afirmam que essas abordagens tem suas

vantagens e que frequentemente e desejavel combina-Ias, citando algumas

possibilidades: 1) uso casado: quando a simulayao for importante, 0 metodo



comportamental pode ser usado depois de se encontrar um certo nivel de detalhe

com a utilizayao do metodo funcional; 2) usa-Ias de forma alternada: quando a

caracteristica mais importante do sistema e 0 controle do nivel mais alto usa-se 0

metodo comportamental primeiro, sendo 0 metodo funcional usado para

especificar os detalhes das funyoes que envolvem esse nivel. 3) criar dois projetos

separados, primeiro produzindo um projeto funcional usando as vantagens da

abordagem "top-down" e a seguir 0 projeto comportamental pela transformayao do

projeto funcional. As autoras alertam que para sistemas grandes, a transformayao

pode ser extremamente dificil e 0 auxilio de mecanismos automatizados pode

tornar-se necessario.

2.4. Metodos Orientados a Objetos Para Desenvolvimento de

Sistemas

o metodo de Coad e Youdon [14] foi primeiramente desenvolvido

para apoiar a fase de analise, sendo posteriormente estendido para a fase de

projeto [15]. A identificayao das abstrayoes e realizada atraves dos seguintes

passos: identificar as classes, objetos, estruturas e assuntos; definir os atributos e

definir os serviyos. Esses passos nao sac necessariamente seqOenciais e podem

ser gradualmente ampliados atraves de mais e mais detalhes. No nivel de projeto

o Gerenciamento de Dados, Interayoes Humanas e Componentes de

Gerenciamento de Tarefas tambem sac considerados como atividades. Os

resultados obtidos na fase de analise sac utilizados para a fase de projeto sem

adicionar novos elementos a notayao. Novas entidades podem ser adicionadas

durante 0 projeto como um refinamento das entidades existentes, tal como novas

classes e objetos.

As atividades de projeto no metoda de Booch [7] seguem quatro

questoes: a) quais sac as classes existentes e suas relayoes, b) quais os

mecanismos usados para controlar a colaborayao entre os objetos; c) onde as

classes e objetos devem ser declarados, d) quais processos devem ser

associados ao processador e como sac planejados os mUltiplos processos de um

processador. Para responder a essas questoes existem quatro diferentes



diagramas, que sac: Diagrama de Classe, Diagrama de Objeto, Diagrama de

Modulo e Diagrama de Processo. Os Diagramas de Classe e de Objeto fomecem

a visao logica do sistema e os outros diagramas correspondem a visao fisica do

sistema.

o metodo OMT [81] e dividido em tres fases: analise, em que se

modela 0 mundo real; projeto, em que se decide sobre a arquitetura geral e dos

subsistemas e, implementayao, em que se codifica 0 projeto em uma Iinguagem

de programayao orientada a objetos. 0 modele de analise e composto de tres

modelos e recomenda-se que eles sejam produzidos nessa ordem: Modelo de

Objetos, Modelo Dinamico e Modelo Funcional. 0 fato deles serem realizados

nessa ordem nao exclui a iterayao natural para 0 desenvolvimento dos tres

modelos, seu refinamento e verificayoes entre eles.

A fase de projeto, como 0 proprio nome diz, constroi 0 projeto a

partir do modelo de analise anteriormente elaborado [81]. Dois estagios compoem

essa fase: Projeto do Sistema e Projeto do Objeto. 0 Projeto do Sistema quebra 0

sistema em subsistemas alocando processos para os processadores. 0 Projeto do

Objeto cria os algoritmos para os metodos. Os modelos de analise sac

combinados para determinar os metodos de cada classe. As representayoes de

dados sac escolhidas e os grafos de heranya sac ajustados para refletir as

decisoes do projeto. 0 projeto e entao particionado em modulos a serem

convertidos para uma determinada linguagem de programayao orientada a

objetos.

A fase de implementayao converte 0 projeto em codigo. Sao

fomecidas diretrizes de como os diferentes aspectos do projeto podem ser

codificados em diferentes Iinguagens orientadas a objetos. 0 metodo tambem

recomenda como as classes devem ser projetadas visando a sua reutilizayao.

Outro metodo disponivel para especificayao de sistemas com

orientayao a objetos e 0 Objectory [46], com tres fases: solicitayoes, analise e

construyao. 0 termo "agente" e empregado com a finalidade de cobrir todo usuario

humane ou mecanico do sistema. Objectory e baseado no modelo de "use-case",

que e urn dialogo realizado entre 0 sistema e 0 usuario com a finalidade de



capturar a funcionalidade do sistema, representando 0 que os agentes podem

fazer. Todos os outros modelos utilizados nesse metodo sso construidos

considerando os "use-cases" e fornecem uma ligac;so entre as fases nele

existentes.

o ponto de partida para a definic;so da funcionalidade do sistema e

a obtenc;so dos requisitos atraves de linguagem natural que e utilizada para

construir tres modelos: Modelo de "Use-Case", Modelo de Dominio de Objetos e

Descric;so da Interface do Usuario. 0 Modelo de "Use-Case" deve ser

documentado por uma descric;so textual que mostra a sequencia de eventos e

explica como e a participac;so dos objetos do Modelo de Dominio de Objetos. Esse

modele e que define os conceitos com os quais 0 sistema trabalha. As Descric;oes

da Interface do Usuario sso esboc;osdas janelas que os usuarios irso ver na tela.

A fase de analise refina os modelos de requisitos a fim de produzir

uma descric;so ideal do sistema. 0 modele de analise e baseado no modelo

entidade-relacionamento. Ele e construido gradualmente considerando 0 que os

objetos e as classes precisam em cada "use-case".

A fase de construc;so refina 0 modelo de analise. A comunicac;so

entre objetos e mais precisamente definida e sso consideradas as caracteristicas

do ambiente da implementac;so, produzindo-se quatro modelos: 1)Modelo do

Blocos: exibe os blocos do sistema, que sso formados por urn ou mais objetos da

fase de analise; 2) Diagramas de Interac;so: mostram como os blocos participam

de cada "use-case"; 3) Interfaces de Bloco: mostra a interface operacional de cada

bloco e 4)Especificac;so de Bloco: e urn modele opcional que mostra 0

comportamento interno do bloco atraves de maquinas de estado.

Os sistemas reativos precisam de metodos especiais para 0 seu

desenvolvimento, como foi visto anteriormente, devido ao fator tempo. Dessa

forma Coleman apresenta urn metodo que denominou de Objectcharts [16], cuja

proposta e a utilizac;so de statecharts juntamente com 0 paradigma de orientac;so

a objetos. Os conceitos de statecharts sso estendidos de modo que cada estado

representa 0 comportamento do objeto de uma determinada classe. As transic;oes

correspondem aos metodos que a classe fornece e aqueles que ela utiliza de



outras classes. Coleman e outros aplicam a proposta de Objectcharts para 0

exemplo de um relogio despertador, que e apresentado na seyao 3.5.1. Os

serviyos (metodos) necessitam de argumentos que sac considerados como

parametres de entrada e de saida. Os parametros de entrada somente podem ser

lidos pelo objeto que esta fomecendo 0 serviyo e os parametros de saida sac os

valores que retomam a esse objeto. Dentre as abordagens apresentadas na seyao

2.4, sugeridas por Smith e Gerhart, Objectcharts enquadra-se na abordagem

funcional orientada a objetos.

Mx:IeIos de Objetos

e Prcx:essos

Interae;:OO de
Objetos

PreeP6s
Condi¢es

o metodo Fusion [17], criado por Coleman e outros, reune 0 que

segundo esses autores, os metodos OMT [81], CRC[95], Booch [7] e os metodos

formais tem de melhor. A Figura 2.7 ilustra a contribuiyao de cada um dos metodos

citados para a elaborayao do metodo Fusion, que cobre a fase de analise, projeto

e implementayao de sistemas. Para cada uma dessas fases existe urn conjunto de

ferramentas facilitando a sua modelagem. A fase de analise, que tern 0 metodo

OMT como base, oferece tres modelos: 0 de Objetos, de Operayao e de Cicio de

Vida para a especificayao do sistema. A fase de prejeto foi baseada em CRC e

Booch e e composta do seguintes modelos: Interayao de Objetos, de Visibilidade,

de Descriyao de Classes e de Heranya. A fase de implementayao e realizada com

apoio dos graficos elaborados na fase de projeto. Maiores detalhes desse metodo

podem ser encontrados no Capitulo 4, seyao 4.2 desta tese.



Pode-se dizer que ha algo em comum entre 0 metoda Fusion e

Statecharts quanta a forma como foram elaborados, ou seja, ambos partem de

resultados consagrados no desenvolvimento de sistemas: os pontos fortes dos

metodos de desenvolvimento de sistemas segundo 0 paradigma de orientacso a

objetos e a extensso dos conceitos de maquinas de estados finitos,

respectivamente. De acordo com as abordagens apresentadas na secso 2.4., 0

metoda Fusion pode ser classificado como uma abordagem funcional orientada a

objetos devido aos passos bem delineados que apresenta para a especificacso

funcional de urn sistema.

MOOD - Modelling approach to Object-Oriented Design [48], e urn

metodo criado por Lee e outros para 0 projeto de sistemas de software orientados

a objetos que emprega as tecnicas de refinamento de entidades, modelagem

funcional, comportamental e dos objetos estaticos para modelar os objetos do

dominio da solucso. Esses modelos sso integrados entre si. MOOD tem um

conjunto de notacoes graficas que descreve a estrutura, funcoes e relacoes

cliente-servidor entre as entidades e cuja notacso pode ser mapeada diretamente

para a programacso orientada a objetos na fase de implementacso. 0 artigo

apresenta uma tabela onde sso listadas as principais caracteristicas do metodo e

uma tabela comparativa das tecnicas de modelagem desse metodo e as de

Booch, Rumbaugh, Coad e Yourdon, Shlear e Mellor, Wirfs-Brock, HOOD, GOOD

e Analise Estruturada. Como MOOD e criado para a fase de projeto os modelos

apresentados cobrem somente essa fase, nso se preocupando com a fase de

analise. Nessa tabela, os autores citam 0 apoio que cada um dos metodos, por

eles considerados, oferece na fase de projeto da arquitetura, de objeto, dinamico e

funcional. MOOD oferece apoio em termos de projeto de arquitetura e funcional

utilizando diagramas de fluxo refinado (RFDs). Em termos de projeto dinamico

nenhum diagrama e oferecido; para 0 projeto de objetos propoe 0 diagrama

refinado do Modelo de Objetos (OMD). Apesar de Booch tambem nso oferecer

modelos para apoiar a fase de analise e 0 unico metodo que cobre todos os quatro

aspectos considerados na fase de projeto. Atraves dessa tabela pode-se observar

tambem que 0 metodo de Coad e Yourdon oferece modelos de apoio para os

quatro aspectos da fase de analise: arquitetura, objeto, dinamico e funcional;

porem, somente diagramas de ~odelo de objetos e que estso disponiveis para a



fase de projeto relacionada com os objetos. Rumbaugh, por sua vez, propoe para

apoiar a fase de analise os modelos: de objetos, dinamico e funcional.

Duntemann e Marinacci [21] discutem a conversao de uma

aplicac;aoexistente para uma orientada a objetos. Salientam que urn dos fatores a

ser considerado deve ser 0 de custos versus beneficios, pois podem existir

bibliotecas de codigos mais antigos que nao podem ser Iigados com os novos

modulos desenvolvidos de acordo com a programac;aoorientada a objetos. Alguns

tipos de aplicac;ao que a conversao para uma aplicac;oes orientada a objetos e

impossivel ou muito trabalhosa sac as nao estruturadas, as com excesso de

variaveis globais e as com "loops" implementados por GO TOs. Os autores

comentam que a conversao deve ser realizada passo-a-passo e fornecem

diretrizes para realiza-Ia: a) tratar dos aspectos da programac;ao antiga que tem

mais chance de se tornarem objetos, tais como, as estruturas de dados ou familias

de estruturas de dados, procedimentos e func;oes que atuam sobre essas

estruturas; b) identificar 0 objeto central dentro de uma aplicac;aoe estabelecer um

plano hierarquico orientado a objetos, visando a futuras aplicac;oes. Isso envolve 0

planejamento em alto nivel da interface com 0 usuario, sistema de ajuda, tutoriais

de acesso imediato e subsistemas reusaveis; c) com a hierarquia em mente, deve-

se retornar a aplicac;ao que esta sendo convertida e identificar a estrutura de

dados central.; d) desenvolver subsistemas orientados a objetos para futuras

aplicac;oes e tentar adiciona-Ias as aplicac;oes que estao sendo convertidas. Os

autores sugerem que antes de realizar 0 processo de conversao 0 engenheiro de

software desenvolva uma aplicac;ao completa seguindo a abordagem de

orientac;aoa objetos.

Losavio e outros apresentam uma comparac;ao entre as notac;oes

semanticas dos metodos de Goad e Yourdon e de Booch [55]. Para tal utilizam um

sistema de controle de estoque, onde a analise e realizada utilizando 0 metodo de

Goad e Yourdon e 0 projeto e especificado utilizando 0 metoda de Booch. Uma

tabela comparativa discutindo as notac;oes utilizadas pelos metodos e

apresentada, sendo 0 enfoque dado para: representac;ao de classes e objetos,

relacionamentos entre classes, instancias das classes, mensagens de

sincronizac;ao, linguagens de programac;ao, gerenciamento de complexidade,

atributos e metodos. Dessa comparac;ao pode-se observar que Goad e Yourdon



representam juntos classes e diagramas de objetos enquanto que Booch 0 faz

separadamente, desde que representem dois diferentes contextos semanticos.

Entre os relacionamentos de classes, em Coad e Yourdon encontram-se os

conceitos de heranc;a, todo-parte e associac;ao; em Booch, os conceitos sac os

mesmos com a terminologia: heranc;a,tern, usa, metaclasse e instanciac;ao. Com

relac;ao aos atributos e metodos, Coad e Yourdon especificam no Oiagrama de

Classe somente aqueles que sac relevantes, sendo que todos aparecem

explicitamente na especificac;ao textual da classe. Booch, nao especifica os

atributos e metodos no Oiagrama de Classe, eles aparecem explicitamente na

especificac;ao textual da classe; alguns metodos sao mostrados no Oiagrama de

Objeto. Apes 0 estudo realizado os autores concluem que 0 metodo de Booch

oferece urn conjunto mais rico de notac;aografica, sendo capaz de expressar com

mais detalhes 0 Modelo de Objetos, 0 que permite tambem melhor refinamento do

modelo. A semantica de Coad e Yourdon e mais dirigida a analise enquanto que

Booch, e mais dirigido ao projeto. Justificam que 0 sistema-exemplo desenvolvido

segundo a abordagem de Coad e Yourdon pede ser facilmente adaptado para a

abordagem de Booch, salientando que os dois metodos estao sendo enriquecidos
com novos elementos.

livari comenta os trabalhos realizados por varios pesquisadores na

comparac;ao de metodos orientados a objetos, citando 0 enfoque dado em cada

urn dos artigos [41] Ele trac;a urn paralelo entre esses trabalhos anteriormente

desenvolvidos e 0 seu, salientando que esta comparando seis metodos de analise

orientada a objetos mostrando as diferenc;as entre eles para a modelagem

funcional e comportamental. Justifica que a escolha dos metodos foi realizada

levando em conta que cada metodo selecionado tern urn livro que 0 descreve,

cobre a fase de analise orientada a objetos e deve incluir uma abordagem

razoavelmente especifica para a fase de analise. Oesse modo, os metodos

selecionados e comparados foram: OOA/OOO de Coad e Yourdon, OOSE de

Jacobson e outros, OOAO de Martin e Odell, OMT de Rumbaugh e outros, OOSA
de Shlaer e Mellor e OOOS de Wirfs-Brock e outros.

Antes de iniciar a comparac;aoentre os metodos, livari comenta que

que existem duas abordagens para 0 entendimento da modelagem orientada a

objetos: depende se os aspectos do sistema em desenvolvimento sac estaticos ou



dinamicos e se 0 ponto de vista e de urn objeto ou de urn conjunto de objetos. Ele

apresenta uma tabela onde os aspectos estruturais, funcionais e comportamentais

sac listados para 0 ponto de vista de objeto individual e de urn conjunto de

objetos. Assim, para a visao estrutural tem-se objeto individual: classe, tipo e

atributos do objeto enquanto que para 0 conjunto de objetos tem-se:

relacionamento, heranc;a, composic;ao/agregac;aoe subsistema. A visao funcional

engloba os conceitos de metodo, operac;ao e servic;o somente para objetos

individuais, enquanto que a comportamental e composta de transic;ao de estado

para objetos e mensagem/solicitac;ao para conjuntos de objetos.

A comparac;ao entre os metodos e realizada apresentando as

caracteristicas gerais de cada urn quanto as abstrac;6es funcionais, estruturais e

comportamentais. 0 autor conclui que muitas similaridades e diferenc;as foram

encontradas entre os metodos. Os metodos sac similares quanta a modelagem

estrutural mas diferem consideravelmente na modelagem funcional e

comportamental. Ap6s esse estudo foi possivel identificar os pontos fortes e

fracos e os problemas de cada urn, que livari tambem apresenta em forma de

tabela. Cita que 0 metodo de Coad e Yourdon e 0 mais simples, mais facil de ser

aprendido e aparentemente 0 mais facil de ser aplicado. 0 ponto forte da analise

orientada a objetos de Jacobson e outros e 0 conceito de "use case", que permite

uma melhor explorac;ao da funcionalidade do sistema do que as classes

individuais. A fase de analise do metodo OMT permite quase que uma completa

especificac;ao do sistema, cobrindo a modelagem estrutural e deixando a desejar

em relac;aoa funcional e comportamental.

o metoda Fusion e adicionado aos metodos apresentados por livari

a fim de enriquecer a comparac;aoexibida em [41]. Alguns aspectos, referentes a

fase de analise, serao considerados para a comparac;ao entre os metodos como

as abstrac;6es de estrutura, de func;6es e de comportamento. Por abstrac;ao de

estrutura entende-se a descric;ao de objetos estaticos relevantes ao dominie em

questao, seus relacionamentos, atributos e possiveis estados. A abstrac;ao de

func;6es descreve as transformac;6es de entrada-saida e a de comportamento

descreve a instanciac;ao e a dinamica das transformac;6es em relac;ao ao tempo.

Toda comparac;ao e realizada sob 0 ponto de vista do objeto individual e da

comunidade de objetos. A parte referente a descric;aodo metoda em comparac;ao



aos demais e omitida para 0 metodo Fusion, uma vez que esse pode ser

encontrado brevemente descrito nesta seyso e com maiores detalhes no Capitulo

4 desta tese.

A Tabela 2.2 apresenta a abstrayso de estrutura na segunda linha

para os Objetos individuais e na terceira linha para Comunidades de objetos.

Coad and Jacobson Martin and Raumbaugh Shaler and Wirfs- Fusion

Yourdon Odell Mellor Brocks

Objetos, classe, Objetos, Tipo de Objeto, Objetos, Classe, Objetos,
atributos atributos objeto classe, instancia, atributos classe,

atributos atributos atributos
Generaliza~o Associa~o, Relaciona- Generaliza- Dominio, Subclasse, Generaliza-
Especializa~o Subsistema mento, ~o, Subsistema Superclasse ~o,
Estrutura todo- Generaliza- Agrega~o, Relaciona- Relacao "e Agrega~o,
parte ~o, Associa~o mento parte de", Heranc;;a,
assunto Composi- eliga~o, Subtipol Subsistema Relaciona-
instancia ~o M6dulo Supertipo mento,

Folha Cardinalida
de no
relaciona-
mento

A Tabela 2.3 apresenta abstrayso de funyoes, na segunda Iinha

para os Objetos Individuais e na terceira linha para a Comunidade de Objetos.

Coad and Jacobson Martin and Raumbaugh Shaler and Wirfs-Brocks Fusion
Yourdon Odell Mellor

Servi9Q Responsabi- Opera~o Opera~o A~o Objetivo
Iidade A~o/atividg Processo Responsa-
Opera~o de bilidade

Fun~o Contrato
Protocolo

Use-case Responsabi Objetivo Modelo de
lidade do Responsa- Opera~o
subsistema bilidade

Contrato
(todos pI
sUbsistema)



A Tabela 2.4 apresenta abstrac;ao de comportamento, na segunda

Iinha para os Objetos Individuais e na terceira linha para a Comunidade de

Objetos.

Coad and Jacobson Martin and Raumbaugh Shaler and Wirfs-Brocks Fusion

Yourdon Odell Mellor

Transiyao de Transi<;ao Transiyao de
Estado de Estado Estado
Conecc;ao Use-case Evento Cenario Pontes Colabora<;ao Cenario,
de Assoc. Disparo Evento Eventos Contrato Modelo de
mensagem comunica Regra de Trayo de Acessor Mensagem Cicio de

<;ao Disparo evento/fluxo Vida
Condiyao de Valores de
controle entrada!

saida

o Metodo Fusion nao tern diferenc;as significativas em relac;ao aos

demais quando comparado em relac;ao a abstrac;ao de estrutura como pode ser

visto na Tabela 2.2. Em relac;ao a abstrac;ao de func;oes, esse metodo nao

oferece apoio para os objetos individuais, somente para a comunidade de objetos

utilizando 0 Modelo de Operac;ao. 0 mesmo ocorre em relac;ao a abstrac;ao de

comportamento, pois nao cuida desse aspecto para os objetos individuais. Tanto

o tratamento do comportamento como das func;oes consideram os

relacionamentos e heranc;a entre classes de objetos e nao cada classe em

separado. A parte comportamental dos objetos e tratada na fase de projeto

atraves dos modelos existentes, mostrando a comunicac;ao das mensagens entre

os objetos e, portanto, os metodos.

2.5. Reengenharia de Sistemas

A reengenharia de sistemas antigos para a arquitetura orientada a
objetos e a proposta de Jacobson e Lindstrom [45]. Eles tern por objetivo mostrar

como um metodo orientado a objetos pode ser usado gradualmente para

modernizar sistemas antigos nao desenvolvidos segundo essa abordagem.



Mostram cenanos de reengenharia relacionados com a orientac;ao a objetos,

sendo esses baseados em experiencias reais das quais participaram.

Inicialmente os autores definem reengenharia como sendo

composta de engenharia reversa + 11 + engenharia avante. Citam que 0 primeiro

passo deve ser 0 da engenharia reversa e realizada uma definic;aomais abstrata e

mais facil de ser compreendida da representac;ao do sistema. A segunda parte, a

que chamaram de 11, contem modificac;oes tanto de funcionalidade do sistema

como de implementac;ao. A terceira e ultima fase refere-se a engenharia avante,

que e 0 desenvolvimento normal de sistemas, criando-se uma representac;ao que

seja executavel em alguma Iinguagem de programac;ao, no caso, em uma

Iinguagem orientada a objetos.

Para a fase de engenharia reversa sac sugeridos tres passos: 1) um

grafo que descreva concretamente as componentes do sistema e suas

interrelac;oes; 2) um grafo abstrato, livre de detalhes da implementac;ao, que

mostre 0 comportamento e a estrutura do sistema; 3) um mapeamento entre os

dois anteriores, isto e, como e 0 relacionamento de algo que existe no grafo

abstrato com 0 grafo concreto e vice-versa.

Os cenarios existentes para reengenharia sac: a) troca completa da

implementac;ao sem troca da funcionalidade; b) troca parcial da implementac;ao

sem troca da funcionalidade e c) troca da funcionalidade.

Os passos para troca completa da implementac;ao sem troca da

funcionalidade sac: 1- preparar um modele da analise; 2- mapear cada objeto da

analise para a implementac;ao do sistema antigo; 3- reprojetar 0 sistema usando a

abordagem orientada a objetos e 4- implementar 0 modelo da analise.

Os principais passos para realizac;ao da reengenharia parcial sem

troca de funcionalidade sac: 1- identificar as partes do sistema que serao

reimplementadas usando tecnica orientada a objetos; 2- Preparar um modele de

analise da parte a ser trocada e seu ambiente; 3- Mapear cada objeto para a

implementac;ao antiga do sistema; 4- Repetir os passos anteriores ate que a

interface entre a parte a ser trocada e a parte restante do sistema existente seja



aceitavel; 5- Em paralelo: 5.1 - Projetar 0 novo subsistema e suas interfaces para

o que falta do sistema antigo; 5.2 - Modificar 0 sistema antigo e adicionar uma

interface ao novo subsistema e 6- Integrar e testar 0 novo subsistema e 0 sistema

antigo modificado.

Para se realizar a reengenharia com troca de funcionalidade 0

cenario e 0 mesmo que para 0 processo de engenharia avante. Adicionam-se

modificac;oes da funcionalidade ao modele de analise e implementa-se 0 modelo

modificado usando tecnicas de orientac;aoa objetos. Os principais passos sac: 1.

Modificar 0 modele de analise de acordo com os requisitos e 2- Projetar 0 sistema.

Wilkening e outros apresentam um metodo para reengenharia de

sistemas de uma Iinguagem para outra, [97]. Inicialmente os estudos concentram-

se na reengenharia de sistemas avionicos codificados em Fortran e que devem ser

convertidos para Ada. 0 ambiente em desenvolvimento e projetado para apoiar

outras linguagens de programac;ao. Os autores tem investigado as tecnicas de

reengenharia e engenharia reversa existentes e baseado nesse estudo

desenvolveram uma modelagem de projeto que define reengenharia em termos da

construc;ao de um novo programa, reutilizando 0 projeto e a implementac;ao do

programa original. Enfatizam que esse processo e consistente com modelo de

reengenharia tradicional de Chikofsky e Cross [12]. A ferramenta de reengenharia

chamada RET que construiram, pode desenvolver um programa em Ada

reutilizando partes originais do projeto e da implementac;ao escritas em Fortran.

Eles consideram que as ferramentas de reengenharia existentes podem ser

classificadas em duas categorias, abaixo descritas, enquanto que a RET pode ser

considerada como uma reengenharia apoiada por computador:

a) Engenharia Reversa e Redocumentac;ao - apresentam diferentes

visoes da estrutura de um programa, tal como graficos de fluxo de controle e de

fluxo de dados, para apoiar 0 entendimento do programa e a reengenharia
manual. Entre elas estao: [18], [87] e [96].

b) Outras ferramentas - apoio automatico para passar de uma

linguagem para outra ou reestruturar automaticamente, por exemplo, eliminando

"GO TOs". Essas ferramentas exigem um pouco de interac;ao humana mas



fornecem pouco apoio para a recuperayao e melhoria do projeto. Entre elas pode-

se citar: [84] e [99].

Semmel e Winkler apresentam urn estudo sobre reengenharia de

grandes sistemas de informayao a partir de integrayao de bases de dados [85]. Os

resultados da reengenharia relacionados ao projeto e fusao de bases de dados

sac discutidos e urn sistema de consulta e projeto conhecido por QUICK e

descrito. 0 exemplo utilizado refere-se ao processo de engenharia reversa

aplicado a esquemas 16gicosde duas bases de dados do Armamento dos Estados

Unidos, gerando urn modelo conceitual, que e posteriormente utilizado para

gerayao de consulta automatica e fusao de dados. Os autores afirmam que QUICK

facilita a engenharia reversa a partir de esquemas 16gicos em esquemas

conceituais do modelo Entidade-Relacionamento Estendido [Che76]. Eles

justificam que esse sistema tern habilidade para formular consultas eficientemente

fornecendo mecanismos para avaliar tanto 0 esquema conceitual novo como 0

anterior, que passou pelo processo de engenharia reversa. No caso do sistema

exemplo adotado, QUICK demostrou que duas partes da base de dados

logicamente disjuntas mas conceitualmente associadas podem ser fundidas e

consultadas.

o artigo de Sage [82] apresenta uma visao geral e algumas

perspectivas de sistemas e gerenciamento de sistemas que podem sofrer

reengenharia, bem como abordagens relacionadas a revitalizayao organizacional e

tecnica envolvendo tecnologia de informayao e engenharia de software.

Considera-se que a reengenharia pode ser de tres tipos: ao nivel de produto, de

processo e de gerenciamento de sistemas e que todos os tres sac necessarios.

Ele apresenta de forma grafica algumas abordagens para reengenharia e propoe

que toda entidade que passe pelo processo de reengenharia deve ser: definida,

desenvolvida e avaliada constantemente.

Reengenharia de produto e definida como 0 exame, estudo,

captayao e modificayao dos mecanismos internos ou da funcionalidade de urn

sistema existente ou de urn produto a ser reconstituido sob nova forma ou com

novas caracteristicas. Frequentemente leva em considerayao novas tecnologias

mas nao ha maiores mudanyas significativas na funcionalidade e no objetivo do



sistema. Como exemplo, pode-se considerar 0 esforc;o realizado para converter

urn c6digo herdado escrito em Fortran ou Cobol para C++ ou Ada.

Por reengenharia de processos consideram-se os niveis do

processo e 0 gerenciamento de sistemas. 0 esforc;o, nesse caso e quase que

totalmente interno. Ele consiste de modificac;6es para melhor acomodar 0 cicio de

processos que esta em uso em uma organizac;ao,em termos de novas tecnologias

ou novas exigencias do usuario. Basicamente, a reengenharia de processo

consiste da determinac;ao de urn processo eficaz para fornecer urn produto que

atenda as exigencias genericas do cliente, considerando-se os objetivos e

capacidades criticas da engenharia de sistemas da organizac;ao.

A reengenharia para a area de gerenciamento de sistemas e 0

exame, estudo, captac;ao e modificac;ao dos mecanismos internos ou da

funcionalidade dos processos de gerenciamento existentes e das praticas comuns

na organizac;ao, a fim de reconstitui-Ios em uma nova forma e com novas

caracteristicas, levando-se em conta suas exigencias competitivas.

Jacboson e outros [47] apresentam urn livro sobre a reengenharia

de neg6cios seguindo a abordagem de orientac;ao a objetos. Os autores fazem

considerac;6es sobre a empresa e mostram urn metoda para que 0 processo de

reengenharia seja a ela aplicado. "Use-case" e a tecnica utilizada para produzir e

descrever os processos existentes dentro da empresa e que sac candidatos a

reengenharia. A modelagem de objetos reflete os objetos existentes no neg6cio. A

iterac;ao entre a construc;ao do modele de objetos e do modele de "use-case" e

chamada de engenharia reversa e 0 produto dessa fase e 0 modele do neg6cio

existente.

o modele de "use-case" inicia-se com a idealizac;ao dos atores,

identificados atraves dos diferentes tipos de clientes. Esse modele pode ser

somente referente a parte da empresa ou a ela como urn todo. Para que urn ator

seja considerado deve-se levar em conta a sua participac;ao no neg6cio. Ap6s

essa escolha deve-se estudar urn conjunto de exemplos reais com quem a

empresa tern contato, para se certificar de que todos aqueles que tern

envolvimento com a empresa fazem parte do modelo, isto e, foram considerados



como atores. Em seguida deve-se preparar os "use-cases". Deve-se verificar qual

a liga9ao de cada ator com a empresa e modelar esse fato. Alguns comentarios

sao feitos com rela9ao ao numero de "use-cases" encontrado, considerando que

urn detalhamento exagerado ocorre quando esse numero ultrapassa trinta. Os

autores sugerem algumas regras para que se priorize os "use-cases"

o modelo de objetos retrata urn modelo do neg6cio em termos dos

objetos de intera9ao. Esses objetos sac agrupados em subsistemas e os "use-

cases" sac realizados por esse objetos. Assim, ap6s a identifica9ao dos

subsistemas deve-se novamente descrever os "use-cases" especificando como os

objetos os realizam, para entender como os "use-cases" sac manipulados pelo

neg6cio. A analise desses resultados deve ser realizada para se ter a certeza de

que os objetivos do sistema serao atingidos. Em seguida e sugerido urn processo

de engenharia avante composto de cinco passos: elabora9ao do modele de "use-

cases", elabora9ao do modele ideal de objetos, elabora9ao de urn modelo real que

consta da adapta9ao do modele ideal as restri90es encontradas no neg6cio,

desenvolvimento de um sistema de informa9ao e a verifica9ao do novo neg6cio.

Esses passos sac dependentes uns dos outros e por isso devem ser realizados

em paralelo.

o sucesso de grandes projetos que sofrem 0 processo de

reengenharia esta ligado ao seu planejamento, uma vez que nao e facil atualizar

ou migrar centenas de programas e a base de dados sem perder 0 fluxo existente

no Servi90 de processamento de dados [89). Considerando os fatos acima,

metricas sac necessarias para garantir as melhorias a serem realizadas. A

reengenharia em sistemas herdados requer muito esfor90 uma vez que abrange

mudan9as tecnicas: transforma9ao de linguagem, extra9ao de objetos, realoca9ao

de fun90es e preservar a funcionalidade. Sneed propoe cinco passos para 0

processo de reengenharia come9ando com a analise do sistema herdado e

terminando com urn contrato de neg6cio. Esses passos devem justificar 0 projeto,

priorizar as aplica90es que sac candidatas a reengenharia, fazer estimativa de

custos, realizar analise custos versus beneficios e por ultimo, gerar 0 contrato.

Cada um dos passos e amplamente discutido e 0 autor encerra 0 artigo dizendo

que nao e facil vender urn sistema de reengenharia . Ele como gerente de uma

pequena empresa de software depara-se constantemente com esse problema:



justificar 0 porque da reengenharia. Os clientes questionam 0 por que em passar

urn sistema escrito em Cobol ou Fortran pelo processo de reengenharia se existem

linguagens mais atraentes, tipo as de quarta gerayao ou orientadas a objetos.

2.6. Engenharia Reversa de Sistemas

A reengenharia de sistemas tern como primeiro passe a engenharia

reversa, fato esse comentado pela maioria dos artigos sobre reengenharia. A

engenharia reversa geralmente envolve a extrayao de artefatos e construyoes do

projeto ou sintese de abstrayoes que sac menos dependentes da implementayao.

Pode-se realizar engenharia reversa a partir de qualquer nivel de abstrayao e para

qualquer estagio do cicio de vida. Ela mesma nao envolve troca do sistema ou a

criayao de urn novo sistema, e urn processo de exame, nao urn processo de troca

ou duplicayao. Considerando as fases do cicio de vida, a engenharia reversa

comeya da implementayao existente, recapturando ou recriando 0 projeto e

decifrando os requisitos atualmente implementados pelo sistema em estudo. Esta

seyao comenta alguns dos artigos existentes na literatura a respeito de engenharia

reversa.

Os sistemas herdados sac aqueles sistemas que estao em uso por

muito tempo e sac considerados insubstituiveis ou porque a reimplementayao de

suas funyoes tern urn custo muito alto ou porque eles sac imprescindiveis para

seus usuarios. Provavelmente esses sistemas foram implementados em uma

Iinguagem procedimental convencional, com uso Iimitado de abstrayao de dados

e encapsulamento. Dessa forma a falta de abstrayao complica a adiyao de novas

aplicayoes para tais sistemas e a falta de encapsulamento dificulta modificayoes,

pois as aplicayoes tornam-se dependentes do sistema interno. Dietrich e outros

descrevem em [20] a experielncia em utilizar e gerar uma interface orientada a

objetos para urn sistema herdado, GDP - Geometric Design Processor, para
modelagem de s6lidos, que foi escrito em PLII.

Duas razoes sac dadas para implementar urn sistema orientado a

objetos usando urn sistema herdado: 1- os sistemas herdados satisfazem a



maioria das necessidades dos usuanos mas uma melhor programac;ao de sua

interface torna-se necessaria para estender ou padronizar as suas func;oes e 2- 0

c6digo desses sistemas pode ser reusado para implementar totalmente ou

parcialmente as func;oes desejadas de urn sistema orientado a objetos. 0 sistema

TGMS - Tiered Geometric Modeling System e tambem descrito, fornecendo uma

alternativa com interface orientada a objetos para a programac;aoda interface do

GDP. Eles afirmam que essa interface fornece urn ambiente altamente produtivo

para 0 desenvolvimento de novas aplicac;oes. Assim, 0 TGMS foi construldo por

essas duas razoes e uma importante melhora foi obtida: conseguiu-se isolar suas

aplicac;oesda modificac;aoe substituir a base do modelador de s6lidos. Os autores

ilustram como urn sistema herdado, espedfico para 0 tratamento de s6lidos

geometricos, pode ser usado como parte de urn sistema orientado a objetos e

concluem afirmando que varios sistemas legados podem ser integrados para

construir urn poderoso ambiente orientado a objetos.

Benedusi e outros descrevem urn processo de engenharia reversa

capaz de gerar automaticamente informac;oes em nlvel de projeto e documentos

diretos do c6digo [4]. Eles mostram uma instanciac;aodo paradigma organizacional

de alto nivel para reconstruc;ao dos diagramas de estrutura de urn sistema de

software de acordo com 0 metoda de Yourdon e Constantine [100].

Os autores definem engenharia reversa como uma colec;ao de

teorias, metodo e tecnologias capazes de apoiar: 1- 0 projeto e a implementac;ao

de urn processo para extrair e abstrair informac;oesa partir de software existente e

produzir documentos consistentes com 0 c6digo e, 2- a adic;aode conhecimento e

experiencia que nao podem ser automaticamente reconstruldas a partir do c6digo

desses documentos. Os produtos obtidos do processo de engenharia reversa

auxiliam na engenharia avante de forma a ajudar no desenvolvimento de reuso,

teste e controle de qualidade de software. Etes citam que na Europa existem

projetos que estao cuidando da definic;ao, da fixac;ao de metodologias e tecnicas

de engenharia reversa, pois consideram que 0 primeiro passo em urn processo e a

escolha, por parte da organizac;ao,sobre qual metodologia, tecnica ou ferramentas

sac necessarias para 0 desenvolvimento do processo.



Eles acreditam que a defini~ao e produ~ao de urn processo de

engenharia reversa deve ser baseado no paradigma de

objetivos/modelos/ferramentas. A fase correspondente aos objetivos inicia-se

levantando-se quais as razoes para aplicar 0 processo de engenharia reversa e

termina com a definiyao dos documentos que devem ser produzidos. Devem ser

elaborados nessa fase: Diagramas de Estruturas, Diagramas de Fluxo de Dados,

Diagramas SADT, Diagramas JSP e JSD, Diagramas de Warnier-Orr,

representa~oes PDL, Grafos de Fluxo de Controle e Arvores Aninhadas.

A fase de modelos inclui: a) analise dos documentos produzidos,

identifica~ao da informa~ao e rela~oes que podem ser diretamente extraidas do

c6digo e que sac direta ou indiretamente necessarias para produzir esses

documentos, b) defini~ao dos modelos de programa que representam a

informa~ao e as rela~oes extraidas do c6digo e c) a defini~ao abstrata dos

algoritmos que permitem a produ~ao dos documentos desejados a partir desses

modelos, via 0 processo de engenharia reversa. Os modelos considerados podem

ser: Expressoes Aigebricas, Expressoes Regulares, Matrizes de Chamadas,

Matrizes de Variaveis/Procedimentos, Modelos Sintaticos e Semanticos.

Para 0 paradigma objetivos/modelos/ferramentas, os autores

comentam que as ferramentas incluem: a) a defini~ao, b) aquisi~ao e/ou produ~ao

de ferramentas de software necessarias para produzir os documentos da

engenharia reversa. Elas podem ser divididas em ferramentas extratoras,

dependentes da linguagem, e ferramentas que abstraem informa~ao,

independentes da linguagem mas dependentes dos documentos e de metodos de

projeto. Dentre as ferramentas sac citadas: Analisadores Sintaticos e Dinamicos

(extratoras), Abstratores de Modelo, Manipuladores de Modelos e Ferramentas
Graficas.

Chikofsky e Cross II [12], comentam que existe confusao com

rela~ao a terminologia usada, tanto na area tecnica como na area empresarial e

propoem a defini~ao de seis termos: engenharia avante, engenharia reversa,

redocumentayBo, recUperayBO do projeto , reestruturayBO e reengenharia. 0

objetivo nao e a cria~ao de novos termos mas sim a racionaliza~ao e padroniza~ao

dos termos que ja vem sendo usados. As defini~oes resultantes sac aplicadas em



urn processo de engenharia em desenvolvimento sem considerar 0 grau de

automar;ao que foi aplicado. Citam que 0 termo "engenharia reversa" teve origem

na analise de hardware por ser comum decifrar projetos a partir de produtos

acabados. Alertam que a engenharia reversa esta crescendo rapidamente e que

tornar-se-a uma componente necessaria e importante aos ambientes CASE. Pelo

fato de todo 0 cicio de vida ser uma atividade iterativa, as ferramentas de

engenharia reversa podem fornecer uma maior ligar;ao em todo 0 processo de

desenvolvimento e manutenr;ao. Afirmam que engenharia reversa, usada com

tecnologias de software em desenvolvimento, pode fornecer ganhos significativos

em termos de produtividade.

A engenharia reversa e definida em [13] como envolvendo primeiro

a gerar;ao da descrir;ao do projeto a partir da implementar;ao e dai entao a

descrir;ao da especificar;ao. Choi e Scacchi prop6em que sejam abstraidas quatro

propriedades do sistema: 1) Estrutural: descrita pela troca de recursos entre

m6dulos e subm6dulos atraves de interfaces interconectadas; 2) Funcional:

descrita pela semantica dos recursos trocados; 3) Dinamica: descrita pelos

algoritmos procedurais que transformam os recursos importados em exportados (e

uma propriedade intramodular); 4) comportamental: descrita pelo comportamento

de seus objetos em termos de relar;6es entre objetos, seus atributos e as ar;6es

que 0 manipulam (tambem e intramodular). 0 objetivo do artigo e extrair a

propriedade estrutural e em segundo plano as propriedades dinamica e funcional

de grandes sistemas, compostos de m6dulos e subsistemas. Para chegar ao

objetivo proposto utilizam uma linguagem de interconecr;ao modular chamada de

NuMIL, que ve as dependencias entre os m6dulos com urn carater funcional e

estrutural. Isso pode ser verificado atraves da analise estatica. Este artigo e

comentado com mais detalhes no Capitulo 4.

Leite e Franco prop6e uma estrategia de reengenharia baseada no

metodo JSD. Utilizam 0 sistema HiperLex como caso de estudo [49]. Os

componentes do metodo JSD foram utilizados como forma de registrar a

recuperar;ao do projeto. Como 0 processo e de reengenharia, 0 primeiro passe e a

construr;ao do Diagrama de Implementar;ao do Sistema (OIS). Para isso foram

consideradas algumas heuristicas e suas justificativas, sendo que 0 c6digo fonte

foi utilizado como texto estruturado. Para a fase de modelagem primeiro foram



construidos os textos estruturados e a partir desses 0 Diagrama de Especificac;ao

do Sistema (DES). As entidades puderam ser facilmente encontradas, segundo 0

comentario dos autores, depois que essas fases anteriores foram realizadas. Para

cada uma das fases sac mostrados os diagramas para 0 sistema HiperLex.

Leite e outros apresentam a reengenharia do ambiente DRACO-

PUC, enfocando seu analisador sintatico. 0 metodo SADT e utilizado para

apresentar a estrategia de reengenharia e tambem para a especificac;aode novas

funcionalidades do sistema. Diagramas do metoda JSD sao utilizados para

representar a estrutura de procedimentos recuperados [50].

McCabe [58] afirma que a reengenharia de software tern crescido

muito nos ultimos anos tendo-se tornado comum entre os sistemas de informac;ao

nos anos 90, pois as empresas tentam conter os custos para manter os sistemas

de software e maximizar seus investimentos em softwares existentes. Assim as

empresas que precisam ampliar suas aplicac;oesestao optando pelas tecnicas de

reengenharia a fim de recuperar seus investimentos no processo logico de

software existente. Comenta que engenharia reversa e 0 processo usado para

construir urn sistema utilizando tecnicas estruturadas e que tern como ponto de

partida a recuperac;ao da logica do sistema existente. Salienta que as aplicac;oes

que podem passar pelo processo de engenharia reversa sac aquelas que foram

criadas sem utilizar tecnicas de modelagem como analise ou projeto estruturado

ou aplicac;oes em que 0 modele original nao foi mantido de acordo com 0 codigo

fonte. As ferramentas automatizadas podem ajudar 0 engenheiro de software a

entender como urn sistema esta construido fornecendo a documentac;ao que esta

faltando para 0 nivel de projeto. Tern a facilidade de representar centenas de

Iinhas de codigo atraves de uma simples imagem grafica. Engenharia reversa

pode ser usada tambem para apresentar urn modelo de analise que mostra 0 que

a aplicac;aofaz e, na pratica, e 0 unico modo de garantir que 0 sistema substituto

tera toda a capacidade logica do sistema original.

Chikofsky, dentro do artigo de McCabe, comenta sobre algumas das

ferramentas que apoiam a fase de engenharia reversa: Bachman/Analyst e

BachmanlDatabase Administrator que fornecem urn conjunto eficiente de

ferramentas para apoiar 0 entendimento e a transic;ao de modelos de dados



implementados em DB2, IMS ou Cobol. Teamwork/DB Designer da Cadre

Technologies Inc, fornece urn conjunto de ferramentas para modelagem de dados.

Para a leitura de c6digo Cobol ha uma serie de ferramentas de apoio, com uma

vasta gama de recursos disponiveis entre a leitura de c6digo e a habilidade dos

usuarios em fazer algo util com esse c6digo lido. Application Browser e HyperCode

Management System apoiam 0 usuario com uma colecao de ferramentas

integradas para que 0 c6digo possa ser entendido e aprendido para que se

realizem trabalhos com ele. Afirma que 0 produto mais poderoso para linguagem

Cobol e ESW (Existing Systems Workbench), que integra numerosas ferramentas

de analise Cobol atraves da arquitetura de dep6sitos de dad os. Battlemap e ACT

da McCabe and Associates Inc. of Columbia e Logicscope Verilog Inc. devem ser

consultadas quando 0 interesse esta em visualizacao e analise de complexidade

de c6digo, uma vez que os "displays" e as metricas dessa ferramenta podem

auxiliar tornando 0 c6digo men os complexo atraves de seu particionamento. 0

principal objetivo das ferramentas da McCabe e tambem gerar caminhos de teste

para software em varias linguagens, as quais permitem a integracao dos esforcos

de engenharia reversa e estrategias de teste de software.

Guedes e Staa apresentam a reengenharia de sistemas sob 0

enfoque economico, propondo mecanismos de reducao de custos e aumento de

qualidade. Todo 0 processo tern apoio de ferramentas computadorizadas sendo

que a ferramenta CASE Talisman e utilizada para a reengenharia do sistema [30].

o entendimento de urn programa que nao e familiar ao engenheiro

de software, ocorre de maneira informal atraves da reconstrucao do processo de

analise, descobrindo-se os conceitos utilizados e associando-os as estruturas de

implementacao existentes no programa. 0 problema em descobrir esses

conceitos orientados para 0 entendimento humane e atribuir suas realizacoes

dentro de urn programa especifico ou de seu contexte e chamado de "problemade

atribui~iio de conceito", Biggerstaff e outros, [5]. Existem, na pratica, diversas

ferramentas e estrategias para resolver esse problema com sucesso. Os autores

ilustram algumas dessas estrategias atraves de exemplos de cenarios e do

sistema DESIRE (Design Information Recovery Environment), por eles criado.

Esse sistema foi projetado para apoiar 0 entendimento do programa, tendo como

ideia central que urn modele de reconhecimento orientado ao parsing baseado em



formalismo e necessario mas nao suficiente para resolver 0 "problema da

atribuifiio de conceitos". Sao mostrados alguns cenarios de como as ferramentas

de apoio podem ser utilizadas com a finalidade de simplificar e acelerar a

atribuiyao de conceitos.

o Departamento de Defesa dos Estados Unidos (000) tern muitos

sistemas heterogemeos, formando desse modo bilhoes de linhas de c6digo.

Frequentemente esses sistemas sac duplicados devido a falta de organizayao e

com isso dois problemas surgem, como relatados em [1]: a) 0 elevado custo

operacional e b) a incapacidade de se obter informayao correta a partir dos dados

armazenados devido ao grande numero de bases de dados sem padronizayao e

sem referencia. Em face do problema, acenou-se com a possibilidade dos

sistemas herdados sofrerem 0 processso de engenharia reversa.

A engenharia reversa foi aplicada em diversas etapas, sendo cada

uma delas discutida. 0 primeiro passo foi a extrayao dos modelos de dados

16gicosde multiplos sistemas de migrayao, bases de dados e arquivos para reduzir

a redundancia, manutenyao e inconsistencias em seus sistemas atuais. 0 produto

resultante dessa etapa foi uma representayao de dados necessaria ao 000 para

integrar os requisitos de dados. Em seguida estudou-se 0 impacto da engenharia

reversa ao nivel da dificuldades encontradas para a sua realizayao e no nivel de

complexidade tecnol6gica e administrativa. A obtenyao de informayoes nao

documentadas ou de posse de pessoas nao disponiveis para fornece-Ias pode ser

considerado como 0 maior problema para a realizayao da engenharia reversa. As

complexidades tecnol6gicas envolvem os projetos de sistema, tecnologia e

eletronica obsoleta e na parte administrativa, nao existe disciplina organizacional.

Urn roteiro, incluindo quinze passos, que deve ser seguido e os

produtos resultantes, em cada urn deles, para que a engenharia reversa seja

realizada e fornecido pelos autores. Sugerem que a analise da engenharia reversa

deve ser utilizada ap6s as modificayoes terem side realizadas. Encerram 0 artigo

dizendo que entre as liyoes aprendidas estao a dificuldade na obtenyao de

informayoes, pois as pessoas que as possuem estao constantemente sendo

requisitadas para 0 desenvolvimento de outros sistemas e os custos da

engenharia reversa, que nem sempre sac bem dimensionados pelos gerentes. Os



autores tern sido constantemente questionados sobre os produtos da engenharia

reversa: 0 que foi produzido, como esses produtos estao sendo usados, como a

engenharia reversa se relaciona com outras atividades de desenvolvimento, etc..

Para responder a essas questoes apresentam uma tabela mostrando os produtos

usados nas atividades de desenvolvimento da arquitetura do sistema.

Muitas vezes nas empresas os sistemas existentes inibem 0

crescimento do neg6cio e a capacidade de mUdanya. Um modo de resolver esse

problema e substituir 0 sistema herdado por outro com urn novo desenvolvimento

que seja condizente com as novas necessidades. Porem essa alternativa e

raramente realizada porque 0 sistema contem regras criticas do negoclo que

precisam ser usadas diariamente. Uma outra alternativa e encapsular 0 sistema

herdado de modo que ele possa ser utilizado totalmente em urn novo ambiente de

execuyao ou dentro de urn novo sistema. Essa alternativa tern uma serie de

atrativos mas tambem apresenta desvantagens, como a demora de adaptayao do

sistema a nova plataforma, pouca flexibilidade, 0 sistema herdado pode ser

reusado como um todo e e impossivel reusa-Io em partes. Ning e outros citam que

o centro de tecnologia de pesquisas estrategicas da Andersen Consultoria

construiu urn conjunto de ferramentas voltados para 0 problema de identificar e

extrair componentes de grandes sistemas herdados em Cobol [60]. Esse conjunto

de ferramentas chama-se CobollSRE - Cobol System Renovation Environment e e

o resultado de varios anos de pesquisa nessa area. Cada um dos componentes da

ferramenta e apresentada e e mostrado como 0 usuario divide 0 sistema em

segmentos, nome dado a trechos de c6digo formado por um conjunto de
programas.

Wong e outros afirmam que sistemas de software antigos exigem

uma documentayao diferente da tradicionalmente utilizada ou seja, algoritmo e

estruturas de dados [98]. Em sistemas grandes a redocumentayao estrutural

atraves da engenharia reversa esta se tornando a palavra chave. Reconstruir e

efetivamente redocumentar 0 projeto do sistema de software existente e mais

dificil do que 0 projeto inicial. Reconhecer as abstrayoes do sistema do mundo real

e tarefa crucial tanto quanta projetar adequadamente abstrayoes para os novos
projetos.



A engenharia reversa reconstr6i modelos estruturais pela

identificayao dos componentes do sistema atual, descobrindo suas dependemcias

e gerando abstrayoes para gerenciar complexidade; fornecendo "insights" que

podem entao melhorar 0 desenvolvimento subsequente, facilitar a manutenyao e

reengenharia e ajudar 0 projeto de gerenciamento. A redocumentayao estrutural e

engenharia reversa dos aspectos arquiteturais do software. Como urn dos

resultados dessa redocumentayao, recuperam-se 0 objetivo geral do sistema e

algumas das informayoes do projeto da arquitetura. Alem disso, a redocumentayao

estrutural nao envolve reestruturayao do c6digo trsicamente, embora isso pode ser

uma saida desejavel da fase subsequente da reengenharia.

Wong cita que na universidade de Vitoria foi desenvolvido um

ambiente chamado Rigi, que enfoca os aspectos arquiteturais para entendimento

de programas. 0 ambiente Rigi e composto por: 1- Rigireverse - urn sistema de

"parsing" que apoia linguagens de programayao tipo C e Cobol e um parser para

LaTex, para analisar a documentayao; 2- Rigiserver - urn dep6sito para

armazernar as informayoes extraidas do c6digo fonte; 3- Rigiedit - urn editor

grafico com interface baseada em janelas, interativo, para manipular as

representayoes do programa. 0 ambiente apoia um metoda para identificar,

construir e documentar subsistemas hierarquicos. Criticas ao use do ambiente Rigi

surgem quanta a sua facilidade para armazenar e recuperar as visoes da

engenharia reversa. Essa visoes sac usadas para transferir informayoes sobre

abstrayoes para os engenheiros de software e os autores comprovaram que essas

visoes sao compativeis com os modelos mentais usados pelo engenheiros de

software. Assim a documentayao produzida por Rigi traz benetrcios por: a) tornar

concreta a estrutura de software previamente existente somente na mente dos

projetistas; b) acentuar as areas criticas da estrutura de software que necessitam

de mais atenyao; c) fornecer uma base objetiva para discussao e manutenyao de

software porque as visoes sac baseadas em c6digo fonte atual, e nao da forma

como e a documentayao de sistemas que, frequentemente, torna-se desatualizada

quando os c6digos evoluem, e d) verificar que as estruturas de software do

sistema puderam ser, no minimo, entendidas por urn analista experiente externo

ao sistema.



A abordagem de engenharia reversa desenvolvida pelo projeto Rigi

foi aplicada com sucesso em varios projetos de software de tempo real: sistema de

registro de informayoes medicas, escrito em Cobol; urn programa controlador de

urn acelerador, escrito em C; e varios utilitarios Unix. Antes do exemplo relatado

no artigo, 0 ambiente Rigi foi aplicado a urn programa contendo 120.000 Iinhas de

c6digo.

RESCUE tern como nucleo a Linguagem de Representayao

RESCUE. As expressoes nessa linguagem podem ser geradas tanto pelo

processo de engenharia reversa de sistemas herdados ou pelo uso de ferramentas

de programayao manual ou automatica que possibilitam a inclusao tanto de novos

projetos como de requisitos de implementayao para sistemas que passam pelo

processo de engenharia reversa. Zoufaly e outros mostram os resultados obtidos

no processo de engenharia reversa [101]. Os autores assumem que e possivel

construir urn sistema geral de traduyao automatica baseada em deduyao.

Demonstram essa hip6tese atraves da conversao de programas IBM RPG II para

programas Oracle V7 PLlSQL2 e Oracle FORMS3, que empregam as regras de

deduyao existentes em Logistica (Iinguagem utilizada em inteligencia artificial que

implementa 0 Principio Fundamental da Deduyao, 0 qual fixa que deduyao e 0

processo de reescrever expressoes preservando a equivalencia). Sao mostrados

o algoritmo geral de traduyao e exemplos do c6digo gerado no prot6tipo RESCUE.

o programa de entrada e considerado como sendo sintatica e semanticamente

correto, embora 0 tradutor realize algumas checagens para assegurar a

integridade do c6digo. No futuro, programas RPG incorretos poderao ser aceitos.

Os autores concluem que 0 projeto tern atingido os seus objetivos iniciais, com

resultados promissores como demonstrado atraves da conversao automatica de

RPG para Oracle. Estudos estao sendo realizados a fim de possibiitar a expansao

tanto das linguagens fontes como as destinos.

DECODE [80] e urn prot6tipo de urn ambiente em que 0

programador e 0 sistema auxiliam a obtenyao do projeto orientado a objetos a

partir de sistema herdado. Suas tres componentes sac: urn programa

automatizado (APU) que reconhece alguns elementos iniciais do projeto

orientados a objetos; uma base de conhecimento para registrar as informayoes de

projeto extraidas e urn memorando estruturado para editar e consultar esse



projeto. A partir de urn programa fonte, 0 programa automatizado (APU) cria uma

base inicial de conhecimento. a programador usa 0 memoranda estruturado para

inspecionar 0 programa fonte e estender 0 entendimento parcial do sistema.

Enquanto 0 programador reconhece a finalidade de algum segmento arbitrario de

c6digo, esse c6digo pode ser selecionado e mapeado em algum objeto ou

operac;ao de acordo com a hierarquia orientada a objetos que esse programador

criou. Sao mostrados como exemplos os resultados obtidos com a utilizac;ao do

ambiente DECODE, sendo 0 programa fonte escrito em COBOL. as autores

justificam que a ideia principal do ambiente DECODE e que 0 programador e 0

sistema trabalhem juntos para 0 entendimento do software.

Gall e Klosch [25] comentam a dificuldade de manutenc;ao de

sistemas herdados e as vantagens existentes quando os sistemas sac

desenvolvidos com orientac;ao a objetos. Afirmam que 0 sucesso da manutenc;ao

requer urn conhecimento detalhado das partes do programa. Assim propoem que

os programas procedurais herdados existentes possam ser transformados em

orientados a objetos. A identificac;ao de objetos e suas dependencias auxilia 0

entendimento do projeto do sistema, permite voltar ao projeto original durante a

manutenc;aoe tern facilidade de reuso. Esses objetos sac encontrados a partir do

c6digo fonte e do conhecimento do usuario. Citam que a partir dos diagramas de

estruturas e diagramas de fluxo de dados os objetos sac identificados e que 0

processo apresentado por Benedusi [4], pode ser utilizado. Mostram como os

elementos que compoem 0 programa podem ser classificados em objetos e dois

modelos que devem ser produzidos: a) RooAM - Reverse generated object-

oriented Application Model. que e 0 modele com os candidatos a objetos e seus

relacionamentos e b) FooAM - Forward generated Application Model, que e

baseado no programa procedural e e gerado independente da implementac;ao,

podendo ser desenvolvido utilizando qualquer urn dos metodos de analise

orientada a objetos existentes. Sao mostrados exemplos dessas transformac;oes e

e citado que esse metoda foi aplicado a sistemas industriais.

Sneed e Nyary [89] dizem que a tendencia atual e a transic;ao de

mainframes para workstations e que 0 pre-requisito para que isso acontenc;a e a

adequac;ao e documentac;ao atualizada dos programas, 0 que e dificil em se

tratando de sistemas herdados. a processo de transic;ao pode ser feito de tres



formas: a) inicio de uma nova analise e 0 desenvolvimento do projeto, 0 que

acarreta altos custos e a dificuldade de se obter consenso entre os usuarios; b)

conversao direta dos programas a partir do c6digo existente, como 0 projeto atual

nem sempre e adequado para 0 novo ambiente, isso implica na alterayao das

estruturas; c) extraindo as estruturas do c6digo herdado e criando uma nova

especificayao do projeto do programa que pode ser reimplementada em outra

Iinguagem com outra arquitetura, porem preservando a sua funcionalidade. Com

base nessa terceira hip6tese 0 artigo apresenta uma abordagem para que se

extraia automaticamente a documentayao orientada a objetos do projeto a partir

de programas COBOL existentes para mainframes. Sao apresentadas as diretrizes

para a escolha dos objetos, considerando-se 0 modelo de base de dados utilizado

na implementayao, 0 tipo de linguagem, a interface, etc..Em seguida sac extraidas

as operayoes associadas aos objetos avaliando-se os procedimentos existentes.

Object-Redoc e a ferramenta projetada para analisar os programas COBOL para

produzir projeto orientado a objetos.

Conforme foi visto nas diferentes seyoes deste capitulo, procurou-se
abordar os principais trabalhos existentes na literatura sobre 0 assunto da

pesquisa apresentada nesta tese, a fim de relacionar os conceitos e instrumentos

aqui utilizados, permitindo situar seus resultados junto aos de outros trabalhos ja
publicados.

Na seyao 2.2 foram apresentados os conceitos de orientayao a

objetos necessarios ao entendimento do metodo para a realizayao de engenharia

reversa orientada a objetos em sistemas nao desenvolvidos orientados a objetos
como mostrado no Capitulo 4.

Assim, na seyao 2.3 foram apresentados os principais conceitos

sobre sistemas reativos necessarios para a melhor compreensao do ambiente

StatSim bem como as principais abordagens para especificayao desse tipo de
sistemas.



A sey80 2.4 apresentou alguns metodos para desenvolvimento de

sistemas orientado a objetos posicionando os conceitos do metodo Fusion frente

aos de outros metodos existentes e que S80 os mais utilizados para

desenvolvimento de sistemas sob essa abordagem.

Na sey80 2.5 apresentaram-se os conceitos de reengenharia, uteis

ao posicionamento da engenharia reversa que foi detalhada na sey80 2.6, de

modo a melhor se poder apreciar 0 metodo de engenharia reversa de que trata

esta tese.

A maioria dos artigos preocupa-se com a reengenharia de sistemas

de neg6cios. Pode-se observar que a sequencia de passos a ser seguida na

engenharia reversa de sistemas independe do tipo do sistema. A partir dessa

revis80 foi possivel maior integray80 com os objetivos do processo de engenharia

reversa para que 0 metodo de engenharia reversa orientada a objetos pudesse ser

elaborado conforme mostrado no Capitulo 4 deste trabalho.



Capitulo 3

o Ambiente StatSim

A especificay30 de Sistemas Reativos requer tecnicas capazes de

expressar, principalmente, as caracteristicas de tempo. Statecharts [32] e uma das

tecnicas existentes que apoia 0 desenvolvimento e validay30 de tais sistemas,

possuindo sintaxe e semantica bem definidas (33).

Se a especificay30 puder contar com ferramentas

computadorizadas de apoio tem-se enormes vantagens sobre a tecnica manual.

Um dos ambientes de apoio ao desenvolvimento de sistemas reativos e

STATEMATE [35]. 0 grupo de Engenharia de Software do ICMSC-USP

desenvolveu um sistema de software similar em ambiente Unix para ediy30 e

simulay30 de Statecharts chamado StatSim (Statechart Simulator). Esse sistema

foi desenvolvido como um prot6tipo ao longo de cerca de cinco anos (1989-1993)

a partir de projetos de mestrado e iniciay30 cientifica. A vers30 atual, que se

encontra em forma de prot6tipo operacional desde 1993, possui cerca de 30000

linhas de c6digo C e, alem do c6digo fonte, conta com descriyoes sobre 0 projeto

espalhadas por vitrias dissertayoes, relat6rios e artigos

[22,3,56,23,24,92,93,57, 10). Hit interesse do grupo em evoluir 0 StatSim de

forma mais organizada e foi eleita a abordagem orientada a objetos tanto para 0

desenvolvimento de novos m6dulos quanto para uma eventual mudanya para

ambiente DOSlWindows.

A especificay30 de sistemas utilizando 0 ambiente StatSim fica

facilitada, pois ele permite que statecharts sejam editados e simulados. Com a



simulayao de urn statechart pode-se observar se 0 modelo especificado reflete os

requisitos do sistema e caso isso nao ocorra 0 ambiente de ediyao permite que se

corrijam os problemas existentes. Depois de realizadas essas correyoes, 0 modelo

pode ser novamente simulado e assim sucessivamente ate ter-se confianya de

que a especificayao satisfaz os requisitos do sistema.

o ambiente StatSim possuia inicialmente somente recursos textuais

para a especificayao de sistemas. Depois foi ampliado de modo a possibilitar a

representayao gratica na ediyao e simulayao de statecharts. 0 modo de

simulayao permitia somente a simulayao interativa [56]. Nessa simulayao 0 usuario

fomece, passo a passo, os eventos que devem ser disparados e atraves da

mudanya de cor dos estados na tela pode-se visualizar 0 comportamento do

sistema. Alguns trabalhos foram desenvolvidos permitindo-se que outros tipos de

simulayao pudessem ser realizadas. Assim, ambiente foi estendido para permitir

simulayao batch [93], programada [9] e exaustiva [57].

Atualmente 0 ambiente Statsim fomece a opyao de que atividades

sejam associadas aos estados, permitindo que seja possivel observar a

funcionalidade do sistema atraves da opyao de Log existente. Dessa forma ha a

possibilidade de validar 0 sistema nao s6 sob a visao comportamental como
tambem sob a visao funcional.

Os principais conceitos sobre statecharts sac apresentados na

seyao 3.2; na seyao 3.3 a primeira versao do ambiente StatSim e discutida, bem

como as evoluyoes que 0 ambiente sofreu ate se chegar a execuyao programada.

Na seyao 3.4 e apresentada a terceira e ultima versao em que e introduzida a

visao funcional nos sistemas reativos especificados por statechart. Na seyao 3.5 e

apresentado como usar 0 StatSim para a validayao de urn modelo e 0 prot6tipo

resultante desse modelo. Na seyao 3.6 sac feitas as considerayoes finais.

Harel propos uma linguagem visual para especificayao da parte
comportamental de sistemas reativos, chamada Statecharts [32, 33, 34]. Eles

podem ser considerados como extensao das Maquinas de Estados Finitos [8]



utilizando os conceitos de estados e transic;6es e possuindo as caracteristicas

adicionais de: propagac;aode eventos, estados paralelos e hierarquia de estados.

Eles possuem semantica e sintaxe formalmente definidas, 0 que possibilita a

verificac;aode uma especificac;ao [34):

Urn statechart se comporta como uma Maquinas de Estados Finitos,

ou seja, a cada ocorrencia de urn evento se 0 estado origem da transic;ao

associada ao evento estiver ativo, a transic;ao dispara. 0 estado origem e

desativado e 0 estado destino da transic;ao e ativado. Diz-se que a transic;ao de

urn estado para outro ocorreu em urn passo.

Em statecharts os estados sac representados por retangulos com os

cantos arredondados e as transic;6essac representadas por setas rotuladas.

Uma caracteristica adicional dos statecharts e que urn estado pode

ser composto por outros estados, sendo chamado de superestado, ou pode ser

urn estado atomico, nao composto de outros estados. Tem-se assim uma

hierarquia de estados. A Figura 3.1 ilustra os casos de estados atomicos e

superestados. Por exemplo, 0 estado A e urn estado composto de B, X e Y,

enquanto B e X sac tambem superestados eYe estado atomico. 0 estado pode

ser composto tanto por estados atomicos como por superestados. Pode-se usar,

tambem, a terminologia pai e filho; assim, diz-se que B, X e Y sac filhos de A e,

reciprocamente, que A e pai de B,X e Y.



Os superestados podem ser classificados em dois tipos: XOR e

AND. 0 tipo XOR, ou exclusivo, significa que somente urn dos sub-estado esta

ativo a cada passo. 0 superestado tipo AND representa 0 paralelismo entre

estados, significando que dois ou mais sub-estados estao ativos no mesmo passo.

A diferenya grafica entre 0 estado XOR e AND e que 0 AND tern segmentos de

reta pontilhados separando seus filhos. Na Figura 3.1, 0 estado C3 e do tipo AND,

com filhos C31 e C32. Os estados C, 8, X e A sac do tipo XOR.

As transiyoes sac definidas como uma tripla (0, I, d) onde: Q significa

o conjunto de estados origem, !0 r6tulo ( 0 nome de urn evento ou de uma

expressao envolvendo eventos e condiyoes) e f!. 0 conjunto de estados destino.

Uma transiyao e disparada se estiver habilitada, isto e, se 0 estado origem ao qual

ela esta associada estiver ativo. A cada transiyao tem-se uma nova configurayao

de estados para 0 statechart e essa e fornecida por uma tupla composta somente

dos estados basicos do sistema que estao ativos simultaneamente. Os ancestrais

desses estado tambem estao ativos nesse passo, embora nao fayam parte da

tupla.

Como foi dito anteriormente, 0 conceito de Maquina de Estado Finito

e parte integrante dos statecharts. Dessa forma os estados "defaults", isto e, os

estados iniciais que 0 sistema deve assumir quando e ativado, sac representados

pelos estados que possuem uma transiyao "default". Alem desse tipo, statecharts

permitem representar transiyoes urn para urn (1:1), que tern somente urn estado

origem e urn estado destino e transiyoes M para N (M:N), que podem ter varios

estados origem e/ou varios estados destino.

Quando 0 statechart da Figura 3.2 e ativado, tem-se inicialmente (ou

por "default") 0 estado Y ativo. Desse modo, a transiyao rotulada por yb esta

habilitada e sera disparada no momento que 0 even to externo associado a ela

ocorrer. Qualquer evento diferente de yb que ocorra no sistema, nesse passo,

nao causara mudanya de estado.

Considera-se que os r6tulos das transiyoes exibidas na Figura 3.2

sac eventos externos recebidos pelo sistema. A transiyao rotulada por yb sendo

disparada, causa a desativayao do estado Yea ativayao do estado C, por



"default". Tambem por "default" ocorre outra ativa~ao, agora referente ao estado

C1. A configura~ao de estados desse statechart, nesse passo, e (C1). Como 0

estado C1 esta ativo, a transi~ao rotulada por k pode disparar quando 0 evento

externo k for recebido pelo sistema. Isso ocorrendo, tem-se a desativa~ao do

estado C1 e a ativa~ao dos estados "defaults" de C31 e C32. A ocorrencia do

evento bx faz com que a transi~ao com esse rotulo dispare, desativando 0 estado

B e seus filhos e 0 sub-estado que estava ativo, para ativar 0 estado X e

consequentemente X2.

~
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Sao permitidas transi~oes caracterizadas por um evento ou

expressao seguida de uma a~ao. 0 rotulo normalmente e composto da seguinte

forma: ne[c]/a, onde ne e a expressao contendo eventos, c e a condi~ao sob a

qual 0 evento pode ocorrer e a e uma a~ao. Quando essa transi~ao for disparada,

ou seja, quando a expressao associada a ela tornar-se verdadeira, em

consequencia da ocorrencia dos eventos que compoem a expressao, a a~ao sera

executada. Essa a~ao pode gerar eventos internos ou externos ao sistema ou

pode ser a atribui~ao de uma expressao a uma variavel. A a~ao, por defini~ao,



ocorre instantaneamente, nao consumindo tempo. Na Figura 3.2, exemplos de

transiyao com ayao sao as rotuladas por "aim" e "sin".

Quando C3 e ativado, a configurayao de estados desse statechart e
(C311, C322), pois os estados C311 e C322 sac estados "default". Quando ocorre

o evento externo s, a transiyao rotulada por sin dispara, ocorrendo a transiyao do

estado C322 para 0 estado C321. Simultaneamente, ocorre a transiyao do estado

C311 para C312 rotulada pelo evento n. Assim, ap6s esse passe a configurayao

de estado e: (C312, C321). 0 fato de ter ocorrido urn evento e esse ter side

propagado e um conceito adicional de statecharts, conhecido como "broadcasting"

ou reayao em cadeia.

As expressoes do r6tulo das transiyoes podem ter variaveis

associadas, bem como combinayoes de eventos usando os operadores and, or,

false (15), true (tr), changed (ch), current (cr) e outros, que sac descritos na

TabeJa 3.1. Esses operadores enriquecem os statecharts, possibilitando a

representayao de diversas situayoes. As expressoes compostas por esses

operadores sac tratadas como expressoes booleanas e ap6s sua avaliayao,

quando sac verdadeiras, possibilitam 0 disparo da transiyao. 0 evento nulo e
representado por "lambda". E um tipo especial de evento que permite a mudanya

de um estado para outro sem que urn evento externo ocorra. Utiliza-se 0 evento

nulo, por exemplo, quando se deseja que em um certo passe um determinado

estado sempre transicione para um outro estado, independentemente da

ocorrencia de qualquer evento.

Urn conceito adicional dos statecharts e 0 de Hist6ria (H), que e uma

outra maneira de se atingir um grupo de estados. Ativar um determinado grupo de

estados, dentro de urn grupo que possui hist6ria, significa considerar como ativo

aquele estado que foi mais recentemente visitado. Hist6ria e graficamente

representado pela letra H inserida em urn pequeno circulo.

A Figura 3.3 (a) exibe um exemplo de hist6ria simples, H . Quando 0

evento C ocorre ou entra-se no estado mais recentemente visitado ou entra-se no

estado "default", se for a primeira vez. Isso significa que se 0 estado X estiver

ativo (X2 esta ativo) e pela ocorrencia de algum outro evento abandonar-se esse



estado, posteriormente, ao retornar a ele (atraves da transiyso rotulada por c) 0

estado a ser assumido e 0 proprio X2. Historia H se aplica apenas ao nivel no qual

ela aparece, ou seja, a ativayso de urn eventual sub-estado de X1 ou X2, nso

levarc~em considerayso a hist6ria do estado X. Ja no exemplo da Figura 3.3 (b), a

hist6ria (H*), se aplica ao nivel dos eventuais sub-estados dos estados de 8.

Suponha que os estados ativos, nesse passo, sejam (8,83) e 0 evento x ocorra.

Posteriormente, quando 0 evento a ocorrer, os estados ativos voltam a ser (8,83)

e se 83 tiver sub-estados, esses tambem serso ativados/desativos de acordo com

a situayso em que se encontravam quando x ocorreu.

:ll
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Em contraposiyso com ayoes que nso consomem tempo, isto e, sso
instantaneas, existem as atividades que para serem realizadas consomem tempo.

Elas podem ser associadas aos estados e referem-se a realizayso de alguma

funyao que 0 estado esta representando. Quando associadas as transiyoes elas

se comportam como ayoes. Na realidade, essa e uma decisso deixada para 0

usuario, que pode associar atividades a estados/transiyoes, conforme a semantica
da aplicayso.

Alem de estados, transiyoes e hist6ria, existem outros conceitos que
enriquecem os statecharts e esses sac apresentados atraves da Tabela 3.1. Essa

tabela mostra para cada urn desses conceitos a sua notayso e sua semantica.



Conceito Notacao Semantica

Condic6es Esoeciais
current cr( condicao) retoma 0 valor atual de uma condicao

in in(estadcrX) retoma 0 valor "true" quando 0 sistema esta no
estadoX.

not.-yet notj'et(evento_x) retoma "true" quando 0 sistema avalia que 0
ou evento_x ainda n30 foi disparado
nv(evento x)

Operadores Relacicr
nais (aplicados a
condicoes)

igual a-b retoma "true" se a igual a b
diferente <> retoma "true" se a diferente de b
maior > retoma "true" se a maior que b
menor < retoma "true" se a menor que b
maior ou igual >= retoma "true" se a maior ou igual a b
menor ou iQual <= retoma "true" se a menor ou igual a b

Operadores L6gicos
(aplicados as condi-
c6es)

and exp1 and exp2 retoma "true" se exp1 e exp2 forem "true"
or exp1 or exp2 retoma "true"se exp1 ou exp2 forem "true
not not exp1 atribui 0 valor "true" a uma variavel se exp1 for

"false" ou vice-versa
Eventos Esoeciais

true true( condicao) ou determina um evento no instante que a
tr(condic3o) condic3o se tomou verdadeira

false false(condic;ao) ou determina um evento no instante que a
fs(condicaO) condic3o se tomou falsa

changed changed(variavel) determina urn evento no instante em que a
ou ch(variavel) variavel mudou de valor

exit exit( estado) ou determina urn evento no instante em que 0
ex(estado) sistema deixou de estar no estado

entered entered( estado) determina urn evento no instante em que 0
ou en( estado) sistema passou a estar no estado

time_out t_out(evento,m) determina urn evento no instante em que urn"
passos transcorreram desde 0 momento em
que 0 sistema passou a estar no estado origem
da transic30

hide/closure hide: QCulta eventos
closure: confirma a situac30 do evento

nulo (lambda) evento correspon- permite disparar a transic;ao em todo passo em
dente: true(true) Que 0 seu estado oriQem esta ativo

Acoes
condicao, variavel r6tulo/ac;ao ao disparar 0 evento ocorre a ac;ao
atividade r6tulo/atividade ao disparar 0 evento a atividade deve ser

realizada
clear history clh limpa hist6ria associada ao estado,

Atividade em estado nome da atividade executada Quando de acordo com 0 seu tipo



o ambiente StatSim, Statecharts Simulator, foi desenvolvido pelo

grupo de engenharia de software do ICMSC-USP, permitindo a edi~ao e simula~ao

de statecharts utilizando a sintaxe e a semantica formal especificada em [33],

Iinguagem C para implementa~ao de procedimentos, X-View para interfaces

graficas e manipula~ao de janelas em ambiente Unix e em esta~oes de trabalho

Sun.

Varios trabalhos foram desenvolvidos desde 1989 para que 0

ambiente StatSim chegasse ao estagio em que se encontra. Nas subse~oes

seguintes comenta-se cada uma das principais etapas realizadas. A se~ao 3.3.1.

apresenta a fase inicial do ambiente e as decisoes tomadas para construi-Io. Na

se~ao 3.3.2. apresenta-se uma evolu~ao do ambiente, reunindo diversos trabalhos

e, posteriormente, na se~ao 3.4. relatam-se algumas contribui~oes deste trabalho

para a evolu~ao do ambiente.

o ambiente foi projetado, inicialmente, definindo-se as estruturas de

dados dos elementos que compoem a base de dados, isto e, a representa~ao de

estados e transi~oes. Para a elabora~ao dessas estruturas utilizou-se 0 conceito

de tipos abstratos de dados. A interface com 0 usuario foi definida, inicialmente,

com dialogos do tipo pergunta/resposta. Elaborou-se a Linguagem de

Especifica~ao de Statecharts (LES) que permite a descri~ao textual de um

statecharts para inseri-Io na base de dados do StatSim. Quando da simula~ao de

um statecharts ja editado, a cada ocorrencia de evento 0 simulador consultava a

base de dados e fornecia, tambem de modo textual, 0 resultado da simula~ao,
atualizando a base de dados [22].

A Linguagem de Especifica~ao de Statecharts foi criada para

permitir a descri~ao textual de um statecharts a qual pode ser analisada. 0

analisador recebe a especifica~ao em LES e faz a analise, que pode ser dividida

em tres partes: analise lexica, analise sintatica e analise de contexto. A partir dai



ocorre a gerac;ao de c6digo intermediario das estruturas basicas da base de dados

do statechart para possibilitar a interpretac;ao dos dados para a fase de simulac;ao.

Posteriormente, a interface foi modificada, sendo apresentado ao

usuario urn menu com as seguintes opc;oes : "Analisar LES , Inspecionar, Simular,

Salvar, Recuperar, Terminar". A partir da escolha do usuario, sub-janelas eram

apresentadas sequencialmente ate a realizac;ao da opc;ao escolhida. A edic;ao de

urn statechart era entao processada, terminando com 0 seu armazenamento. A

fase de simulac;ao era realizada apresentando a janela dos eventos inseridos para

o statechart que estava sendo simulado, uma janela com a configurac;ao dos

estados ativados e uma outra exibindo passe a passo os estados

ligados/desligados e os eventos disparados chamada de "Log" da simulac;ao.

Tabela 3.2 (a) Comportamento do Editor e Simulador de Statecharts na 1!

Versao para os Conceitos de Estado e Transi~ao

Conceito Editor Grafico Alaoritmo de Simula~ao
Estado:

AND,OR Permite a ediyao de Interpreta os diferentes tipos de
superestado, estado superestados e estados estados
atomico atomicos, AND e OR
Historia (H, H*) Permite transiyao com Interpreta fazendo com que a

historia transic;ao recupere a ultima
configuracBo de estados ativos

"default" Permite estado "default" Interpreta como 0 estado inicial de
urn superestado

def/H , def/H* Permite estado "default" Interpreta como 0 estado inicial de
com historia urn superestado e considera historia

Transi~o:
urn para urn Permite a ediyao Interpreta realizando a transiyao de

urn estado se 0 evento associado a
transic;ao ocorreu e se a transiyao
esta habilitada

M para N Permite a ediyao Interpreta realizando a transiyao de
diversos estados se 0 evento
associado a transiyao ocorreu e se a
transicao esta habilitada

transiyao simultanea Permite a ediyao Interpreta. Em estados AND quando
hS transi¢es com 0 mesmo evento
associado, estados origem
diferentes, as transi¢es disparam
simultaneamente se 0 evento
ocorreu e se os estados origem
estiverem habilitados

propagac;ao de Naoreconhece Nao interpreta
eventos



Paralelamente a constrU<;ao do analisador sintatico, foi desenvolvido

um Editor Grafico para Statecharts (EGS), utilizando-se a mesma estrutura de

base de dados descrita anteriormente acrescida de informayoes graficas. As

informayoes graficas sac as que definem 0 formato visual dos elementos de urn

statechart. As rotinas basicas para ediyao de statecharts foram entao incorporadas

ao ambiente e integradas ao algoritmo para simulayao de statecharts ja existente

textualmente.

Nessa etapa, que sera chamada de primeira versao {1~}, existiam

algumas restriyoes, po is nem todas as caracteristicas dos statecharts eram

suportadas pelo ambiente. 0 unico tipo de simulayao existente era a interativa, na

qual 0 usuario fornece passo a passe os eventos desejados.

Tabela 3.2 (b) Comportamento do Editor e Simulador de Statecharts na 1!

Versao para os Conceitos de Expressoes e Condi~oes

Conceito Editor Grafico Algoritmo de Simula~ao
Express6es

cr (var) Reconhece como operador Interpreta sempre como verdadeiro
de expressao

Operadores Reconhece como operador Interpreta sempre como verdadeiro
Aigebricos de expressao
+, _, I , 1r

Condic6es:
in Reconhece como operador Interpreta verificando se 0 estado

de condicao esta ativado
current Reconhece como operador Interpreta sempre como verdadeiro

de condicao
not...Yet Reconhece como operador Interpreta sempre como verdadeiro

de condicao
Operadores relacio- Reconhece como Interpreta sempre como verdadeiro,
nais: =, <>, , <, >=, operadores de condiyao
<=
and, or, not Reconhece como Interpreta sempre como verdadeiro

ooeradores de condicao

As Tabelas 3.2(a} a 3.2 (d), baseadas em [22], apresentam para a

primeira versao como os Conceitos existentes em statecharts sac tratados pelo

Editor Gratico e pelo Simulador. Utiliza-se a frase: "Interpreta sempre como

verdadeiro" para indicar que 0 simulador nao da 0 tratamento semantico adequado

e sim que interpreta sempre como verdadeira a expressao qualquer que seja a



situac;ao. A frase "Nao Interpreta" e usada quando 0 simulador nao esta apto a

fazer a interpretac;ao. "Nao Reconhece" e usada para expressar que 0 editor

grafico nao suporta 0 objeto especificado. Os conceitos apresentados nessas

tabelas serao repetidos para as outras versoes, a fim de possibilitar ao leitor a

comparayao entre as versoes, evidenciando as expansoes realizadas no

ambiente.

Tabela 3.2 (c) Comportamento do Editor e Simulador de Statecharts na 1.!!

Versao para os Conceitos de Eventos

Conceito Editor Gridico Algoritmo de Simula~ao
Evento

evento externo Reconhece como Aceita como entrada em cada passo
identificador da sirnulacao

evento interne Reconhece como operador Interpreta avaliando-o a cada passo
de condiyao. de expressao da simulayao
e palavras chaves

true, false Reconhece como operador Avalia 0 valor da condiyao
aplicado a condiyao pelo
simbolo true ou false

changed (v) Reconhece como operador Interpreta sempre como verdadeiro
aplicado a variavel pelo
simboloch

exit(e), entered(e) Reconhece como operador Interpreta sempre como verdadeiro
aplicado a estado pelo
simboto ex e en,
resoectivamente

time_out Reconhece como evento Interpreta sempre como verdadeiro
interne de controle de
tempa

hide/closure Nao reconhece Nao interpreta
evento nuto Nao reconhece Nao interpreta
or, and Reconhece como opera- Avaliados de acordo com 0 seu

dores l{)gicos de eventos siQnificadoconvencionat
evento[condicao] Reconhece Interpreta avaliando a condicao

o conjunto de expressoes permitidas e definido como a combinayao

de operac;oes algebricas sobre numeros e variaveis, alem do operador especial

"current". 0 conjunto de condiyoes primitivas define basicamente os valores "true"

e "false", que sac avaliados durante uma transiyao no sistema. Essas condiyoes

fazem com que 0 evento percebido pelo sistema seja neutralizado em funyao de

uma avaliac;ao das condic;oes especificadas na transic;ao. A Tabela 3.2 (b) mostra

o comportamento do editor grafico e do simulador para esses conceitos.



Tabela 3.2(d)- Comportamento do Editor e Simulador de Statecharts na 1!

Versao para os Conceitos de A~oes e Atividades

Conceito Editor Grafico Alaoritmo de Simulac;ao
Acao

evento Reconhece. atribui 0 valor Nao interpreta
do evento a acao

expressao Reconhece. atribui 0 valor Nao interpreta
da expressao a uma
variavel

clear history Reconhece como ac;ao Nao interpreta
especial

clear(est) Reconhece. como ac;ao Nao interpreta
especial

Atividadelestado:
chamada de proce- Nao reconhece Nao interpreta
dimento

A proxima expansao realizada foi relativa a simulac;ao dentro do

ambiente EGS. Batista [3] afirma que esse passe e natural uma vez que a base de

dados utilizada e a mesma que Fortes usa para realizar a simulac;ao textual de

statecharts [92]. A partir do carregamento na tela de um statechart ja editado

inicia-se a sua simulac;ao da simulac;ao interativa, que e a opc;ao "default" quando

se esta no modo de simulac;ao. A partir da ocorrencia de eventos. as transic;oes

habilitadas disparam. Quando isso acontece 0 estado origem da transic;ao e
pintado de branco. representando que esta desativado. e 0 estado destine e
pintado de preto. representando que 0 estado esta ativo. Pode-se entao

acompanhar a simulac;ao de um statechart de modo grafico. 0 que facilita muito a

validac;ao de sistemas.

A simulac;ao batch foi uma outra expansao realizada. Nesse tipo de

simulac;ao deve-se elaborar um arquivo batch. contendo a sequencia dos eventos

que devem ocorrer. Quando e iniciada essa simulac;ao 0 arquivo batch e lido e as

transic;oes sac disparadas. podendo-se observar a animac;ao dos estados. Como

ocorre na simulac;ao interativa. os estados ativos sao os pintados de preto e os

nao ativos sac pintados de branco.



Em seguida foi incorporada ao ambiente a simulac;aoexaustiva, que

engloba algoritmos para detecc;ao de "deadlock", nao determinismo e

alcanc;abilidade. Os algoritmos foram desenvolvidos baseados em uma arvore de

alcanc;abilidade para statecharts [6], que e similar a arvore de alcanc;abilidade para

Redes de Petri. A arvore de alcanc;abilidade e construida considerando-se todas

as sequemcias possiveis de configurac;oes de urn statechart. A cada passo todos

os eventos sac considerados verdadeiros (as condic;oes sac incluidas nas

expressoes de evento e tambem sac consideradas) e as transic;oes que estao

habilitadas, num passo, levam a uma nova configurac;ao do sistema. Na arvore,

cada no e associado a uma configurac;ao de estados do sistema em

desenvolvimento. Os nos historia representam todas as configurac;oes

alcanc;aveis a partir de transic;oes ou estados associados ao simbolo historia.

Boaventura justifica a utilidade da alcanc;abilidade de uma configurac;ao para

verificar se todos os estados especificados sac ativados em algum momento, ou

se sob certas condic;oes,uma determinada configurac;aoe alcanc;ada.

A reiniciabilidade de urn statechart e verificada se para toda

configurac;ao alcanc;adaa partir de uma anterior, existe uma sequencia de eventos

que a fac;a retomar a configurac;ao anterior. Urn sistema modelado em statecharts

podera ter possiveis "deadlocks" se atingir configurac;oes de estados das quais

nenhuma transic;ao pode disparar e, portanto, em sua arvore de alcanc;abilidade

aparecerao nos terminais. Maiores detalhes sobre essas caracteristicas podem ser

encontrados em [6].

Dando continuidade aos trabalhos de expansao do ambiente, mais

urn tipo de simulac;ao foi incorporada aos ja existentes: a simulac;ao programada

[9]. Ela e realizada atraves do Modulo de Execuc;ao Programada , MEP, que e

formado de urn editor de texto para edic;aode programas e de urn interpretador de

programas, que realiza a execuc;ao dos modelos de acordo com os programas

previamente escritos. Os programas devem ser escritos de acordo com a

Linguagem de Controle de Execuc;ao,LCE. Nesses programas especifica-se como

deve ser a ocorrencia de eventos, a distribuic;ao probabilistica que eles devem

obedecer, quantos passos de simulac;aodevem ser realizados, etc. de acordo com

a sintaxe da LCE. Sao possiveis dois tipos de relatorios como produtos finais do

MEP: relatorio estatistico e relatorio de passos. As informac;oes que constam do

relatorio de passos sac provenientes do interpretador da LCE, que a cada passo



da simulac;ao armazena essas informac;6es. 0 relaterio estatistico e gerado cada

vez que urn programa escrito em LCE e executado, independentemente das

especificac;6es do usuario. Maiores detalhes sobre a LCE podem ser encontrados

em [9]. Com a inserc;ao desse modo de simulac;ao aos ja existentes, 0 ambiente

foi enriquecido, [10].

Foram incorporados ao ambiente por [92] 0 operador "current" que

retorna 0 valor atual da variavel e e denotado por "cr(var)"; 0 evento "time-out" que

determina urn evento no instante em que n unidades de tempo transcorreram

desde 0 momento em que 0 sistema passou a estar no estado origem da transic;ao

que possui esse evento. 0 estado origem da transic;ao que tern 0 evento "time-out"

associado tornar-se-a desativado apes a ocorrencia de tantos passos quanto for 0

numero estipulado como unidade de tempo. "not yet(evento x)" que retorna "true"

quando 0 sistema avalia que 0 evento x ainda nao foi disparado, tambem foi

implementado ao ambiente. Alem dessas , foram tambem incorporados ao

ambiente: "changed (v)", que determina urn estimulo no instante em que a variavel

mudou de valor , "exit(/)" que determina urn estimulo no instante em que 0

sistema deixou de estar no estado f, "hide/closure" que oculta urn evento interno

nao 0 tornando disponivel na tabela de eventos que podem ser selecionados pelo

usuario.

Tabela 3.3{a) -Comportamento do Editor e Simulador de Statecharts na 2!

Versao para os Conceitos de Estado e Transi~ao

Conceito Editor Grafico Alaoritmo de Simula~ao
Estado:

AND,OR, (*)
superestado,estado (*)
atOmico
Hist6ria (H, H*) *) (*)
"default" *) M
def/H , def/H* *) (*)

Transicao:
urn para urn * (*
M para N * t*
transic;aosimultanea * t*
propagac;ao de Reconhece a A Interpreta, disparandoocorrencia a
eventos de eventos intemo transic;ao associada ao

evento intemo, permitindo a
reacao em cadeia



As Tabelas 3.3(a) a 3.3(d) apresentam a segunda (2~) versao do

ambiente StatSim uma reproduc;:ao das Tabelas 3.2(a) a (d), exibidas na sec;:ao

anterior, evidenciando somente as extensoes realizadas no ambiente StatSim. Os

conceitos tratados pel a primeira versao aparecem com asterisco (*) nas colunas

"Editor Grafico" e "Algoritmo de Simulac;:ao". As demais convenc;:oes continuam as

mesmas adotadas para as Tabelas 3.2.

Tabela 3.3{b)-Comportamento do Editor e Simulador de Statecharts na 2!

Versao para os Conceitos de Expressoes e Condic;:oes

Operadores
Algebricos
+, -, I , *

AI oritmo de Simulac;:ao
De acordo com a semsntica

Ex ressoes
cr (var)

Condi - 5:

in
current

Operadores relacio-
nais: =, <>, , <, >=, <=
and, or, not

Reconhece como
o rador de condi 0
Reconhece como
o rador de condi 0
Reconhece como
o radores de condi 0
Reconhece como
o radores de condi 0

Tabela 3.3{c) -Comportamento do Editor e Simulador de Statecharts na 2!

Versao para 0 Conceito de Evento

Eventos Editor Grafico Algoritmo de Simulac;:ao
evento extemo (*) ,"
true, false (*) (*)
changed (v), eXit(e), Reconhece como opera - De acordo com a semsntica
enteredCe) dor aplicado ill condicao
time_out Reconhece pelo simbolo De acordo com a semsntica

tout
hide closure Reconhece QCultando os Nso permite que eles sejam

eventos selecionados. disparados 0810 usuario
evento nulo Nso reconhece Nso interpreta
or, and (*) (*)
evento[condiyao] (*) (*f



Tabela 3.3(d) -Comportamento do Editor e Simulador de Statecharts na 2!

Versao para 0 Conceito de Ac;oes e Atividades

Ac;ao Editor Grafico Algoritmo de Simulacao
evento (*) Interpreta de acordo com a

semantica
expressao (*)
clear(est) (*) Limpa hist6ria quando

abandona 0 estado.
clear history (*) Interpreta limpando hist6ria

se existir
Atividade:

chamada de proce- Nao reconhece Nao interpreta
dimento

2a. Verslo 2a. Versio

Edc;ao de arquivos batch
Programada
Batch

Editor da LCE Exaustiva

1a.Verslo 1a.Verslo

Edic;ao de estados. transi¢es.
eventos, hist6ria Interativa

EDITOR GRAFt eo SIMULAc;AO

I I
I

ALGORlTMO· DE SIMULA<;.A.O

1a.Versio

Analisador Sintal:ico: estados
transic;:Oes.hist6lia. hierarquia
de estados. eventos intemos,
eventos extemos
Operadores: true. false

2a. versio
Operadores: a. not...yet. in. ch
Operadores l6gicos e relacionais
Transi~ com a9Ao
Adapta¢es para simula¢es: batch
exaustiva e programada



A finalidade da Figura 3.4 e a de apresentar ao leitor um esboyo de

como 0 sistema se comporta em cada uma das versoes comentadas em termos de

ediy80, simulay80 e algoritmos de simulay80. Esses algoritmos referem-se a forma

como foi tratado cada um dos conceitos quando aceitos/reconhecidos pelo editor

grafico aceita. Dessa forma, espera-se que 0 leitor tenha uma visao completa da

evoluy80 do ambiente ao longo desses anos.

3.4. Evoluc;io do Ambiente StatSim - Novas Funcionalidades

Dando continuidade a expans80 do ambiente StatSim este trabalho

cuidou da implementay80 de novas funcionalidades, que S80 detalhadas a seguir,

permitindo a ediyao/simulay80 de transiy80 "default" com ay80 associada, a

implementay80 de evento nulo, a ediy80 de atividades associadas aos estados e

transiyoes e sua simulay80 atraves da forma textual pela opyao de Log existente.

A extensao realizada iniciou-se com a familiarizay80, da autora, com

o ambiente, atraves da especificayao e simulayao de statecharts de problemas ja

especificados por outras tecnicas. A partir dai pOde-se observar que a utilizay80

do ambiente nao era possivel somente atraves da solicitay80 das informayoes, ja

que no ambiente nao existem menus de ajuda ao usuario. Necessitava-se do

monitoramento de outra pessoa que 0 tivesse utilizado ou entao recorrer a

diversos documentos, como as dissertayoes de mestrado e relatorios de iniciayao

cientifica que tratassem como utilizar 0 editor e simulador de statecharts. Para

facilitar 0 use, era precise a elaboray80 de um documento que reunisse todas as

informayoes sobre a utilizay80 do ambiente. Assim, elaborou-se 0 "Manual de Uso

do Sistema StatSim", [73], contendo exemplos de todas as opyoes e mensagens

existentes no ambiente, mostrando ao usuario quais procedimentos devem ser

realizados quando da escolha dessas opyoes.

Depois do aprendizado de utilizay80 do ambiente como usuario

passou-se a fase de entendimento de sua arquitetura interna de forma que

alterayoes pudessem ser realizadas, visando a implementay80 das expansoes

pretendidas. As telas iniciais de ediyao e simulayao S80 as apresentadas nas

Figuras 3.5 e 3.6 respectivamente. A tela de ediy80, nessa epoca, diferia da atual

pois nao apresentava 0 botao "Activities", uma vez que, como descrito no
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paragrafo anterior, a parte relacionada a atividades foi urna das tarefas aqui

realizadas.

Nos artigos em que Harel define informalmente os statecharts nao

fica claro que a transic;ao "default" pode ter ac;ao associada, [32, 33, 35]. Esse

ponto tambem nao e tratado em [33], que descreve a sintaxe/semantica formal dos

statecharts. Nos estudos realizados pode-se observar que a sua existencia nao

viola as regras de sintaxe e semantica propostas por ele. De forma que algumas

restric;oes tiveram que ser respeitadas para que nao houvesse violac;ao de tais

regras. As ac;oes podem ser operac;oes com variaveis ou eventos. Uma das

restric;oes existente quanto aos eventos e que uma transic;ao "default" nao pode

gerar urn evento que dispara uma transic;aocujo estado origem e 0 proprio estado

"default", conforme rnostra a Figura 3.7. Se isso fosse possivel, em urn unico

passe ocorreria mais de uma transic;ao de estados dentro de urn rnesrno

superestado do tipo XOR burlando a sernantica proposta para statecharts. Nesse

exemplo, quando 0 statechart for iniciado por "default", tern-se a configurac;ao de

estado (A1, A2). Em A1 a ac;aoassociada a transic;ao "default" e a ocorrencia do

evento "inicio" 0 que causaria ern urn so passe a ativac;ao e desativac;ao do

estado A1 e a ativac;ao do estado CA1. Desse modo ocorreriam duas transic;oes
de estado em urn unico passo.



Para que 0 ambiente pudesse aceitar transiyao "default" com ayao,

a interface com 0 usuario foi alterada. Primeiramente, 0 usuario escolhe a opyao

de criar uma transiyao "default" pelo menu de opyoes existente no botao

Transitions do modo de ediyao. Em seguida deve-se desenhar a transiyao para

dai selecionar a opyao "Default/Action" no canvas referente aos atributos da

transiyao. Apes essa seleyao, deve-se fornecer a ayao associada a essa

transiyao, como mostra a Figura 3.8. A transiyao "default" com ou sem ayao tern a

mesma representayao grafica na ediyao de urn statechart, ou seja, nao aparece

no diagrama a parte relativa ao retulo nem a ayao, embora a expressao esteja

armazenada na base de dados.

® STATSIIlII EDIT ICIlIISC- USP:VEItSION 1.8

~ (States v) ( Transitions v) ~ (Variables v) ( Load v) ( Hlde/Closure )

( Terminate ?)

(Confirm)

A transiyao "default" associada ao estado A1 de ParteA tern como

ayao a expressao com:=com+ 10. A variavel com deve ser previamente definida.

Toda vez que esse estado for iniciado por "default" ha 0 incremento da variavel

com de 10 unidades. Esse procedimento e notado quando 0 statechart e simulado.

A ayao pode ser tambem 0 ocorrencia de urn evento. Como exemplo, a Figura

3.8(a) mostra que a transiyao "default", associada ao estado A221, tern como ayao

a propagayao do evento "muda_def'.
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No statechart da Figura 3.8(b) antes de iniciar a simulay30 por

"Default Configuration" a variavel "com" esta com 0 valor zero. Apes 0 inicio por

"default" obtem-se a configuray30 mostrada na Figura 3.9 e a variavel "com" teve 0

seu valor inicial acrescido de 10 unidades. Quando 0 evento "inicio" ocorre tem-se

a configuray30 exibida na Figura 3.10. No momenta em que 0 estado A221 de A2

foi ativado por "default" houve a propagay30 do evento "muda_def, pois ele esta

associado a transiy30 default, ocorrendo a transiy30 de B2 para B1 no estado

ParteB. 0 Log da Figura 3.10 mostra passe a passo os eventos que ocorreram e

a relay30 de todos os estados ativos.

A2,...•;;. ....• _- -_ .•..•.... PA2i- ..•••.•.. --.~\
I I
: :

1 .1: •• 1 :· .· .· .· .· .· .· .· .· .· ., J

~.•~- .......• -_ - .....••..•.......... -_ ~~..'

(Olsmiss)

~~co ';'
111m II 8)(s1 •

I ••2
volta I~=

St~p 1 : Inltinl De'fault.
Activ@'s : E)(ln'lplo...D~f.ult,P.rte'A •.Al•.P.rteB •.B2.

Step 2 : Events : lnic1o •.mudLdeL.
Internal Transitions : .

Acthes : EXeI'lploJ)efaul t•.ParteA •.A2•.A21.A211•.A22•.A221. Part

Outra caracteristica implementada foi a ediy30 e simulay30 do

evento nulo. A interface n30 sofreu alterayoes nem no modo de ediy30 nem no de

simulay30. Apes selecionar 0 tipo de transiy30 desejada S30 solicitados os

atributos dessa transiy30: tipo (primitiva/composta), 0 retulo e 0 evento



associados. Nesse caso 0 rotulo pode ser qualquer combinayao de caracteres

permitidos pela gramatica, mas normalmente utiliza-se a palavra "lambda" para

representar graficamente que se refere a um evento nulo. Porem, internamente 0

evento associado ao rotulo "lambda" e representado pela expressao true(true).

1550 permite que essa transiyao dispare a todo passo. A Figura 3.11 mostra a

criayao de um evento nulo. Nesse exemplo 0 rotulo "toda _vez" , e usado para um

evento nulo, tendo como origem e destino 0 estado A221.

~
( Confirm)

Lalla I: toda.. yez

Ev.nt: true(true\
Actlen/Actlvlty: _

( Hide/Closure )

o ambiente StatSim foi tambem ampliado, neste trabalho, de modo

a permitir que as atividades fossem editadas e posteriormente simuladas. Para

que isso fosse possivel alterou-se a gramatica em vigor acrescentando-se as

atividades aos estados e transiyoes, como mostra a Figura 3.12. As alterayoes

realizadas sac as marcadas com 0 simbolo (**). A gramatica completa do ambiente

StatSim encontra-se no Apemdice 1. Os modulos do ambiente foram alterados

para suportar a nova funcionalidade. A representayao de um estado passou a



contar com urn campo ponteiro que aponta para uma lista de atividades a ele

associada. Uma tabela para armazenar as atividades foi declarada. Os

procedimentos de manipula<;ao de estados foram alterados, assim como os

procedimentos de grava<;ao e recupera<;ao de statecharts.

<estados> ::= <descriyao estado> {<descriyao estado>}

<descriyao estado> ::= ESTADO < nome-estado> <tipo> [<atividades>] (-)

<atividades> ::= ATIVIDADE <funyao> (-)

<funyao> ::= DO <chamada-atividade> f,'<chamada-atividade>} (-)

I ENTRY <chamada-atividade> f,'<chamada-atividade>} (-)

I EXIT <chamada-atividade> f,'<chamada-atividade>} (-)

<chamada-atividade> ::=<identificador> '(' <lista-parametro>')' (-)

<lista-parametro> ::= <identificador> f, ' <identificador>}

<transi¢es> ::= <transiyao> {<transiyao>}

<transiyao> ::= EVENTO <evento>

ORIGEM <estado-origem> { ',' <estado-origem> }

DESTINO <estado-destino> [(/H I/H*)]

{ ',' <estado-destino> [(/H I/H*)] }

[ ACAo '{' <a<;oes>'}' ]

<a¢es> ::= <~o> { ';' <ayao> }

<ayao> ::= <identificador> I <variavel> ':=' <exp>

I clear '(' <nome-estado> [ * ] ')' I <chamada-atividade>

As palavras chave DO, ENTRYe EXIT foram usadas para indicar a

ativa<;ao das a<;oes/atividades, fazendo a Iiga<;ao entre 0 modelo dinamico

(statecharts) eo modele funcional (diagrama de atividades), de acordo com varios

metodos de analise e projeto de sistemas [81, 88,35], Os significados dessas

charnadas sac:

DO significa que a atividade come<;a a ser executada quando

urn estado for ativado e para sua execu<;ao quando 0



estado for desativado, isto 19, executa enquanto 0 estado

estiver ativo.

ENTER significa que a atividade comeya a ser executada a partir

da ativayao do estado e para a execuyao por conta

propria.

EXIT significa que a atividade comeya a ser executada quando

o estado for desativado e para a execuyao por conta

propria.
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De dois modos pode-se associar atividades aos estados: quando de

sua criayao ou posteriormente a sua criayao. Para essa ampliayao foi adicionado a
interface do ambiente StatSim 0 botao "Activities" na tela do modo de ediyao, para

permitir que estados que foram criados e nao tiveram atividades associadas no



momento da sua cria(fao, possam te-Ias posteriormente. A Figura 3.13 mostra a

edi(fao de atividades quando da cria(fao de estados. Uma janela e apresentada

solicitando 0 tipo e 0 nome da atividade a ser associada ao estado que esta sendo

criado. A cada atividade fomecida 0 usuario deve confirma-Ia e para encerrar 0

processo de edi(fao de atividades 0 botao rotulado por "End" deve ser

pressionado. Nesse exemplo 0 estado 83 esta sendo criado e a atividade

"INSERIR_ATIVIDADE_CRIANDO_EST" e associada ao estado e deve ser

realizada enquanto 0 estado estiver ativo (DO).
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A Figura 3.14 mostra a edi(fao de atividades posteriormente a
cria(fao do estado. Nesse caso, quando 0 botao "Activities" for selecionado, deve-

se escolher 0 estado que deve receber as atividades, clicando 0 seu nome com 0

mouse. Em seguida e apresentada uma tela contendo as informa(foes sobre esse

estado: nome, tipo, sub-estado, atividades (se ja existirem), etc.. Junto com essa

tela, uma outra e apresentada para que sejam fomecidas as atividades

associadas ao estado e seu tipo, do mesmo modo que 0 descrito para a edi(fao de



atividades quando da cria~ao de estados. Quando todas as atividades necessarias

tiverem sido inseridas deve-se encerrar essa opera~ao atraves da sele~ao de

botoes apropriados e salvar esse statechart para que a sua base de dados seja

atualizada. Nesse exemplo, 0 estado 83 possuia uma atividade e a agora foi

inserida uma nova atividade ENTRY "INSERIR_ATIVIDADE_APOS_CRIACAo_E".

Assim, quando 0 estado 83 se tomar ativo essa atividade tern inicio e para por

conta propria.

Existem dois tipos de classifica~ao para as maquinas de estados

finitos: Maquinas de Mealy ou Maquinas de Moore. As maquinas de Mealy sac

aquelas onde as a~oes ou atividades estao associadas as transi~oes. As

maquinas de Moore sac aquelas onde as a~oes ou atividades estao associadas ao

estado em que a maquina se encontra. Os statecharts sac uma jun~ao dessas

duas maquinas, pois a~oes podem ser geradas quando transi~oes sac executadas

e atividades podem ser realizadas quando 0 estado ao qual elas estao associadas

estiver ativo.

As atividades associadas as transi~oes sac tratadas de modo

analogo as a~oes, ou seja, sac realizadas de modo "instantaneo" quando ocorre 0

disparo da transi~ao. Para efeitos de implementa~ao considerou-se, nesse caso,

as atividades como sendo do tipo ENTRY. As atividades associadas aos estados

nao sac instantaneas, consomem algum tempo para sua realiza~ao .

Quando urn statechart for simulado no modo interativo, pode-se

observar a simula~ao das atividades selecionando-se a op~ao "Show-Log"

existente nesse modo. Com essa op~ao, urn Log e criado permitindo que se

visualize para cada passo, textualmente, os eventos que foram disparados, os

estados ativos, as atividades que estao sendo realizadas. Exemplos com Log

podem ser encontrados na se~ao 3.5.2.3.

A Figura 3.15 mostra as caracteristicas do ambiente StatSim

englobando as tres versoes, como chamadas aqui, em termos de edi~ao e

simula~ao. As novas funcionalidades inseridas ao ambiente que fazem parte deste

trabalho foram incorporadas a terceira (3~) versao. Aqui tambem sac colocados

para cada urn dos aspectos relacionados com editor grafico, simula~ao e

algoritmos de simula~ao, as expansoes realizadas, como foi feito na Figura 3.4. A



terceira versao relacionada com os tipos de simulac;ao sofreu alterac;ao com

relac;ao ao Log, onde foi acrescida a representac;ao das atividades que estao

sendo realizadas a cada passo. Com relac;ao ao editor grafico, a mudanc;a

realizada foi permitir a edic;aode atividades e quanto ao algoritmo de simulac;aoas

alterac;5es foram relacionadas a simulac;ao de atividades, de transic;5es default

com ac;aoe do evento nulo.

3a VelSao

Atividades
3aVemo

Mudanl;:a no Log

2a VelSao 2a VelSao

Editor da LCE Programada
Edi~o de arquivos batch Batch

Exaustiva
1a VelSao

Edi~o de estados, transiyOes, 1a VelSao

eventos, hist6ria
Interativa

EDITOR GRAFICO SIMULACAO

I

ALGORITMO DE SIMULACAO

1a VeIS80

Analisador Sintatico: estados
transi¢es, hist6ria, hierarquia
de estados, eventos intemos,
eventos extemos
Operadores: true, false

2a Versao

Operadores: cr, notj'et, in, ch
Operadores 16gicos e relacionais
Transi~o com a~o
Adaptas;oes para simulayOes: batch
exaustiva e programada

3aVemo
Evento Nulo (lambda)
AdaptayOes relativas as atividades
Aceita~o de default com a~o



Como foi dito anteriormente, 0 ambiente StatSim foi utilizado, pela

autora, primeiramente com a ediyao e simulayao de sistemas exemplos existentes

na Iiteratura, depois para sistemas exemplos adaptados de outras tecnicas que

foram especificados em statecharts. 0 ambiente foi tambem utilizado com a

finalidade de validar 0 modelo exemplo de urn rel6gio despertador, apresentado

por Coleman em [16]. Para que a validayao fosse realizada tanto sob 0 aspecto

comportamental como funcional, os diagramas de atividades foram tambem

modelados. Pode-se entao produzir um prot6tipo desse sistema apoiado nos

diagramas de atividades e statecharts modelados, que foi implementado em

linguagem C e Xview.

Para ilustrar 0 uso do ambiente StatSim utiliza-se 0 exemplo descrito

na seyao 3.5.1. A partir desse exemplo uma especificayao e sua validayao sac

realizadas seguindo 0 metodo descrito na seyao 3.5.2. Tendo-se 0 modelo

validado com 0 apoio do ambiente StatSim e possivel gerar urn prot6tipo do

sistema baseado na especificayao realizada, a qual e mostrada na seyao 3.5.3.

o exemplo refere-se a um rel6gio despertador com um visor, onde e

mostrada ininterruptamente a hora do dia, a partir do momento em que 0 rel6gio

for ligado. Em seu painel ha os seguintes bot6es: "Liga", que faz com que 0

rel6gio inicie 0 seu funcionamento; "Desliga" que faz 0 rel6gio deixar de funcionar

e "Acerto", que permite 0 acerto da hora em que se deseja despertar, ou seja,

quando 0 alarme deve comeyar a soar; "Confirma" para indicar 0 termino do

ajuste da hora em que se deseja despertar; "Pare" que faz com que 0 alarme

pare de soar e "Soneca", que faz com que 0 alarme pare de soar por urn tempo

preestabelecido quando da construyao do rel6gio e depois volte a soar

novamente. A partir do momento em que 0 botao "Acerto" foi pressionado pode-

se acionar 0 botao "Cancela", caso 0 desejo seja 0 cancelamento da operayao

em curso. Um esboyo do painel desse rel6gio e exibido na Figura 3.16.
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o funcionamento do relogio ocorre da seguinte forma: a partir do

momenta em que ele e ligado e acertado com a hora atual do dia ele pode ser

preparado para despertar em uma hora predeterminada. Estando no modo de

despertar ha uma comparac;ao constante entre a hora do dia com a hora

estipulada para que ele desperte. No momenta em que elas coincidem urn alarme

soa. Nesse momenta existem tres opc;oes: a) pode-se acionar 0 botao "Pare",

fazendo com que 0 alarme pare de soar; b) pode-se deixar 0 alarme tocando por

urn tempo predeterminado, apos 0 qual ele e desligado por conta propria ou c)

pode-se acionar 0 botao "Soneca" fazendo com que 0 alarme deixe de soar por

urn intervalo de tempo especificado pelo proprio relogio, por exemplo, dez minutos,

voltando a soar em seguida. Apos a hora para despertar ter sido escolhida pode-

se cancelar a tarefa que esta sendo realizada acionando-se 0 botao "Cancela".

o usa do ambiente StatSim para validac;ao desse exemplo foi

realizado seguindo a combinac;ao das abordagens de decomposic;ao funcional e



comportamental, como sugerem Smith e Gerhart [88] e que foram apresentadas

no Capitulo 2, sey30 2.4. Essa escolha ocorreu tendo em vista que 0 sistema

exemplo e urn sistema reativo e ha interesse, alem da modelagem de suas

funyoes, tambem na modelagem de seu comportamento. Esse metodo tern 0 seu

primeiro passo baseado na proposta de [88] e os seguintes foram elaborados a

partir da utilizay30 do ambiente StatSim para validay30 da especificay30 de alguns

exemplos.

1- Preparar um modele da aplicay30 [88]

1.1. identificar as principais funyoes do sistema

1.2. projetar 0 statechart do nivel controlador

1.3. especificar as relayoes de interface entre as atividades

de um mesmo nivel
1.4. especificar os statecharts e as interfaces de cada sub-

nivel

1.5. repetir 0 processo ate que se obtenha 0 grau de detalhe

desejado

2- Transformar os varios statecharts num unico statechart e os

varios diagramas de atividades em urn unico diagrama de

atividades.

3- Validar 0 statechart usando 0 StatSim

3.1. adaptar as notayoes utilizadas no modele da aplicay30

para as notayoes existentes no ambiente StatSim

3.2. utilizar os diversos tipos de simulay30 para validay30 do

statechart construido

3.3. checar 0 resultado da simulay30 com os resultados

esperados. Caso n30 sejam encontrados modificar 0

statechart/atividades e repetir 0 passo 3

4- Projetar (a partir da especificay30 validada)

5- Implementar

6- Testar

Esse metodo sera aplicado no exemplo do rel6gio despertador nas
subseyoes seguintes.



Seguindo 0 metoda proposto anteriormente, deve-se identificar as

funyoes do sistema, isto e, deve-se construir um Diagrama de Atividades para

representar as funyoes que 0 sistema realiza. A notayao usada para 0 Diagrama

de Atividades segue a sintaxe proposta por Harel [35] com algumas diferenyas

relacionadas aos fluxos de controle que ativam/desativam as atividades. Os

fluxos de dados sac representados por setas com Iinhas continuas enquanto que

os fluxos de controle sac representados por linhas tracejadas. A notayaO usada

para ativayao/desativayao de atividades e a mostrada a seguir:

..........~ ativac;ao: origem no controlador da atividade composta e

destine na atividade a ser refinada.

.......... • desativac;ao: origem na atividade refinada e destine no

controlador da atividade composta.

A Figura 3.17 (a) apresenta 0 Diagrama de Atividades

correspondente as funyoes realizadas pelo relogio despertador. Nesse diagrama 0

controlador e representado por um statechart que recebe 0 nome de "Controlador

de Despertador", as atividades que devem ser realizadas sac: "Monitorar Hora" e

"Monitorar Alarme". A hora do dia fica armazenada no deposito de dados com 0

mesmo nome, disponivel para as consultas que sac realizadas sistematicamente.

Os fluxos de controle existentes na Figura 3.17 (a) correspondem

aos botoes que podem ser pressionados para que 0 relogio inicie 0 seu

funcionamento. 0 fluxo de dado, lit", possui 0 valor da hora do sistema que e

armazenada no deposito de dados, atraves da atividade "Monitorar Hora" e esse e

consultado periodicamente pela atividade "Monitorar Alarme".

Apos a identificayao das principais funyoes, passa-se a projetar 0

statechart controlador desse nivel. Esse statechart e chamado de "Controlador de

Despertador" e sua especificayao e a exibida na Figura 3.17 (b). Ele possui dois

estados: "Aguardando" que representa 0 sistema quando este nao esta em

funcionamento e "Trabalhando" que representa 0 sistema em funcionamento.

Algumas das funyoes do rel6gio sac descritas atraves das atividades associadas



aos estados do statechart, enquanto outras sac descritas atraves de a~oes

associadas as transi~oes. 0 rotulo da transi~ao e composto de evento/a~ao.

Quando do disparo de uma transi~ao, a a~ao associada e realizada de acordo com

a semantica do comando ENTRY.

-1__ - ControIador
--- do

_ - - -desligado Despertador
" ----,; <- / / ,, , ,, , ,, ; ,,•

1,,,,,

Diagrama de Atividades: Rel6gio Despertador

(a)

ControIador de Oespertador

Aguardando

ligado I hab_rnostrador_hora

A hab_OOl.a<ulesliga

A hab_bol.ao_acerto

A des_botAo_liga
Trabalhando

Do: Monitorar Hera

Monitorar AJanne

Statechart Correspondente ao Controlador do Oespertador

(b)

Figura 3.17 - Diagrama de Atividades e Statechart do Rel6gio Despertador

As rela~oes de interface entre as atividades de um mesmo nivel

podem ser observadas na Figura 3.17{a). Quando os fluxos de controle (eventos)

sac recebidos pelo controlador, as atividades associadas recebem 0 sinal de



ativa~ao para serem executadas, como sugerido no sUb-passo 1.3. 0 quarto sub-

passe do passo 1, a elabora~ao do statechart correspondente, segue os conceitos

propostos por Harel, que foram apresentados na se~ao 3.2.

A Figura 3.18 mostra 0 detalhamento da atividade "Monitorar Hora".

Quando 0 evento "ligado" e recebido pelo "Controlador de Despertador" esse sinal

ativa "Monitorar Hora". A partir dai, como pode ser observado na Figura 3.18 (a) as

atividades realizadas sac a leitura constante da hora do sistema com a sua

coloca~ao no deposito de dados e a exibi~ao da hora do sistema. 0 statechart da

atividade "Monitorar_Hora", chamado de "Controlador de Hora", nao tern estados

pois as atividades que ele controla sac atomicas, ou seja, nao necessitam de outro

controlador para serem realizadas.

Controlador
de Hora

,, ,, ,, ,
I ,

, ,, \
\ \
\ \
\ \

~ ~

Diagrama de Atividade: Monitorar Hora
(a)

Do: Ler_Hora (t)

Mostrar_Hora

Statechart Correspondente ao Controlador de Hora

(b)

Figura 3.18 - Diagrama de Atividades e Statechart Correspondente a Parte que
Controla a Hora do Rel6gio Despertador
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Diagrama de Atividade: Monitorar A1anne

(a)

ENTRY:Acertar_ Hora
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confirmadol hab_botao_cancela
•.des_botao_confirma 00: Monitorar_

"des_botao_acerto A1arme_Ligado

ControIador
A1anneLigado

Statechart: Controlador de A1anneUgado
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Figura 3.19 - Diagrama de Atividades e Statecharts Correspondente ao Alarme

Na Figura 3.19 mostra-se 0 refinamento da atividade "Monitorar

Alarme", isto e, detalham-se as atividades que devem ser realizadas para 0 que 0

rel6gio soe 0 alarme na hora preestabelecida. 0 Diagrama de Atividade de

"Monitorar Alarme", exibido na Figura 3.19 (a), recebe 0 fluxo de controle

"acertado" e ativa "Acertar Hora do Alarme", que corresponde ao acerto da hora

em que 0 rel6gio deve despertar. Essa atividade, por sua vez, coloca a hora

escolhida para 0 rel6gio despertar, ap6s 0 recebimento de "confirmado ", em urn



Alarme Ligado", a fim de realizar a comparac;ao entre essa hora e a hora do

sistema.

o Statechart exibido na Figura 3.19 (b) mostra 0 comportamento do

sistema quando os fluxos de controle sac recebidos e quais atividades 0 sistema

realiza. A partir do momento em que 0 evento "acertado" foi recebido 0 evento

"confirmado" ou "cance/ado" e esperado e entao ou ocorre a confirmac;ao da hora

escolhida ou 0 seu cancelamento.

Monitorar AIarme Ugado

parada

ControIador de

A1anne Ugado

Diagrama de Atividade: IVbnitorarA1arrneUgado

(a)

Despertando

Entry: hab_botAoJ)llre
hab_botllo_seneca

Do: Soar A1anne
Exit: des_botlloJ)llre

des_batAo_seneca

Statechart: Controlador de A1arrneUgado

(b)

Figura 3.20 - Diagrama de Atividade e Statecharts Correspondente ao Alarme
Ligado



Mais urn nivel de detalhe e necessario para que 0 sistema seja

completamente especificado. Ele refere-se a atividade "Monitorar Alarme Ligado"

e 0 statechart "Controlador de Alarme Ligado". Eles sac mostrados na Figura

3.20 (a) e (b), respectivamente. 0 controlador da Figura 3.20 (a) recebe dois fluxos

de controle: "parado" e "soneca" e os fluxos de dados "f e "h" que representam a

hora do dia e a hora que 0 alarme deve soar, respectivamente. A Figura 3.20 (b)

apresenta 0 comportamento do sistema quando esta sendo realizado 0 controle do

alarme Iigado.

3.5.2.2. Transformar os Varios Statecharts em urn Unico e os Varios

Diagrarnasde Atividades em urn Unico

Sendo este metodo a combina9ao das abordagens funcional e

comportamental, apas a especifica9ao do sistema utilizando os recursos que a

abordagem funcional oferece, passa-se a utiliza9ao dos recursos existentes na

parte comportamental. Dessa forma, como foi mostrado no Capitulo 2, se9ao 2.3.,

a abordagem comportamental utiliza urn diagrama de atividade para englobar

todas as atividades realizadas pelo sistema e urn statechart que contem todos os

controladores de nivel mais baixo.

A transforma9ao para urn unico statechart que engloba todos os

statecharts controladores das atividades de nivel mais baixo segue as regras

descritas a seguir:

• 0 statechart controlador de nivel zero passa a ser 0 statechart do

sistema e tern como filhos todos os statecharts de nivel mais
baixo;

• 0 tipo do estado do nivel i, i=1, 2, ... e dado de acordo com as

atividades que devem ser realizadas e que constam do diagrama

de atividades. Se mais do que uma atividade do tipo DO, nao
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• atomica, for realizada 0 estado sera do tipo AND, caso contrario,

sera do tipo XOR;

• Caso 0 statechart a ser representado em um estado seja grande

demais, 0 recurso de decomposic;ao de estados pode ser

utilizado. Dessa forma 0 estado do statechart controlador sera

decomposto em um outro statechart contendo todos os detalhes

inerentes ao statechart de nivel i , 1~i~n, onde n e 0 ultimo nivel

de atividades decompostas pela abordagem funcional;

• Quando uma transic;ao cruza niveis do statechart, 0 seu estado

origem permanece inalterado e 0 seu estado destine e obtido

verificando-se entre os estados de niveis mais altos qual recebe

o evento a ele associado;

• Esses passos devem ser aplicados repetidamente ate 0 ultimo

nivel especificado pela abordagem funcional.

Para transformar os varios diagramas de atividades em um unico

deve-se partir do diagrama de mais alto nivel e expandir as atividades

sucessivamente, preservando a hierarquia ja existente nos diagramas construidos

no passo 1. Em resumo, pode-se dizer que tanto os statecharts como os

diagramas de atividades sac englobados em um unico, conservando a mesma

semantica.

A Figura 3.21 (a) e (b) mostra 0 diagrama de atividade e 0 statechart

reunidos em um unico, respectivamente, para 0 sistema exemplo, 0 rel6gio

despertador, sem mostrar os detalhes de ativac;aode ac;6ese atividades, que em

nada mudaram.

o controlador do sistema e formado por um estado tipo "XOR"

chamado Controlador_de_Despertador, que representa 0 rel6gio despertador.

Este e composto por outros dois estados, representando 0 rel6gio em seus

estados Iigado ou desligado, chamados de Aguardando e Trabalhando,

respectivamente. A partir do momento em que 0 rel6gio e ligado, isto e, ocorreu 0

evento "ligado ", 0 estado Aguardando e abandonado passando para 0 estado

Trabalhando, que e um estado tipo AND, onde permanece, paralelamente, tanto

lendo e mostrando ininterruptamente a hora do rel6gio como controlando 0 alarme.



o estado Lendo_Hora foi criado para representar a periodicidade com que as

leituras ocorrem. 0 statechart foi construido conservando-se os nomes de

estados/transic;6es utilizados no passe anterior quando da elaborac;ao dos

statecharts controladores do diagrama de atividades. Outros comentarios sobre a

construc;ao dos statecharts constam da subsec;ao seguinte quando eles sac

validados utilizando-se 0 ambiente StatSim.

Os nomes de eventos, retulos de estados e transic;6esdo statechart

gerado no passo anterior (Figura 3.21b) devem ser adaptados de acordo com a

sintaxe existente no ambiente StatSim. Os nomes de estados sofreram poucas

alterac;6es, como a substituic;ao dos caracteres em branco por "sublinhado" e a

retirada de preposic;6esexistente nos nomes compostos. As transic;6es precisaram

sofrer algumas modificac;6es,de acordo com a sintaxe existente no ambiente, que

serao descritas a seguir. 0 operador legico "v" que aparece nos retulos das

transic;6esfoi substituido, no ambiente StatSim, por "ou". 0 operador legico "1\" foi

substituido por ";" quando da declarac;aodas ac;oesassociadas as transic;oes.

o estado Lendo_Hora, tem a func;ao de representar as leituras que

ocorrem no mundo real e exibir a hora atual. Como no StatSim nao ha

possibilidade de se obter a hora atual isso sera simulado atraves do incremento da

variavel t de uma unidade a todo passo, isto corresponde a t:= t+1, que e uma

ac;ao associada a transic;ao (Lendo_Hora, passo decorrido, Lendo_Hora). Essa

transic;ao e implementada pelo evento nulo "lambda" ou seja, dispara em todo

passo, simulando a mudanc;aconstante da hora.

A transic;ao ( Esperando_ Toear, apes 2 minutos, Despertando) e a

transic;ao (Esperando_Toear, ap6s_2min, Despertando) e foi implementada pelo

evento interno "t_out(soneca,2)". Apes decorridos dois passes que 0 evento

"soneca" ocorreu, a transic;ao e disparada com 0 alarme soando novamente

quando 0 estado Esperando_Toear estiver ativo.



A transiyao (Aguardando_Despertar, t=h, Despertando) e

implementada pelo evento "lambda[cr(t =h)) " . 0 operador "cr" e usado para que a

transiyao dispare levando em considerayao 0 valor atual das variaveis "t" e "h".

o evento interne t_out foi utilizado para implementar a transiyao

(Despertando, apos_3min_ou yarado, Aguardando_Despertar). Ap6s tres

passos da ocorrencia do evento "soneca" ou da coincidencia das horas, ou ainda

se 0 botao "pare" for pressionado, 0 alarme deve ser desligado. Isso e

representado atraves do evento "parado or t_out(lambda[cr(t=h) or soneca, 3)" .

No statechart da Figura 3.21 (b) essa transiyao e a correspondente a

(Despertando, ap6s 3 minutos ou parado, Aguardando_Despertar). As

transiyoes que envolvem tempo sac representadas pelo evento interne "time_out"

sendo 0 tempo expresso em numero de passos.

As atividades/ayoes realizadas foram inseridas quando da ediyao do

statechart.. Exemplos desses casos sac as atividades que habilitam/desabilitam

botoes. Quando esse statechart for simulado, pode-se observar 0 seu

comportamento e textualmente, atraves do Log existente, pode-se observar as

atividades que estao sendo realizadas. Alguns estados tem ayoes associadas, sac

aquelas tarefas que devem ser realizadas instantaneamente, essas foram

inseridas utilizando-se "ENTRY". Quando um estado e destino de diversas

transiyoes com a mesma ayao, essa ayao pode ser associada ao estado com a

clausula "ENTRY" ao inves de ficar associada a cada transiyao. 0 mesmo ocorre

para quando 0 estado e origem, nesse caso, deve-se utilizar "EXIT" pois as ayoes

devem ser realizadas a partir do momento que 0 estado e desativado. 0 statechart

da Figura 3.21 (b) nao apresenta as atividades nem junto as transiyoes nem junto

aos estados para nao sobrecarregar 0 diagrama.

As atividades que tem refinamento sac realizadas nos estados

decompostos. Por exemplo, 0 estado Controlador_Alarme_Ligado do statechart

da Figura 3.19 tem como atividade Monitorar_Alarme_Ligado, essa atividade e

diluida em outras que serao realizadas nos estados que 0 compoem.

Ap6s a especificayao do sistema-exemplo e sua ediyao no ambiente

StatSim, tem-se 0 statechart mostrado na Figura 3.22. Esse sera agora simulado a



fim de validar 0 modelo criado. Foram utilizadas as simulayoes interativa e

programada para valida-Io.
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Figura 3.22 - Statechart Com Especificac;ao nao Correta para 0 Rel6gio
Despertador

Foram efetuadas varias simulayoes, com inicio por "default" e varias

sequencias de eventos supondo operayoes tipicas do despertador e operayoes

com erros em alguns pontos. 0 modelo nso correspondeu ao esperado quando a

seguinte sequencia de eventos ocorreu: ligado, acertado, confirmado,

lambda[cr(t=h)), parado e acertado. A especificayso apresentada nso permite

que 0 rel6gio seja novamente acertado, para que desperte em outra hora

desejada, quando 0 alarme disparou e 0 botso pare foi pressionado ou quando 0

rel6gio para depois de soar por tres minutos. Urn novo acerto s6 e possivel se 0

botso cancela for pressionado. Isso pode ser observado pelo statechart editado no

ambiente StatSim com a simulayso mostrada na Figura 3.22. Quando 0 evento

parado ocorre 0 estado Aguardando_Despertar e ativado, 0 que nso permite que



a transic;so (Aguardando _Alarme _Desligado,

Acertando_Hora_Alarme) seja disparada.

----------~---{
confirmado

COntloladorde J<- - - - - - - - - - - -
~amoo ~_~ _

, <, t::: ' , ap6s 3 minutos
" " '.parado,,,: "

Acertar Hera

do~amoo

Diagrams de Ativictade: tltbnitorar A1anne

(a)

cancelado v parade v ap6s 3 minutos
hab_botao_acet1oA

des_botao_cancela

confirmadol hab_tJotao_C8nce1a
A des_botao_confirma

A des_botao_acet1o

ControIador de
~arme Ligado

00: Monitorar_
~arme_Ugado

Statechart: Controlador de A1arme Ugado

(b)

Figura 3.23 - Diagrama de Atividades e Statechart Corrigidos
Correspondentes ao Alarme



Monitorar AJarme Ugado
parade

Controlador de
A1arme Ugado

I
I
I

EJ
Diagrama de Atividade: M>nitorar A1anre Ugado

(a)

Aguardando
Despertar

Despertando

Entry: hab_boIao_pare
hab_boIao_soneca

DO: Soar A1arme

Extt:des_boIao~
des_boIao_soneca

Statechart: Controlador de A1anre Ugado
(b)

Figura 3.24 - Diagrama de Atividades e Statechart Correspondentes ao Alarme
Ligado



Os diagramas de atividades e os statecharts da Figura 3.19 e 3.20

devem ser alterados, corrigindo 0 erro detectado. Essas figuras sac apresentadas

a seguir. 0 Controlador de Alarme da atividade Monitorar Alarme (Figura 3.19)

passa a receber 0 fluxo de controle parado e 0 sinal de que 0 alarme esta soando

a tres minutos (apos 3 minutos) da atividade Monitorar Alarme Ligado, como mostra

a Figura 3.23.

A Figura 3.24 mostra 0 diagrama de atividades e 0 respectivo

statechart quando 0 alarme e ligado. Quando 0 botao pare (evento "paradoj for

pressionado 0 controle do statechart e passado para urn nlvel acima permitindo

desse modo que urn novo acerto seja realizado. 0 mesmo acontece quando 0

alarme fica tocando por mais de tres minutos consecutivos. Isso e representado no

statechart pela seta que representa graficamente a transiyao, cruzando 0 limite do

estado. Essa transiyao e (Despertando, apos 3minutos v parado /

hab_botao _cancela 1\ hab_botao _acerto).

A Figura 3.25 mostra 0 diagrama de atividades e 0 statechart com a

nova especificayao realizada se adequando a realidade.

Essa alterayao realizada no statechart editado no ambiente StatSim

correspondeu a remover a transiyao anterior e criar urn nova de mesmo rotulo que

a anterior, apos_3min_ou_ parado, porem 0 estado destino foi alterado, ou seja,

deixou de ser Aguardando Despertar e passou a ser Aguardando com Alarme

Desligado (Aguardando_Alarme_Desligado, no StatSim). 0 statechart editado

no ambiente StatSim e 0 mostrado na Figura 3.26.
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Figura 3.25 - Diagrama de Atividades e Statechart Apes as Corre~oes
Realizadas
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A Tabela 3.4 mostra as ac;oes associadas as transic;oes
especificadas para 0 exemplo do rel6gio despertador, quando editado e simulado

no ambiente StatSim. Utilizam-se os prefixos "des" significando desabilitar e "hab"
significando habilitar.

Na Tabela 3.5 sac apresentadas as atividades/ac;oes associadas
aos estados do statechart editado e simulado no ambiente StatSim para 0 exemplo
do rel6gio despertador.



A~oes Transic;io

des_botao_acerto (Acertando_Hora.-Alarme, confirmado, Controlador _Alarme_Ligado)

des_botao _cancela (Despertando, ,parado _ou_soando _3min" Aguardando_Alarme_

Desligado)

(Controlador _Alarme_Ligado, cancelado, Aguardando.-Alarme _

Desligado)

des_botao_confirma (Acertando_Hora_Alarme,confirmado ,Controlador .-Alarme Ligado)

des_botao_liga (Aguardando, ligado, Trabalhando)

des_bot6es _Iigados (Trabalhando, desligado, Aguardando)

hab_botao _acerto (Aguardando, ligado, Trabalhando)

(Despertando"parado _ou_soando _3min"Aguardando.-Alarme_

Desligado)

(Despertando"cancelado, Aguardando .-Alarme_ Desligado)

hab_botao_liga ( - , default, Aguardando)

hab_botao_cancela (Acertando _Hora_Alarme,confirmado, Controlador _Alarme Ligado)

hab_botao _confirma (Aguardando_A1arme _Desligado,acertado ,Acertando _Hora Alarme)

hab_botao_desliga (Aguardando, ligado, Trabalhando)

hab_mostrador _hora (Aguardando, ligado, Trabalhando)

Atividadel AC;io Estados

des_botao_pare Despertando

des_botao_soneca Despertando

hab_botao_pare Despertando

hab_botao_soneca Despertando

Ler_Hora Lendo_Hora

Mostrar_Hora Lendo_Hora

Soar_Alarme Despertando



Novamente foram utilizadas as simulac;6es interativas e programada

para validar a especificac;ao. Varias seqOencias de eventos foram utilizadas para

teste sendo que 0 modele correspondeu ao esperado. A Figura 3.27 mostra 0

passo da simulac;aocorrespondente ao inicio por "default" (Default Configuration).

Atrav8s do Log existente no ambiente pode-se observar 0 comportamento

funcional em cada estado, a cada passe de simulac;ao,atrav8s das atividades que

devem ser realizadas no mundo real.

Step 1 : Inlt1ng Default.
Activity t\ebj:JotacUlge done by defllLllt v_1Uan

Actives : Controlador_de~.~.

(Dismiss)~~=,I can;;~do II conflrm.do \.
I son.a

\ Ilgado It:::l

( Trigger)

Figura 3.27 - Inicio da Simula~ao Interativa do Rel6gio Despertador

(Default Configuration)

A Figura 3.28 mostra a configurac;ao do sistema-exemplo ap6s a

ocorrencia dos eventos "ligado" e "acertado", como pode ser visto atrav8s da

opc;aoLOG. Nesse momento deve-se alterar 0 valor da variavel h que representa

o horario no qual 0 alarme deve soar. Para esse exemplo, h recebeu 0 valor 4.

Pode-se observar pelo LOG que as atividades realizadas sao as descritas na



Figura 3.19 (b) relacionadas ao acerto do alarme e a atividade ilLer Hora" que e

realizada periodicamente (a cada minuto). No ambiente Statsim esse periodo e

representado por urn passo, assim, a hora elida a todo passo.
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A Figura 3.29 mostra 0 comportamento do sistema especificado

atraves do statechart no momenta em que a hora do dia (t) e a hora ajustada para

o rel6gio despertar (h) coincidem, isto e, 0 estado Despertando fica ativo. Em

seguida, 0 evento "soneca" ocorre, causando a mudanya do estado Despertando

para 0 estado Esperando_ Tocar, como mostra a Figura 3.30. Esse estado fica

ativo por dois minutos, por exemplo, sendo que depois desse tempo e desativado

e 0 estado Despertando e novamente ativado. Na especificayao em statecharts

isso e representado pela transiyao rotulada por (Esperando_Tocar, apos_2min,

Despertando). Pode ocorrer que 0 alarme fique soando por tres minutos sem

parar, por exemplo, desligando por conta pr6pria. Foi assumido, para esse

exernplo. que urn minuto e representado por urn passe no ambiente StatSim. A



transiyao rotulada por (Despertando,

Aguardando_Alarme_Ligado) representa esse fato.

Control•••••do.-"'"
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A qualquer momento em que 0 estado

Controlador_Alarme_Ligado estiver ativo pode ocorrer 0 evento "cancelado", que

como proprio nome diz cancela todas as operayoes selecionadas. 0 LOG da

Figura 3.31 exibe as atividades que sac realizadas quando os evento "parado"

ocorre. Essas sac as mesmas quando 0 relogio permanece tocando por tres

minutos e depois para, 0 que e representado pelo evento interno t_out(soneca or

despertar _iniciado, 3).

A Figura 3.32 mostra 0 comportamento do sistema quando os

eventos "cancelado" e "desligado" ocorrem. Atraves do LOG pode-se observar as

atividades que devem ser realizadas correspondentes a esses eventos. Quando 0



evento "desligado" ocorre 0 estado Aguardando, em Controlador do

Despertador, e 0 unico que esta ativo e assim permanece ate que 0 rel6gio

recomece 0 seu funcionamento.
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A simula~ao programada tambem foi utilizada como forma de

valida~ao do modelo construido. 0 programa LeE mostrado na Figura 3.33 tern 40

passos de execu~ao sendo que 0 evento "ligado" ocorre no primeiro passo. A

partir do passo 4, a cada 12 passos, ocorre 0 evento "acertado" onde h recebe 0

valor atual de t acrescido de 3 unidades. A partir do quinto passe 0 evento

"conjirmado" ocorre, sendo repetido, tambem, a cada doze passos. Os eventos

"soneca, cancela e desligado" ocorrem com percentagens diferentes, ou seja, para

"soneca" tem-se a probabilidade de 20% de ocorrencia em cada passo enquanto

que "desligado e cancela" tern a probabilidade de 5% de ocorrencia em cada

passo.
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Ap6s a execuc;ao desse programa 0 relat6rio de passos e obtido,

bem como 0 relat6rio estatistico que e 0 mostrado na Figura 3.34 0 relat6rio

estatlstico mostra informac;oes relacionadas com os estados, eventos, transic;oese

variflVeis do statechart. Pode-se observar nesse relat6rio que no termino da

simulac;ao, ao fim dos 40 passos, 0 rel6gio estava trabalhando (Aguardando -

"off'), sendo realizada a atividade de leitura da hora atual (Lendo_Hora - "on") e,

paralelamente, 0 acerto de nova hora a despertar (Acertando_Hora_Alarme -

"on"). 0 estado que realiza a leitura da hora do sistema foi 0 que esteve ativo por

maior parte do tempo. Pode-se observar que 0 evento "parada" nao ocorreu

nessa simulac;ao,ja 0 evento interno que simula a leitura da hora atual ocorreu em

quase todos os passos. Essas informac;oes sac dadas no relat6rio estatistico, para

todos os eventos e transic;oes. Este tipo de sistema nao e muito indicado para a

simulac;ao programada pois os eventos ocorrerem de forma sequencial, embora

tenha side possivel observar que 0 sistema se comportou de acordo com 0

esperado. A simulac;ao programada se aplica melhor aos sistemas em que ha 0

disparo de varios eventos ao mesmo tempo e, pela simulac;ao interativa, nem

sempre todas as possibilidades sac vislumbradas.

GLOBAL PARAMETERS
NUMBER OF STEPS = 40

DECLARATIONS
EVENTS cancela, desligado 5%
EVENTS soneca 20%

FOR STEP 1 EACH 10 STEPS DO
BEGIN

FOR STEP 4 EACH 12 STEPS DO
BEGIN

EVENTS (acertado)
h:=t+3

FOR STEP 5 EACH 12 STEPS DO
BEGIN



STATECHART: clock2
NUMBER OF STEPS: 40

STATE PERCENTAGE OF STEPS IN FINAL AVERAGE NUMBER OF
WHICH WAS ACTIVE SITUATION CONSECUTIVE STEPS IN

THIS STATE
Aguardando 2.50 off 0.5000
Acertando Hora Alarme 5.00 on 1.0000
Aguardando_Despertar 22.50 off 3.0000
Lendo Hora 97.50 on 1.0000
Esperando_Tocar 12.50 off 2.5000
Despertando 22.50 off 2.2500
Aguardando_Alarme Desligado 35.00 off 4.6667-

NUMBER OF STEPS IN WHICH
THIS EVENT HAPPENED

PERCENTAGE OF STEPS IN WHICH
THIS EVENT WAS AVAILABLE

default com acao 1
parado 0
cancelado 2
confirmado 3
soneca 7
ligado 4
desligado 1
acertado 4

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

TRANSITIONS NUMBER OF STEPS IN NUMBER OF STEPS IN
WHICH THIS TRANSITION WHICH THIS TRANSITION

RATE OF
FIRING

WAS FIRED WAS EVALUATED

apos-3min_ou_parado 2 11 18.18
t=h 2 9 22.22
cancelado 1 7 14.29
apos 2min 2 6 33.33-
ligado 2 4 50.00
soneca 2 4 50.00
acertado 2 2 100.00
passo_decorrido 37 37 100.00
desligado 1 11 9.09
confirmado 1 1 100.00



18.9750
10.9000

Figura 3.34 - RelatOrio Estatistico Resultante da Simula~io Programada para
o Exemplo do Rel6gio Despertador.

o relatorio de passos exibe, como 0 proprio nome diz, todas as

informayoes relacionadas a: eventos internos e externos disparados, estados

ativos, mensagens (se existirem), 0 estado ativo equal deixou de estar e os

valores das variaveis naquele passo. A Figura 3.35 apresenta um trecho do

relatorio de passos. Reticencias (. . .) SaD colocadas para representar as

informayoes nao significativas que foram omitidas desse relatorio.

Statechart in Simulation: clock2
Number of Simulated Steps: 40

---------------------- Step 1 ----------------------
Configuration of Active States:

Controlador_de_Despertador
Trabalhando

Controlador Hora
Lendo Hora

Controlador Alarme
Aguardando_Alarme_Desligado

Events triggered : ligado,soneca
Internal Transictions

Trabalhando,Controlador_Hora,Lendo_Hora,Controlador_Alarme,Aguardando_Alar
me_Desligado
States Turned Off : Aguardando

Average Value
0.0000
0.0000



Events triggered
Internal Transictions
States Turned On
States Turned Off

---------------------- Step 4 ----------------------
Configuration of Active States:

Controlador_de_Despertador
Trabalhando

Controlador Hora
Lendo Hora

Controlador Alarme
Acertando Hora Alarme

Events triggered
Internal Transictions
States Turned On
States Turned Off

Variable
t

h

acertado
passo_decorrido
Acertando Hora Alarme
Aguardando_Alarme_Desligado

Average Value
1.5000
1.2500

---------------------- Step 5 ------------------ _
Configuration of Active States:

Controlador_de Despertador
Trabalhando

Controlador Hora
Lendo Hora

Controlador Alarme
Controlador Alarme_Ligado

Aguardando_Despertar

Events triggered
Internal Transictions
States Turned On
States Turned Off

Variable
t

h

confirmado
passo_decorrido
Controlador Alarme_Ligado,Aguardando_Despertar
Acertando Hora Alarme

Average Value
2.0000
2.0000



Configuration of Active States:
Controlador_de_Despertador

Trabalhando
Controlador_Hora

Lendo Hora
Controlador Alarme

Controlador Alarme_Ligado
Despertando

Events triggered
Internal Transictions
States Turned On
States Turned Off

Variable
t

h

t=h,passo_decorrido
Despertando
Aguardando_Despertar

Average Value
3.0000
2.1429

Events triggered
Internal Transictions
States Turned On
States Turned Off

Variable
t

h

: soneca
passo_decorrido
Esperando_Tocar
: Despertando

Average Value
4.0000
1.6667

Events triggered
Internal Transictions
States Turned On
States Turned Off

Variable
t

h

ligado
apos_2min,passo_decorrido
Despertando
Esperando_Tocar

Average Value
5.0000
1. 3636



---------------------- Step 14 ----------------------
Configuration of Active States:

Controlador_de_Despertador
Trabalhando

Controlador Hora
Lendo Hora

Controlador Alarme
Controlador Alarme_Ligado

Aguardando_Despertar

Events triggered
Internal Transictions
States Turned On
States Turned Off

passo_decorrido,apos_3min_ou_parado
Aguardando_Despertar
: Despertando

Variable
t

h

Current Value
13

o

Average Value
6.5000
1.0714

---------------------- Step 16 ----------------------
Configuration of Active States:

Controlador_de Despertador
Trabalhando

Controlador Hora
Lendo Hora

Controlador Alarme
Controlador Alarme_Ligado

Aguardando_Despertar

Events triggered
Internal Transictions
States Turned On
States Turned Off

acertado
passo_decorrido

Variable
t

h

Current Value
15
17

Average Value
7.5000
2.0000

---------------------- Step 28 ---------------- _
Configuration of Active States:

Controlador_de_Despertador
Trabalhando

Controlador Hora
Lendo Hora



Controlador_Alarme
Aguardando_Alarme_Desligado

Events triggered
Internal Transictions
States Turned On
States Turned Off

acertado,cancelado
passo_decorrido
Aguardando_Alarme_Desligado
Controlador_Alarme_Ligado,Aguardando_Despertar

Current Value
27
29

Average Value
13.5000
2.7857

Configuration of Active States:
Controlador_de_Despertador
Trabalhando

Controlador Hora
Lendo Hora

Controlador Alarme
Acertando Hora Alarme

Events triggered
Internal Transictions
States Turned On
States Turned Off

acertado
passo_decorrido
Acertando Hora Alarme
: Aguardando_Alarme_Desligado

Average Value
18.9750
10.9000

Figura 3.35 - Trecho do Relat6rio de Passos da Simula~aoProgramada para 0
Exemplo do Rel6gio Despertador.

A partir do modele obtido nos passos anteriores passa-se a construir
urn projeto do sistema visando sua futura irnplernentay3o. A partir do diagrarna de



atividades e do statechart apresentados na Figura 3.25, dois modulos devem

existir para que a simula9ao do relogio possa ser realizada. Urn modulo faz 0

controle da hora, lendo-a constantemente e enviando-a para 0 outro modulo, que

e 0 que controla 0 alarme.

I desl~a_ I
rel6gie

Ia""azena_1
minute

EJ
IAtivaChegada I I ::ra_ I Icna_sod<etl

I pega_horaI ICna~et I IEsaeveNe~t I I Le~et I

I FechaSocketI IMivaChegada I I es~ I

Modulo Monitora Hora (b)

Figura 3.36 - Esbo~o dos Processos do Sistema

A Figura 3.36 apresenta urn esb090 da arquitetura do sistema,

listando os procedimentos que iraQcompor cada urn dos rnodulos. Para 0 modulo

que controla 0 alarme, optou-se por construir urn procedimento para desempenhar



as funyoes de cada um dos botoes existentes no rel6gio, um procedimento

principal que cuida da interface com 0 usuario e procedimentos auxiliares que

viabilizem a realizayao das funyoes do rel6gio. 0 m6dulo que controla a hora tem

um procedimento que faz a leitura constante da hora do sistema (computador) e

outros auxiliares para as funyoes de comunicayao.

Esses processos estao constantemente se comunicando entre si.

Um processo servidor (Controlador_Hora) e um processo cliente (Controlador_

Alarme) realizam as atividades descritas anteriormente.

Utilizando-se do modelo produzido pode-se realizar a

implementayao do sistema exemplo utilizando linguagem C, em estayoes de

trabalho Sun e usando tambem 0 Sistema de Gerenciamento de Interface do

Usuario (SGIU) Xview.

Para representar 0 paralelismo existente no statechart da Figura

3.25, sac utilizadas as primitivas do sistema operacional Unix para comunicayao

de processos. Os dois processos implementados correspondem aos estados do

statechart chamados de Controlador_Hora e Controlador_Alarme e sac

denominados de HORA.C e RELOGIO.C, respectivamente.

Os processos se comunicam atraves de "sockets", manipulados

pelas primitivas especiais do Unix. Cada processo pode escrever e ler do seu

socket por ele ser um porto de comunicayao. 0 "frame" transmitido entre os dois

processos e composto da hora do sistema e de mensagens de controle. Cada um

dos processos fica num "loop" esperando que chegue uma mensagem para ser

lida. Os processos sac avisados da chegada de um "frame" pelo sinal (interrupyao)

do sistema.

o sistema tambem utiliza as primitivas graficas do Xview para

implementar as interfaces graticas. A Figura 3.37 mostra 0 esboyo do rel6gio

quando de sua ativayao de acordo com a especificayao feita. Pode-se observar



que 0 "layout" segue 0 descrito na se~ao 3.5.1. 0 hora e data atual obtidas do

sistema aprecem no rel6gio exibido na parte superior das Figuras 3.37 a 3.41.
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A Figura 3.38 mostra que 0 botao "Acerto" foi pressionado e a hora

desejada para que 0 alarme soe foi escolhida. Quando 0 botao "Confirma" e
selecionado 0 rel6gio tem a configurayao mostrada na Figura 3.39. No momenta

da coincidencia da hora selecionada para despertar com a hora do dia (sistema) a

mensagem "ACORDE" e escrita na regiao do visor do rel6gio, como mostra a

Figura 3.40. Quando 0 botao "soneca" e selecionado 0 alarme para de soar e

recomeya ap6s um minuto. Quando 0 "Pare" e acionado 0 alarme para de soar e 0

rel6gio fica mostrando a hora do dia, somente os botoes "Cancela" e "Desliga"

estao habilitados, como pode ser visto na Figura 3.41. 0 botao "Cancela" quando

pressionado permite que uma nova hora seja escolhida para que 0 rel6gio

desperte, ou seja, os botoes rotulados por "Acerto" e "Desliga" estao habilitados. A

simula~ao do rel6gio termina quando 0 botao "Desliga" e acionado e 0 "frame"

correspondente ao rel6gio e retirado da tela.
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Ap6s a implementayao, a fase de testes deve ser realizada. As

sequencias de eventos utilizadas nas simulayoes do ambiente StatSim devem ser

utilizadas para que se verifique se 0 prot6tipo implementado se comporta da forma

desejada.

No caso do rel6gio despertador foram selecionadas as mesmas

sequencias de eventos utilizadas quando da simulayao interativa e programada e

aplicada ao prot6tipo gerado. 0 seu comportamento produziu os mesmos

resultados que a especificayao realizada. Dessa forma, pode-se dizer que a

especificayao esta atendendo aos requisitos solicitados.

Neste capitulo mostrou-se 0 uso do ambiente StatSim e as

extensoes realizadas por este trabalho e outros anteriores.

Ao se permitir que 0 ambiente StatSim tenha a ediyao e a simulayao

de atividades possibilita-se duas visoes distintas do sistema ao engenheiro de

software. Uma visao, a comportamental, que pode ser observada atraves dos

diversos tipos de simulayao depois que 0 sistema foi especificado em Statechart e

editado no ambiente e a funcional, observada atraves da opyao Log existente no

modo de simulayao. As atividades, quando executadas, mostram as tarefas que 0

sistema deve realizar.

Conforme observado, principalmente nas seyoes 3.4 e 3.5, teve-se

a oportunidade de interagir bastante com 0 ambiente StatSim. Nao s6 usando 0

ambiente mas tambem efetuando alterayoes, como a introduyao de ediyao e

simulayao de transiyao "default" com ayao, transiyao com evento nulo. Pode-se

tambem expandir os recursos do ambiente, com a introduyao da visao funcional

nos sistemas reativos especificados por statechart. Isso e salientado

principalmente para frisar que a conduyao da engenharia reversa descrita no

capitulo 5, nesse ambiente, s6 e possivel a alguem que tenha alguma
familiaridade com 0 software em questao.



o prot6tipo gerado para 0 exemplo do despertador valida a

especifica930 realizada e sugere caminhos de pesquisa para a gera930 de

prot6tipos a partir da simula930 de statecharts. A partir da defini930 de requisitos

de urn sistema pode-se desenvolve-Io seguindo as diretrizes apresentadas na

se930 3.5.2, 0 que possibilita que as visoes funcional e comportamental sejam

integradas, alem da utiliza930 do ambiente Statsim como forma de valida930 da

especifica930 realizada e n30 somente como ferramenta de apoio a especifica930
de sistemas.



Capitulo 4

Engenharia Reversa Orientada a Objetos

A reengenharia de software tern crescido muito nos anos 90 pois,

segundo McCabe [58), as companhias tentam conter os custos para a manutenyao

dos sistemas de software e maximizar seus investimentos nos softwares

existentes ao inves de os abandonar e criar novos softwares. E comum que

grande parte desses sistemas satisfaya razoavelmente aos requisitos dos

usuarios, mas nao disponha de documentayao de analise e projeto ou que estas

estejam desatualizadas, dificultando manutenyoes de qualquer tipo. Tais sistemas

sac denominados de sistemas herdados (legacy code). 0 processo de

reengenharia e composto de diversas fases, sendo uma delas a engenharia

reversa. Urn dos objetivos para que se realize engenharia reversa em sistemas

herdados refere-se aos ganhos que podem ser obtidos com as melhorias

realizadas no sistema e com as futuras manutenyoes. Apes a engenharia reversa

de urn sistema as alterayoes tornam-se mais faceis, reduzindo, dessa forma, os

gastos na fase de manutenyao.

A Engenharia Reversa vem sendo aplicada a sistemas herdados

visando futura reengenharia desses sistemas ou somente para representa-Ios de

outra forma ou com nivel mais alto de abstrayao. As diversas etapas da

engenharia reversa permitem que se identifique quais partes do sistema devem

ser re-implementadas, prepara um modelo de analise e faz um mapeamento entre

o modelo de analise preparado e 0 sistema existente.



A abordagem de orienta~ao a objetos e atualmente a tecnologia

mais adequada para especifica~ao de sistemas. Tem entre as vantagens a

reutiliza~ao de c6digo, Iinguagens de apoio, etc.. Assim essa abordagem foi a

escolhida para servir de apoio para a engenharia reversa de sistemas

desenvolvidos sem essa abordagem.

r A aus€mciade diretrizes concretas para a realiza~ao de engenharia

!reversa orientada a objetos de sistemas desenvolvidos sem seguir essa

abordagem foi 0 estimulo para 0 inicio das pesquisas, escolhendo-se 0 metodo

Fusion por produzir modelos consistentes entre si e com uma liga~ao clara e

objetiva entre as fases de analise e projeto. Essa afirma~ao foi totalmente

corroborada pelos estudos que se realizou sobre 0 referido metodo. E importante

notar que a liga~ao entre a analise e 0 projeto e de extrema importancia na

retroa~ao do projeto para a analise, que caracteriza qualquer abordagem de

engenharia reversa.

Na se~ao 4.2 apresenta-se 0 contexte da engenharia reversa dentro

da atividade de reengenharia, na se~ao 4.3 e resumido 0 metodo Fusion,

mostrando-se na se~ao 4.4 as diretrizes detalhadas a que se chegou para a

engenharia reversa. Na se~ao 4.5 apresenta-se a interliga~ao entre os passos do

metodo e os documentos produzidos. Na se~ao 4.6 apresentam-se algumas

metricas que possibilitam uma avalia~ao das caracteristicas de orienta~ao a

objetos do sistema existente e da facilidade para reengenharia. Na se~ao 4.7 e

realizado um estudo quando em uma reengenharia tem-se amplia~ao de

funcionalidade e na se~ao 4.8 sac apresentadas as considera~oes finais deste

capitulo.

4.2 Engenharia Reversa no Contexto de Reengenharia

Chikofsky, em [12], comenta a confusao existente na terminologia

de reengenharia usada tanto na area tecnica como na area de marketing. Em seu

artigo ele define seis termos: engenharia avante, engenharia reversa,

redocumenta~iio, recupera~iio do projeto, reestrutura~iio e reengenharia, tendo

como objetivo nao a cria~ao de novos termos mas sim a racionaliza~ao dos termos



que ja vem sendo usados. As definiyoes resultantes S30 aplicadas em urn

processo de engenharia em desenvolvimento sem considerar 0 grau de

automay30 que foi aplicado.

Engenharia avante e definida como 0 processo tradicional que se

inicia com abstrayoes de alto nivel, 16gicas e projetos independentes da

implementay30 para se chegar a implementay30 fisica do sistema, ou seja, 0

processo de ir do projeto 16gicopara 0 projeto fisico do sistema.

Engenharia Reversa e definida como 0 processo de analise de urn

sistema para identificar as componentes e suas interrelayoes de modo a criar

representay30 do sistema em uma outra forma ou em urn nivel mais alto de

abstray30. Engenharia Reversa geralmente envolve a extray30 de artefatos e

construyoes do projeto ou sintese de abstrayoes que S30 menos dependentes da

implementay30. Pode-se realizar engenharia reversa a partir de qualquer nivel de

abstray30 e para qualquer estagio do cicio de vida. Ela e urn processo de exame,

n30 urn processo de troca ou duplicay30. Durante a fase do cicio de vida,

engenharia reversa cobre urn grande dominio, comeyando da implementay30

existente, recapturando ou recriando 0 projeto e decifrando os requisitos

atualmente implementados pelo sistema em estudo. Ha varias sub-areas de

engenharia reversa, sendo que as duas mais fortes S30 redocumentay30 e

recUperay30 do projeto.

Redocumenta~ao e a Criay30 ou revis30 de uma representay30

semanticamente equivalente com 0 mesmo nivel de abstray30 que esta sendo

tratado. As formas resultantes da representay30 S30 usualmente consideradas

como visoes alternativas (por exemplo, fluxo de dados, estrutura de dados e fluxo

de controle) necessarias para uma exposiy30 as pessoas. E a mais simples e a

mais antiga forma de engenharia reversa e muitos a consideram como a que

menos interfere, a forma mais fraca de reestruturay30. 0 prefixo "re" implica a

inteny30 de descobrir documentay30 sobre 0 sistema que existiu ou que ainda

existe. Alguns documentos consultados para a redocumentay30 S30 Iistagem de

c6digo, diagramas gerados (diagramas criados a partir do c6digo, refletindo 0 fluxo

de controle ou a estrutura do c6digo), geray30 de Iistas de referencia cruzada. 0

objetivo principal desses documentos e fornecer um modo mais facH para



visualizar as relayoes entre os componentes do programa de modo que se possa

reconhecer e seguir por caminhos mais claros.

RecuperafOo do projeto e um subconjunto da engenharia reversa no

qual 0 dominio do conhecimento, informayoes externas e deduyao sac

adicionadas as observayoes do sistema alvo para identificar as abstrayoes de

nivel mais alto em torno daquelas obtidas diretamente do exame do sistema em si.

Biggerstaff declara (de acordo com [12)), que a recuperayao do projeto "recria

abstrayoes de projeto com base numa combinayao de c6digo, documentayao de

projeto, experiencia pessoal e conhecimentos sobre 0 dominio do problema. Para

o completo entendimento do que um programa faz, como faz e porque faz, deve-

se reproduzir todas as informayoes obtidas a partir da solicitayao feita a uma

pessoa. Assim tem-se um dominio mais restrito do que aquele que se tem a partir

de solicitayao livre de um usuario.

ReestruturafOo - e a transformayao de uma representayao para uma

outra no mesmo nivel de abstrayao, preservando 0 comportamento externo do

sistema atual (funcionalidade e semantica). Reestruturayao e frequentemente

uma forma aparente, tal como c6digo alternativo, para melhorar a estrutura do

sistema no sentido tradicional de projeto estruturado. Tornou-se um termo

conhecido devido a transformayao de c6digo para c6digo, isto e, um c6digo nao

estruturado para um estruturado. Muitos tipos de reestruturayao podem ser

realizados a partir do conhecimento da forma estrutural sem que se entenda 0 seu

significado. Por exemplo, pode-se transformar um conjunto de comandos "if' em

um "case" ou vice versa sem que se conheya 0 objetivo do programa ou algo

sobre 0 dominie do problema. Enquanto a reestruturayao cria novas versoes que

implementam ou propoem troca do sistema em estudo, ela nao envolve novos

requisitos. E normalmente usada como uma forma de manutenyao preventiva para

melhorar 0 estado fisico do sistema com relayao a algum padrao escolhido, melhor

que 0 anterior. Ela tambem envolve 0 ajuste do sistema para que se encontrem

novas restriyoes ambientais sem que ocorra a sua redefiniyao em niveis mais altos
de abstrayao.

Reengenharia tambem conhecida como "renovayao" e

"reclamation", e quando se examina e se altera um sistema para reconstitui-Io de

uma nova forma e a partir dessa reconstruyao realiza-se a sua implementayao.



Reengenharia geralmente inclui alguma forma de engenharia reversa (para

encontrar um maior nivel de abstrayao) seguido pela engenharia avante ou

reestruturayao. Uma forma de reengenharia e a mudanya da tecnica de

implementayao sem mudanya na funcionalidade do sistema. Outra e a mudanya

da tecnica da implementayao com mudanya na funcionalidade do sistema. Por

exemplo, durante a reengenharia de sistemas de informayao gerenciais, uma

organizayao tem acesso a como 0 sistema implementa as regras do neg6cio em

alto nivel e faz modificayoes de acordo com as modificayoes dos neg6cios para 0

futuro.

Chikofsky afirma que ha muita confusao entre os termos

reengenharia e reestruturayao. Urn grupo de usuarios da IBM, Guide, define

aplicm;lio de reengenharia como "0 processo de modificayao dos mecanismos

internos de urn sistema, ou programa ou estrutura de dados do sistema, onde nao

ha troca da funcionalidade (alteram 0 como sem afetar 0 0 que). Para [12] isso e

reestruturayao. Porem, alerta que no mesmo texto da IBM, em um paragrafo

anterior ao citado, os autores dizem que e "raro que a aplicayao que sofre

reengenharia nao tenha troca de funcionalidade".

Tres etapas para reengenharia sac definidas pelos autores em [58]:

engenharia reversa, revisao do modelo de especificayao e engenharia avante. A

etapa de engenharia reversa, como 0 pr6prio nome diz, e 0 reverse do processo

natural e tern como objetivo recuperar a capacidade funcional do sistema, ou seja,

recuperar 0 modelo 16gicodo sistema existente em uma forma mais simplificada

que pode ser revisada e atualizada para formar a base do novo sistema substituto.

Os sistemas que devem passar por uma engenharia reversa sac aqueles que

foram desenvolvidos sem uma tecnica de modelagem apropriada ou aplicayoes

nas quais 0 modelo original nao foi mantido compatibilizado em sincronia com 0

c6digo fonte. Engenharia reversa e tambem usada para apresentar 0 modelo

16gicode analise que mostra 0 que a aplicayao faz sem se preocupar com como

ela faz. A etapa da engenharia reversa fornece a garantia de que a substituiyao do

sistema fornecera toda a capacidade funcional que ele possuia anteriormente.

Jacobson, em [45], mostra tres cenarios possiveis para

reengenharia: troca completa da implementayao sem troca da funcionalidade;

troca parcial da implementayao sem troca de funcionalidade; troca da



funcionalidade. Para cada um dos cenarios e fornecida a Iinha geral a ser seguida,

mostrando como os dados sac obtidos para que se realize sua analise e 0

mapeamento de cada elemento da analise para a implementayao. Ai tambem

sente-se falta de diretrizes para a engenharia reversa que deve preceder a re-

engenharia.

Coleman, em [17], utiliza os mesmos conceitos que Chikofsky e cita

as tres possibilidades de reengenharia apresentadas por Jacobson [45],

salientando que reengenharia e considerada quando ha troca de funcionalidade.

Apresenta um roteiro para que um sistema com mudanya de funcionalidade seja

reimplementado parcialmente. Esse roteiro consiste de sete passos, sendo que os

tres primeiros referem-se a fase de engenharia reversa e, os outros referem-se a
engenharia avante. Na fase de engenharia reversa deve-se:

1- Identificar parte do sistema: deve-se identificar a parte do sistema

que deve ser reimplementada bem como os agentes que interagem com ela.

2- Preparar 0 modelo de antilise: com base na documentayao

obtida; manuais, c6digo fonte, requisitos de especificayao, modelos de projeto,

esquema de base de dados, deve-se produzir 0 modele de analise das

componentes que devem passar por uma reengenharia. Isso deve enfatizar "0

que" 0 sistema faz, sem enfatizar 0 "como" sera implementado.

3- Mapear 0 modelo de analise para 0 sistema existente: esse

mapeamento deve refletir que para cada um dos componentes da analise e cada

um dos relacionamentos no modelo de analise, deve existir um elemento na

documentayao do sistema que e consistente com 0 c6digo fonte.

A seguir sac apresentadas as diretrizes para engenharia avante:

incorporayao dos novos requisitos, avaliayao da interface de novas componentes,

projeto do novo subsistema, modificayao do sistema antigo. Os autores [17]

afirmam que os projetos de desenvolvimento de software em que se decidem por

introduzir a tecnologia orientada a objetos em muitos casos vao se defrontar com

um problema de reengenharia. Desenvolvimentos perfeitos que nao envolvam

c6digos herdados sac raros na pratica. Como tambem e pouco usual ou pouco



provavel que exista um produto que passe completamente por reengenharia

usando uma tecnologia nova de uma (mica vez. Logo, a reengenharia conduzida

por componentes fornece um caminho de migrac;ao com baixo risco.

A afirmac;ao tambem de Coleman e outros, de que 0 processo de

reengenharia descrito anteriormente e baseado na premissa de que um modele de

analise orientado a objetos pode ser usado para caracterizar um sistema que

tenha side projetado sem usar a tecnica de orientac;ao a objetos. Dependendo da

qualidade e do nivel da documentac;ao do sistema legado, esforc;os significativos

podem ser dispendidos sem que se consiga uma abstrac;ao apropriada da analise.

Muito esforc;o podera ser necessario para estabelecer uma interface apropriada

entre 0 sistema antigo e 0 as novas componentes. Afirmam que 0 metoda Fusion

fornece diretrizes seguras para a engenharia avante e que algumas experiemcias

com reengenharia foram publicadas, porem somente tentativas de arcabouc;os de

processos tem side propostos.

Dietrich, em (20], salienta que existem duas razoes para

implementar sistemas orientados a objetos usando sistemas herdados, que sac

sistemas existentes os quais nao foram desenvolvidos orientados a objetos.

Primeiramente, os sistemas herdados satisfazem as necessidades da maioria de

seus usuarios, mas ha necessidade de melhor programac;ao de sua interface para

estender ou atualizar suas func;oes. Em segundo lugar para verificar se tais

sistemas tem partes do c6digo que podem ser reusadas para implementar func;oes

do sistema especificado segundo a abordagem de orientac;ao a objetos. 0 autor

comenta alguns pontos de uma implementac;ao realizada com urn sistema

exemplo, principalmente para construc;ao da interface, mas nao sac fornecidas

diretrizes detalhadas para realizar a engenharia reversa que deve preceder a

implementac;ao.

Wong, em (98], afirma que nos sistemas grandes a redocumentac;ao

estrutural atraves de engenharia reversa torna-se a palavra chave. Reconstruir e

efetivamente redocumentar 0 projeto do sistema de software existente e mais

dificil do que 0 projeto inicial. Reconhecer as abstrac;oes do sistema do mundo real

e tarefa crucial tanto quanto projetar adequadamente as abstrac;oes para novos

projetos. Os autores comentam que a engenharia reversa reconstr6i modelos

estruturais pela identificac;ao de componentes do sistema atual, descobrindo suas

t ~ r (\ r S[::~~'\j\('-;O L);~:_ l-::,::::-'L.1C) i ~(>'~ E
j ; r ~'" iNF(JI< ,-'\(/'.0
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dependencias e gerando abstrac;oes para gerenciar a complexidade, fornecendo

"insights" que podem melhorar 0 desenvolvimento subsequente, facilitar a re-

engenharia, etc. Afirmam, tambem, que a redocumentac;ao estrutural e a

engenharia reversa dos aspectos arquiteturais do sistema. Urn sistema chamado

Rigi esta sendo por ele desenvolvido, enfocando os aspectos arquiteturais para 0

entendimento de programas. Tambem nao apresenta diretrizes para a realizac;ao

da engenharia reversa.

Como ponto principal da reengenharia de sistema tem-se a

engenharia reversa para a obtenc;aodas informac;oesate entao desconhecidas ou

mal documentadas nos sistemas existentes. Uma forma de recuperar essas

informac;oes e a utilizac;ao de tecnicas que interessem a maioria dos projetistas

quer pela facilidade de utilizac;ao, quer por serem comprovadas como as mais

completas da atualidade. Dessa forma, 0 metodo aqui proposto de engenharia

reversa tern 0 apoio da abordagem de orientac;aoa objetos proposta por Coleman

e outros em [17] e conhecida como metodo Fusion, que sera apresentado na
sec;aoseguinte.

o metodo Fusion foi criado por Coleman e outros, reunindo as que,

em sua opiniao, sac as melhores tecnicas propostas por outros metodos

existentes [17]. Tres fases distintas compreendem 0 metodo: analise, projeto e

implementac;ao. Os autores comentam que para a fase de analise a maior

inspirac;aofoi 0 metoda OMT [81] e propoem tres modelos de analise: Modelo de

Objetos, Modelo de Cicio de Vida e Modelo de Operac;oes.

A Figura 4.1, extraida de [17], mostra a interac;aoexistente entre as

tres fases do metodo e os documentos produzidos em cada uma delas. 0

levantamento dos requisitos necessarios produz urn Documento de Requisitos,

que e informal e utilizado como fonte de informac;oespara a fase de analise. Esta

pode ser descrita atraves dos quatro passos seguintes:



Modelo de Interface
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Gratos de
Visibilidade

Descri¢es de
Classes

Gratos de
Heran.;:a

Decomp si~o D
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NomeOasse1

Atributos

NomeOasseZ

Atributos

Valores Significado
possiveis de C

branco "default".podemexistirzeroau maisobietos
* podemexistirzeroau maisobjetosrelacionados
+ podemexistirurnau maisobietasrelacionados
N numeroexatode objetosda classerelacionados

M..N numero minima e maximo de objetos relacionados
entreas classes- marcadorde totalidade.Todos as objetos participam
do relacionamento

Primeiro Passo - Desenvolver urn Modelo de Objetos para 0

Dominio do Problema: tern por objetivo representar os conceitos existentes no

dominio do problema e suas relayoes. Permite representar classes, atributos e

relacionamentos entre classes, incluindo agregayao e

especializayao/generalizayao. A notayso e bastante semelhante a do Modelo de

Objetos do metodo OMT. A analise deve iniciar em urn alto nivel de abstrayao,

sendo que os detalhes devem ser inseridos s6 depois que a estrutura geral for
considerada satisfat6ria.

A representayao de Classe e Relacionamento e a mostrada na

Figura 4.2 onde as classes sao representadas por retangulos e os

relacionamentos por losangos. Regra i representa 0 papel da classe na relayao C

e a cardinalidade do relacionamento.
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C Norre cia Oasse 1

Figura 4.3 (b) - Represental;io de Especializal;io/Generalizal;io de Classes
(Classes Subtipos Nio Disjuntas)

Ha dois tipos especlals de relacionamentos que podem ser

representados no Modelo de Objetos: agregac;ao e especializac;ao/generalizac;ao.

A agregac;ao de classes e mostrada na Figura 4.3(a), com as classes

componentes contidas dentro da classe agregada. Uma classe agregada pode ser

decornposta em outro Modelo de Objetos facilitando a definic;ao dos niveis de

abstrac;ao em rnodelos complexos. A especializac;ao/generalizac;aode classes e
representada por urn triangulo conectando uma classe supertipo aos seus

subtipos. Quando 0 triangulo e cheio (Figura 4.3 (c)), significa que as classes



subtipos sac disjuntas e, caso contrario, diz-se que as classes subtipos sac nao

disjuntas (Figura 4.3 (b».

Nome da Superdasse

....• •...
I I

Nome Subdasse 1 Nome SUbclasse n

...

Figura 4.3 (c) - Representa~ao de Especializa~ao/Generaliza~aode Classes
(Classes Subtipos Disjuntas)

Segundo Passo - Determinar a Interface do Sistema: consiste na

identificayao dos agentes, operayoes e eventos e em refinar 0 Modelo de Objetos

do sistema construido no passo anterior adicionando-Ihe Iimites. Para estabelecer

os limites do sistema pode-se usar de cenarios. A partir do Modelo de Objetos

construido no primeiro passo, pode-se delinear 0 limite do sistema atraves de uma

Iinha tracejada englobando 0 que deve ser considerado.

Terceiro Passo - Determinar urn Modelo de Interface: consiste na

elaborayao do Modelo de Cicio de Vida e do Modelo de Operayoes, como pode

ser visto na figura 4.1.

o Modelo de Cicio de Vida especifica atraves de expressoes

regulares as seqOencias permitidas de interayoes com 0 ambiente em que 0

sistema pode participar. Para facilitar a elaborayao do Modelo de Cicio de Vida sac

construidos cenarios do sistema mostrando 0 seu comportamento de acordo com

os eventos gerados pelos agentes do ambiente e as respostas (eventos de saida)

dadas pelo sistema a esses eventos de entrada. 0 cicio e entao generalizado a

partir dos cenarios. 0 cicio de vida e semelhante ao usado por Jackson em JSD

[44], mas ao inves de ser definido para cada classe, e definido globalmente para 0

sistema.



life cycle [Nome:] Express30-Regular

(nome-local = Express30-Regular)*

o Modelo de Cicio de Vida tern a sintaxe geral exibida na Figura

4.4., onde Nome especifica 0 Nome do sistema. As expressoes regulares definem

a sequencia de eventos em que 0 sistema pode participar durante toda a sua vida.

Do mesmo modo que nas gramaticas elas definem as sequencias de simbolos da

linguagem que podem ser aceitas pelo compilador.

Operadores Expressao Significado
Resultante

. concatenay30 x·Y x seguido de Y
I escolha xlY ou x ou Y
* repete 0 ou mais * repete x zero ou mais vezesx
+ repete 1 ou mais x+ repete x uma ou mais vezes

[ lopcional [xl x e realizado opcionalmente
II concorrencia xllY x e Y S30 realizados

concorrentemente
( ) agrupamento para (x \I y)*.z x e Y S30 intercalados e
alterar a precedencia finalizados com z.

Exemplo: xxyxyyz

As expressoes regula res podem ser combinadas com operadores

de forma a gerar todo 0 cicio de vida do sistema. Considere x e y como

expressoes regulares, os operadores tern 0 significado mostrado na Tabela 4.1. A

precedencia de operadores em ordem decrescente e a seguinte: [ ], *, +, ., I , \I.

Enquanto 0 Modelo de Operayoes descreve 0 comportamento de

uma operay30 individual do sistema, 0 Modelo de Cicio de Vida descreve 0

comportamento completo de como sistema se comunica com 0 ambiente, desde a

sua criay30 ate 0 seu termino.



o Modelo de Operayoes e decorrente do Modelo de Cicio de Vida.

A cada evento de entrada corresponde uma operayao que e especificada por urn

gabarito textual. Nesse gabarito ha entradas para descrever informalmente a

operayao e para especificar:

a) os dados que sac fornecidos junto com os eventos de entrada ou

estao disponiveis globalmente;

b) os objetos a que a operayao pode ter acesso, mudando ou nao

seu estado;

c) os eventos de saida que a operayao gera e os agentes que os

recebem;

d) as pre-condiyoes que devem ser satisfeitas e os resultados da

operayao, descritos como uma p6s-condiyao.

Opera~ao:
Descri~ao:
Le:
Modifica:
Envia:
Assume:
Resultado:

nome da operayao
descriyao da operayao
[supplied] itens de dados
[new] itens de dados
agentes e eventos
condiyao (pre-condiyao)
estado (p6s-condiyao)

A palavra supplied precedendo urn item, em Le, indica que 0

identificador e urn parametro da operayao. A palavra new precedendo urn

identificador de objeto (item), em Modifica, indica que a operayao cria urn novo

objeto na base de dados do sistema.

Quarto Passo - Checar os modelos da analise: verificar se 0 modelo

e consistente e completo. Urn modele e dito consistente quando nao existem

contradiyoes implicita ou explicitamente entre as partes do modelo. Urn modelo e

dito completo se todas as abstrayoes significativas do dominio foram captadas e



se 0 modelo de analise e condizente com as expectativas do usuario descritas no

Documento de Requisitos.

A fase de projeto do metoda Fusion e baseada nos metodos CRC

[95] e de Booch [7]. Durante 0 projeto estruturas de software sac introduzidas para

satisfazer as abstrayoes produzidas na fase anterior, a da analise. Cinco passos

representam essa fase e sac descritos a seguir.

Primeiro Passo: Desenvolver urn Grafo de Interayao de Objetos

para cada uma das operayoes do Modelo de Operayoes. Este grafo mostra os

objetos que participam da execuyao de uma operayao e a sequencia de trocas de

mensagens entre eles. Com isso pode-se definir 0 objeto controlador da operayao

(os demais sac colaboradores) e os metodos que uma ciasse deve ter.

A notayao usada no Grafo de Interayao de Objetos e a mostrada na

Figura 4.6 (a) e urn Grafo de Interayao de Objetos hipotetico e mostrado na Figura

4.6 (b).

Os retangulos com linhas solidas representam os objetos e os com

linhas tracejadas representam coleyoes de objetos. As setas indicam a mensagem

que esta sendo passada entre os objetos/classes. A seta rotulada por create

indica que houve a criayao dinamica do obj2:Classe2. A seta rotulada por nome

mens a (lista param) indica 0 envio de uma mensagem de obj2:Classe2 para

obj5:Classe5. Quando alem do nome aparece um numero entre parenteses

proximo da mensagem, esse numero indica a ordem sequencial de envio de

mensagens. Assim, primeiro e passada a mensagem de obj2:Classe2 para

obj5:Classe5 e depois de obj2:Classe2 para obj4:Classe4. A mensagem nome

mens c( ) e passada de urn objeto para uma coleyao de objetos. 0 rotulo n=nome

mens ( ):Type indica que urn valor retornou da mensagem.obj1 :Classe 1 e

chamado de objeto controlador po is controla uma operayao do sistema.

Graficamente isso e representado por uma seta sem origem, com destino no

objeto controlador e com 0 nome da operayao, nesse caso op1. Os demais

objetos sac colaboradores.
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-------..,
I f\.Iome-CoIeeao: I
I Oasse de Objeto I
I IL _

r-----'
obj4: Oasse 4 I

I
I---1--

mensb() I

1~~0asse31

obj1: Oasse 1 create new: obj2: aasse 2 nome mens c( ) I
"I

I

nome
nome mens a (Iisla param)

(1)

obj5: Classe 5 n=nome mens( ):Type

Segundo Passo: Construir urn Grafo de Visibilidade para cada uma

das classes existentes. Ele permite que se estude a necessidade de referemcias

entre classes, a partir da troca de mensagens entre os objetos explicitada nos

Grafos de Intera~ao. As referemcias devern ser classificadas segundo quatro

aspectos: duracao, visibilidade do servidor, dependemcia do servidor e

mutabilidade. A duracao indica se a referencia deve ser dinamica ou permanente.

Quando a referencia deve continuar existindo entre varias chamadas de urn

metodo, especifica-se uma referencia permanente, caso contrario ela e dinamica.

A visibilidade do servidor indica se 0 acesso a urn objeto servidor pode ser feito

apenas por urn certo objeto cliente - referencia exclusiva - ou se pode ser feita

por qualquer objeto - referencia compartilhada. A dependencia do servidor

indica se a vida do objeto servidor depende de urn objeto c1iente, isto e, se 0

servidor desaparece com 0 desaparecimento do cliente. A mutabilidade indica se



a referencia pode ser alterada apes ter sido criada. A Figura 4.7 mostra a notac;ao

utilizada para 0 Grafo de Visibilidade.

Oasse (Ome)

~L:-J -------~
R3faa KiaDrBTica

R3fa a KiaF911a IErte
)

Servicb" am Tarpo de \Ada rm Urrita:Io

j=da I 1~1amoul Nne daCdec;iD:
Oasse de ~Eta>

~eto Servicb" Ca ISla ieI.-~aa.eI
~eto DiaDDrarica, B ieI new nare e-e

R3faa KiaExdusiva paa ~e1:o Servicb"

I=da iL:J1
R:teta Kia ExdLSva paa CoIa;iD Servicbra

1---=------- -=-1
II oq1:0asse_11,

--->11 II
II-----~ I

I~daOasse

Terceiro Passo: Elaborar a Descric;ao de Classes. Essa descric;ao,

usando uma notac;ao textual abstrata, especifica os atributos de cada objeto e a

sua interface externa, isto e seus metodos. Os atributos de dados, atributos de

referencia a objetos e metodos sac definidos para todas as classes do sistema. As

informac;oes do Modelo de Objetos do Sistema, dos Grafos de Interac;ao de



Objetos e dos Grafos de Visibilidade sac utilizadas para a derivayao das

descriyoes de classe.

Quarto Passo: Construir os Grafos de Heranya: eles usam a mesma

notayao do Modelo de Objetos (Figura 4.3 (b) e (c)) para heranya e a

representayao simples de classe. Sao usados para complementar as descriyoes

de classes. Novas abstrayoes podem ser acrescentadas, diferentes daquelas

usadas no Modelo de Objetos do sistema, refletindo decisoes de projeto.

Quinto Passo: Atualizar a Descriyao de Classe com as novas

informayoes de heranya. Checar se as relayoes de subtipos sac preservadas no

Modelo de Objetos do Sistema; se todas as classes estao representadas no Grafo

de Interayao; se todas as classes estao representadas no Grafo de Heranya e se

a Descriyao de Classes atualizada implementa todas as funcionalidades das

anteriores.

A Descriyao de Classes utiliza a notayao exibida na Figura 4.8. Ela

inicia com a palavra chave class seguida pelo nome da classe. Cada urn dos

atributos dessa classe e descrito com a palavra chave attribute opcionalmente

seguido de nome e tipo. Existem algumas palavras chave para descrever cada

uma das caracteristicas dos atributos que sac as mostradas na Figura 4.9.

[atribute] [Mutabilidade]<a_nome>:[Compartilhamento][Dependemcia]<Type>

.I I para cada metodo



Mutabilidade: variable ou constant, sendo variable, "default", para

descrever a mutabilidade do atributo;

Compartilhamento: shared ou exclusive, sendo shared, "default", para

descrever a forma da inforrna<;aocompartilhada;

Dependencia: bound ou unbound, sendo unbound, "default", para

descrever 0 tempo de vida de um objeto do Grafo de

Visibilidade.

Figura 4.9 - Palavras Chaves para Descric;io das Caracteristicas dos Atributos
na Descric;io de Classe

Pode-se observar pela Figura 4.1 que as inforrna<;oesconstantes

do Modelo de Objetos sac fonte de alimenta<;aopara os Grafos de Heran<;ae as

Descri<;oes de Classes, enquanto que as informa<;oes do Modelo de Interface

alimentam 0 Grafo de Intera<;aode Objetos.

A ultima fase consiste na implementac;io e e composta pelos tres

passos descritos a seguir, sem uma ordem fixa de execu<;ao:

Primeiro Passo - Codifica<;ao: traduz-se cada classe descrita na

fase de projeto para a sintaxe e semantica de uma linguagem de programa<;ao

em particular. 0 metodo oferece diretrizes para essa tradu<;ao, visando

principalmente as Iinguagens C++, Eiffel e Smalltalk. Entre os aspectos

importantes nessa etapa pode-se destacar a tradu<;ao das classes, 0

desenvolvimento do corpo dos metodos, 0 tratamento de erros e a satisfa<;aode

requisitos de desempenho.

As seqQencias de opera<;oespermitidas descritas pelo cicio de vida

definem a interface do sistema e sao implementadas por um objeto controlador da

interface. 0 controlador e desenvolvido atraves da transforma<;ao da expressao

regular do cicio de vida em uma maquina de estados finitos (ou um statechart, se

houver concorrencia ou intercala<;aode eventos) e desta para 0 c6digo.

Segundo Passo - Desempenho: deve-se considerar 0 desempenho

durante as tres fases: analise, projeto e implementa<;ao.



Terceiro Passo - Revis30: 0 codigo produzido deve ser revisado.

Deve-se garantir que 0 codigo produzido possa ser entendido por outras pessoas

alem do proprio autor. Os testes devem ser realizados para verificar 0

comportamento atual do sistema ou parte do sistema, em relay30 aos requisitos

inicialmente solicitados. Os autores do metoda sugerem que as tecnicas padr30

para teste de software devem ser re-examinadas a luz dos conceitos de orientay30

a objetos: heranya, niveis de abstray30 e estado do objeto, para auxiliar nessa

fase.

o metodo Fusion recomenda 0 usa de urn Dicionario de Dados

durante as tres fases, registrando os diversos componentes de cada modelo

desenvolvido. Ha tambem uma grande preOCUpay30 com os aspectos de

qualidade e S30 recomendadas revisoes ao final de cada fase, que visam a,

principalmente, checar a completitude da especificay30 e a consistemcia intema

entre os modelos.

4.4 Metodo de engenharia reversa orientada a Objetos

o metodo de engenharia reversa orientada a objetos proposto e

resumido na Tabela 4.2. Cada passe e descrito com mais detalhes no restante

desta Sey30. A sequencia ideal para eXeCUy30dos passos e a apresentada na

tabela, sendo que os sub-passos dos passos 1 e 2, com eXCey30 do 2.1, S30
conduzidos com bastante interSey30 e interay30.

4.4.1. Revitalizar a Arquitetura do Sistema com Base na Documenta~ao

Existente

o objetivo e recuperar as informayoes relacionadas a arquitetura do

sistema para que ele possa ser entendido/estendido pelo engenheiro de software,

facilitando 0 desenvolvimento dos passos posteriores. Caso 0 sistema possua

documentay30 adequada, basta apenas identifica-Ia e organiza-Ia de forma a

permitir que a funcionalidade do sistema seja completamente entendida.



Passo Objetivo Produto

1. Revitalizar a Arquitetura Obter informayoes relacio- Lista de todos os
do Sistema com base na nadas a arquitetura do procedimentos, sua
documentay30 existente sistema para 0 seu enten- descriy30 e a relay30

dimento chama/chamado por
2. Recuperar 0 Modelo de Obter urn modelo de anali- Documentos descritos nos
Analise da Soluy30 Atual se considerando somente passos 2.1.,2.2.,2.3.,2.4.

os aspectos fisicos
2.1. Definir Temas Modelar em temas as Lista de Temas

informayoes armazenadas
relativas as entradas,
saidas, armazenamento
permanente e temporario

2.2 Desenvolver 0 Elaborar urn modelo com Modelo de Objetos, lista de
Modelo de Objetos as classes e seus relacio- atributos, proced imentos

namentos, extraidos dos associados as classes,
tipos abstratos de dados lista das anomalias
que compoem a base de existentes
dados do sistema

2.3. Definir 0 Cicio Mostrar 0 comportamento Modelo de Cicio de Vida
de Vida global do sistema

2.4. Abstrair e Desenvol- Obter as operayoes Modelo de Operayoes
ver as operacoes realizadas pelo sistema

3. Abstrair 0 Modelo Obter urn modele de Documentos descritos nos
de Analise do Sistema analise do sistema consi- passos 3.1., 3.2., 3.3.

derando os aspectos do
dominie da aplicaC30

3.1. Desenvolver 0 Elaborar urn Modelo de Modelo de Objetos. Para
Modelo de Objetos Objetos considerando as cada classe: lista dos

classes e seus relaciona- atributos e metodos
mentos que devem ser tra-
tados pelo sistema

3.2. Elaborar 0 Modelo Fornecer uma ViS30 global Modelo de Cicio de Vida
de Cicio de Vida do comportamento do sis-

tema a partir da abstray30
realizada

3.3. Especificar 0 Modelo Descrever como as Modelo de Operayoes
de Operayoes operayoes devem ser

realizadas
4. Mapear 0 Modelo de Descrever a Relay30 entre Mapeamento das Classes
Analise do Sistema para 0 os Modelos de Analise do e dos Metodos do MAS
Modelo de Analise do Sistema atual e novo. para 0 MASA
Sistema Atual



A documenta~ao pode ser recuperada semi-automaticamente, com

apoio de uma ferramenta, como aquela descrita em [98], ou manualmente. De

ambas as formas, deve-se descrever a fun~ao de cada urn dos procedimentos

utilizados para implementa~ao do sistema, fazendo-se referencia cruzada entre

eles: os procedimentos utilizados (CHAMA) e os procedimentos utilizadores

(CHAMADO paR). Essas informa~6es sac obtidas a partir do codigo fonte

existente. as parametros das chamadas dos procedimentos nao sac especificados

aqui, embora eles possam ser obtidos a partir do codigo existente. A Figura 4.10

mostra urn trecho da documenta~ao produzida nesta fase do metodo.

Este modulo refere-se as opera~6es
realizadas sobre modulo 1.h

Procedimento referente as opera~6es
realizadas por proc1.

proc2
proc3 (Modulo 2.h)
proc4

proc3 (Modulo 3.h)
roc5

De qualquer modo que se recupere as informa~6es para revitalizar

a arquitetura do sistema e importante que 0 engenheiro de software tenha

conhecimento dos metodos e tecnicas usadas para projeto e implementa~ao do
sistema atual.

Caso nao existam informa~6es sobre a forma de implementa~ao

realizada para 0 sistema, 0 engenheiro de software pode procurar obte-Ias com

analistas que utilizem ou tenham utilizado 0 sistema exaustivamente e que tenham

condi~6es de explicar 0 seu funcionamento. Caso isso nao seja possivel deve-se

consultar 0 codigo fonte para recuperar as informa~6es relacionadas com a base



de dados, para posteriormente passar ao levantamento dos procedimentos

utilizados. A consulta ao codigo fonte pode ser apoiada por ferramentas extratoras

[4, 98]. E comum tambem que os profissionais envolvidos num projeto de

engenharia reversa nao desconheyam completamente 0 sistema, isto e, ja tenham

tido alguma experi€mciaanterior como mantenedores do sistema.

o produto deste passo e uma lista com as informayoes de todos

procedimentos do sistema, ordenados alfabeticamente para facilitar a recuperayao

manual, funcionando como urn indice para 0 codigo fonte e as relayoes

CHAMAICHAMADO POR como mostra a Figura 4.10. Adotou-se a convenyao de

colocar entre par€mteses0 nome do modulo que 0 procedimento pertence quando

esse for distinto do modulo corrente que esta sendo analisado. Os procedimentos

que somente apresentam 0 seu nome sac os que pertencem ao modulo corrente.

Deve-se desenvolver neste passo urn modele de analise do sistema

atual considerando-se somente os seus aspectos fisicos, ou seja, deve-se

considerar somente a implementayao atual. Os resultados deste passo sac 0

Modelo de Objeto, de Operayoes e de Cicio de Vida, seguindo os modelos

propostos no metodo Fusion, descritos na seyao anterior. Esses modelos utilizam

a notayao exibida nas Figuras 4.3, 4.4 e 4.5, respectivamente, que compoe 0

Modelo de Analise do Sistema Atual (MASA).

o objetivo e modelar os grandes temas relativos as informayoes

que 0 sistema manipula. Geralmente eles estao relacionados as entradas

(interface), saidas e as informayoes armazenadas em carater temporario e

permanente. As informayoes de carater temporario sac aquelas em que 0 acesso

e permitido somente durante 0 processamento, ou seja, relativas as operayoes do

sistema executadas na memoria RAM. Ja 0 termo permanente e utilizado para

caracterizar aquelas informayoes que ficam armazenadas permanentemente em



algum dispositivo de armazenamento nao volatil como por exemplo, discos. 0
resultado deste sub-passo e uma lista de temas abrangendo todas as informac;oes

relacionadas ao sistema.

Para cada urn dos assuntos considerados no item anterior deve-se

listar inicialmente todas as classes existentes, identificadas a partir das estruturas

de dados implementadas. Os Modelos de Objetos criados neste sub-passo sac

abstrac;oesrealizadas visando a facilitar 0 entendimento do sistema existente, uma

vez que a implementac;ao atual nao segue a abordagem de orientac;ao a objetos.

o termo Modelo de Objetos e utilizado pois sua construc;ao e baseada nos

conceitos preconizados por Coleman [17], mas deve ser entendido como urn

modelo intermediario que representa uma abstrac;ao de urn c6digo nao

implementado usando os conceitos e tecnicas orientados a objetos. E construido e

usado para a criac;aodo Modelo de Analise do Sistema (pass03).

A seguir sac sugeridos os passos para a recuperac;aodo Modelo de

Objetos para tres cenarios possiveis de implementac;ao do sistema atual

resumidos na Figura 4.11.

Se a implementac;ao foi realizada utilizando base de dados

relacional 0 engenheiro de software deve consulta-Ia a fim de obter todas as

entidades, relacionamentos e chaves das relac;oes para projetar 0 modele de

entidade-relacionamento (MER). Como no modelo relacional os dados sac

armazenados atraves de tabelas e a duplicac;aode dado em tabelas indica que ele

e chave de urn relacionamento, obtem-se as informac;oes necessarias para

recuperar as entidades e seus relacionamentos. A partir do MER pode-se

facilmente adapta-Io para a notac;ao Fusion e outras caracteristicas adicionais

podem ser acrescentadas ao modelo, tais como cardinalidade e papeis.

Se a tecnica utilizada na implementac;ao for Tipos Abstratos de

Dados (TAD) deve-se consultar 0 c6digo para descobrir quais sac as estruturas de

dados relevantes, de uso global ou local. Nessa tecnica as estruturas de dados



geralmente contem ponteiros que sac os responsaveis pelas ligac;oesexistentes

entre elas, mas pode haver duplicac;ao de chaves. Como passo intermediario

pode-se construir um diagrama simples com as estruturas de dados 16gicas

recuperadas e os relacionamentos entre elas. Esse diagrama pode entao ser

convertido para a notac;ao do Fusion e as demais caracteristicas semanticas

(exemplo: cardinalidade, papeis, etc.) podem ser acrescentadas. A partir dai tem-

se condic;oesde se recuperar quais sac os procedimentos que atuam sobre essas

estruturas de dados 16gicase construir uma documentac;ao de apoio a essa fase

do metodo.

MxteIo
Relacional

lipos
Abstratos
deDados

lVodeIode

Objetos

MocIeIode

Objetos

Ii

Registros
L6gicos

,
MocIeIode

Objetos

Estruturas de

Dados L6gicas

Caso 0 sistema tenha somente c6digo Cobol e nada se saiba

sobre a tecnica de projeto utilizada, deve-se recorrer as estruturas de dados

definidas na Data Division e a partir dai comec;ar a reconstruir as estruturas de

dados. Os dados definidos na Working Storage Section nao devem ser priorizados

uma vez que eles sac somente dados auxiliares. Na Procedure Division

encontram-se os provaveis procedimentos que devem ser considerados, isso se 0

programa foi desenvolvido com programac;aomodular.



A partir dessas informac;oes preliminares sso definidos os registros

logicos. Em seguida verificam-se os relacionamentos entre eles, que podem ter

side implementados por indices, chaves duplicadas, contiguidade fisica, etc. Esse

diagrama intermediario pode entso ser convertido para a notac;so do Fusion e,

assim como nos casos anteriores, outras caracteristicas semanticas sso

acrescentadas.

E importante notar que para a construc;so do MASA nso e

necessario dar emfaseas estruturas de agregac;so e especializac;so/generalizac;so,

uma vez que provavelmente elas nso fazem parte da implementac;so atual.

Estruturas simples de agregac;so, como as que relacionam urn arquivo e seus

registros podem ser usadas sempre que relacionamentos nos dois niveisexistirem.

o metodo Fusion propoe que a classe seja descrita atraves de seus

atributos e metodos. Como este metodo de engenharia reversa aplica-se a

sistemas desenvolvidos sem utilizar linguagens orientadas a objetos, optou-se pela

terminologia "elementos de dados" ao inves de "atributos" e "procedimentos" ao

inves de "metodos". Os termos "atributos" e "metodos" serso utilizados somente no

modele generalizado (MAS), que e baseado na analise orientada a objetos ..

o relacionamento entre essas classes e obtido atraves da propria

relac;aoexpressa entre os tipos de dados, isso e, os ponteiros existentes entre as

diversas estruturas ou 0 esquema da base de dados. A partir das classes de

objetos deve-se listar todos os atributos da classe. Os atributos sac os mesmos

que os existentes em cada uma das estruturas de dados selecionadas.

Classe: xxxxx

Atributos:

-
-

Procedimentos:

--
--



Os procedimentos sac obtidos com base no conhecimento do

engenheiro de software do sistema e dos documentos obtidos no passo 1. Deve-

se analisar cada urn dos procedimentos e verificar qual estrutura de dados esta

associada a ele. Alem disso deve-se analisar a forma de associacao entre a ciasse

e 0 procedimento. 0 procedimento sera associado a classe que ele consulta ou

constroi. Adotou-se a convencao (c) para construtor, quando 0 procedimento

altera a estrutura de dados, e (0) para observador, quando 0 procedimento

somente consulta a estrutura. A Figura 4.12 mostra urn diagrama esquematico

para representacao de classe.

Como ja foi dito anteriormente, quando 0 sistema nao tern uma

implementacao orientada a objetos, a analise dos procedimentos e complexa.

Elaborou-se uma classificacao de anomalias, sendo que as mais comuns se

referem a procedimentos que sac:

• observador de uma classe e construtor de outra (oc)

• observador de uma classe e construtor de mais de uma classe
(oc)

• observador de mais de uma classe e construtor de outra (o+c)

• observador de mais de urna ciasse e construtor de mais de uma

classe (o+c+)

• construtor de duas classes (ou mais) (c+)

• observador de duas classes (ou mais) (0+)

Existern procedimentos que nao se referem a classe alguma, sendo

dependentes da implementacao, relacionados a interface ou ao modulo

escalonador, etc., Esses procedimentos sac classificados como (i).

Quando um procedimento e construtor de uma classe e tambem

observador dessa mesma classe, este deve ser classificado somente como

construtor. Por exemplo, no caso da estrutura ser urna lista, existe urn

procedimento que verifica em qual posiCao da lista esse elemento deve ficar e

coloca-o. Assim quando 0 procedimento consulta a lista para saber em qual

posiCao 0 elemento deve ficar, ele e observador da Iista; ja quando ele coloca

efetivamente 0 elemento nessa posicao, ele e construtor. Para esses casos 0



procedimento foi classificado somente como construtor (c), como ocorre

normalmente com especificac;oes algebricas..

Se mais de uma cIasse esta associada a um procedimento entao

este sera associado a uma (mica classe, seguindo a seguinte ordem de prioridade:

• A ciasse construida se for do tipo oc;

• A primeira classe construida analisada se for do tipo oc+;

• A primeira classe consultada analisada se for do tipo o+c.

A classificac;ao e realizada por classe de objetos, como mostra a

Figura 4.13. A notac;ao utilizada para a classificac;ao dos procedimentos e a

seguinte:

nome do procedimento: nome do procedimento no c6digo fonte

tipo: eo (observador) ou c (construtor) de acordo com a atuac;aodo

procedimento sobre essa ciasse

modulo: refere-se ao m6dulo ao qual 0 procedimento esta alocado.

Se um procedimento esta associado a mais de uma classe utiliza-se

a seguinte notac;ao:

<nome_procedimento> <[tipo/ modulo]> <[ tipo-1/ classe-1/ tema-1]>

<[tipo-2/ classe-2/ tema-2]> .•.

nome do procedimento: nome do procedimento no c6digo fonte

[tipo, modulo] segue a definic;aoacima;

[ tipo-i/ classe-i/ tema-i] para i = 1,2, ....,n

tipo-i conforme descrito anteriormente

classe-i refere-se a classe adicional relacionada ao procedimento

tema-i e 0 nome do tema ao qual a classe-i pertence.

Por exemplo, considere a classe X1 como a que esta sendo

descrita. 0 procedimento a1 e observador para a classe X1 e esta no m6dulo m1.



o procedimento a2 e construtor para a classe X1, inserido no m6dulo m2 e

observador para a classe c1 do tema t1. Portanto esse procedimento e

classificado com anomalia oc.

Quando nso ha anomalia 0 procedimento e classificado

simplesmente como (0) ou (c).

Como produto deste passe tem-se: a) Modelo de Objetos

descrevendo as classes e relacionamentos utilizando a notacso do metodo Fusion

como foi mostrado nas Figuras 4.2 e 4.3; b) as classes, atributos e procedimentos

identificados como mostra a Figura 4.12 e c) a classificacso dos procedimentos

com ou sem anomalias, como mostra a Figura 4.13.

Classe: X1

Procedimentos

a1 [o/m1] 0

a2 [c/m2] [0/c1/t1] oc

a3 [c1m1] c

...

a4 [c/m3] [c/c2/t2] c+

o objetivo deste sub-passo e definir 0 cicio de vida do sistema. A

observacso em uso da interface do sistema atual e geralmente suficiente para

definir todos os eventos de entrada e de saida que 0 sistema aceita. As

seqOelncias de operacoes permitidas podem ser registradas em cenarios que,

reunidos e generalizados, sso a base para a definicso do cicio de vida. Manuais

de uso do sistema, quando existentes, tambem sso uteis para auxiliar a definir as

operacoes do sistema e a assegurar a completitude da analise.



OPC;OES DE INTERFACE OPERAC;OES HIERARQUIA DE

CHAMADAS

-- --
-- --

Para auxiliar a construyao do Modelo de Cicio de Vida pode-se

construir uma tabela, do tipo da Figura 4.14, contendo todas as informayoes

existentes relacionadas com as chamadas de procedimentos quando 0 sistema

atual e ativado. Devem ser Iistadas as opyoes da interface, as operayoes que

estao associadas a essas opyoes e a hierarquia de chamadas, isto e , os nomes

do procedimentos que implementam as operayoes. Deve-se listar os

procedimentos ate 0 segundo nivel de chamada sempre que 0 primeiro for um

procedimento tipo (i), ja que esses sac inerentes a forma utilizada e portanto nao

realizam operayao especifica. As informayoes contidas nessa tabela dao apoio

para a construyso de expressoes regulares que compoem 0 cicio de vida com
gabarito mostrado na Figura 4.4.

Para cada operayao identificada constroi-se 0 Modelo de

Operayoes seguindo 0 gabarito descrito na Figura 4.5. A operayao e normalmente

implementada pelo procedimento chamado pelo modulo ou programa controlador

da interface a partir da ocorrencia de um evento de entrada. Muitas vezes ha uma

cadeia de chamadas ate se chegar ao procedimento que realmente executa a

operayao, geralmente auxiliado por outros procedimentos subordinados. Esse

deve ser 0 procedimento base para a especificayao da operayao, pois os demais

cuidam de aspectos da interface e sac dependentes da implementayao.

Consistencias efetuadas podem dar origem a pre-condiyoes.

As abstrayoes relevantes para a definiyao das operayoes sac
encontradas geralmente ate no penultimo nivel da hierarquia de chamada de

procedimentos a partir da interface. Essas operayoes sac parte daquelas



classificadas como (i), na se~ao 4.4.2.2. 0 nivel mais baixo contem os

procedimentos que constroem ou observam objetos, dando origem aos demais

tipos da classifica~ao apresentada na se~ao 4.4.2.2, mostrado na Figura 4.13.

A Figura 4.15 fornece um esquema de onde podem ser obtidas as

informa~oes para a elabora~ao do Modelo de Opera~oes. Os componentes desse

modelo, como mostrado na Figura 4.5, sac escritos em negrito e as fontes onde

eles podem ser obtidos sac escritas com 0 tipo italico.

Mode/o de CicIo de Vida
Documento de Revitaliza9Bo da Arquitetura do Sistema
(descri9Bo do procedimento com 0 mesmo nome que 0 da
opera9Bo que esta sendo descrita)
C6digo Fonte
C6digo Fonte
C6digo Fonte
C6digo Fonte juntamente com os conhecimentos do
engenheiro de Software e do Documento de Revitaliza9Bo
da Arquitetura do Sistema
C6digo Fonte

Opera~io
Deseri~io

LEt
Modifiea
Envia
Assume

Ate 0 momento trabalhou-se com informa~oes disponiveis na

implementa~ao existente, construindo-se 0 Modelo de Analise do Sistema Atual

(MASA). A partir do passe 3 realiza-se a abstra~ao da visao fisica criando-se a

visao logica do sistema, denominada de Modelo de Analise do Sistema (MAS). A

visao logica abstrai da visao fisica, sempre que possivel, aspectos que deveriam

ter side especificados anteriormente e que nao foram. 0 produto gerado e

semelhante aos documentos gerados no passe 2, com exce~ao da lista de temas,

dando-se enfoque no dominie da aplica~ao e nao na implementa~ao (dominio da

solu~ao). Um Dicionario de Dados, manual ou automatizado, deve ser usado para

armazenar informa~oes sobre 0 MAS, como recomendado em Fusion. Neste



passo sac utilizados os termos "atributos" e "metodos" para identificar os dados e

os algoritmos associados a uma certa classe.

As classes do MAS sac abstraidas das classes do MASA. E comum

que um conjunto de classes e relacoes do MASA de origem a uma classe do MAS,

pois os objetos de implementacao escolhidos (listas, vetores de ponteiros, etc.)

devem ser abstraidos para um conceito do sistema. Pode ocorrer tambem que

uma classe (tipo) do MASA com mais de uma instanciacao concreta (instancias)

de origem a mais de uma classe no MAS, correspondentes aos conceitos do

sistema. Por exemplo, uma pilha pode armazenar informacoes relacionadas a

mais de um tipo de objeto. Quando ela for especificada no MAS dara origem a

tantas classes de objetos quantas as diferentes informacoes que ela instancia.

Os atributos sac analisados e normalmente tem seu nome

modificado para um mnemonico com significado mais proximo do conceito que ele

representa no mundo real e com maior legibilidade (sem abreviacoes, por

exemplo). Alguns atributos sao desnecessarios porque sao dependentes da

implementacao e os que apontam para outras classes (referencias) sac

substituidos por relacionamentos. Os atributos podem tambem se deslocar para a

superclasse ou subclasse, conforme se identifiquem relacoes de

generalizacao/especializacao, respectivamente. Alguns metodos canonicos, como

aqueles que criam a classe e permitem acesso a atributos da classe (para

atualizar ou consultar) podem ser incorporados ao MAS neste passo, mas 0

metodo Fusion nao recomenda que isso seja feito, podendo ser deixado para as

fases de projeto ou de implementacao.

E importante notar que os metodos nao canonicos, em Fusion, sac

incorporados ao Modelo de Objetos na fase de projeto, a partir dos Grafos de

Interacao de Objetos. Como na engenharia reversa os procedimentos sac

recuperados a partir da implementacao atual, eles tambem podem ser

acrescentados ao Modelo de Objetos neste ponto, eliminando-se as anomalias

identificadas. Por exemplo, procedimentos sem anomalias (classificados no sub-



passo 2.2. como (0) ou (c» geralmente serao metodos do MAS, a menos de

possivel adaptal;aO do nome; procedimentos com anomalia (oc) devem dar origem

a dois metodos: um relacionado a classe da qual 0 procedimento e observador e

outro relacionado a classe da qual 0 procedimento e construtor e assim por diante

para as demais anomalias. Os procedimentos classificados como (i) nao dao

origem a metodos. Nesse passo tambem nao sac apresentados os parametros

que acompanham os procedimentos, embora esses sejam facilmente encontrados

no c6digo fonte existente. A tabela 4.3 mostra a correspond€mcia entre os

procedimentos do MASA e os metodos do MAS.

Classifica~io dos Classifica~io dos

procedimentos no MASA metodos no MAS

0 0
c C

0+ o/classe 1/tema k
o/classe 2/tema j
· ..

c+ c/classe 1/tema k
c/classe 2/ tema j
· ..

oc o /classe lItema n
c /classe 2/ tema m

oc+ o/classe 1/tema i
c/classe 2/tema k
c/classe 3/tema y
· ..

o+c o/classe 1/tema k
o/classe 2/tema n
· ..
c/classe m/tema t

o+c+ o/classe 1/tema n
o/classe 2/tema f
· ..
c/classe j/tema p
clclasse kltema s
· ..

o Modelo de Objetos do sistema produzido neste sub-passo contem

classes e seus respectivos relacionamentos, como 0 proposto no metoda Fusion
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utilizando a notac;ao exibida na Figura 4.3. Tem-se tambem para cada uma das

classes pertencentes ao modelo, a listagem dos atributos e metodos associados,

como nas Figuras 4.10 e 4.12.

De acordo com 0 metodo Fusion depois da construc;ao do Modelo

de Objetos deve-se verificar a interface do sistema, ou seja, adicionar limites ao

modelo. Nao ha preocupac;ao com esse passo no metodo de engenharia reversa

orientada a objetos uma vez que 0 pr6prio MAS define 0 limite da implementac;ao

em func;ao do estudo realizado pelo MASA anteriormente, devendo-se cuidar do

Modelo de Cicio de Vida do Sistema. Entretanto os agentes podem ser

acrescentados ao modelo como classes, da maneira utilizada no Fusion.

o Modelo de Cicio de Vida para 0 MAS e praticamente 0 mesmo

que 0 produzido no passo 2.3, mas tomando-se 0 cuidado de alterar os nomes

dos eventos de entrada e de saida para nomes mais mnem6nicos. Cada alterac;ao

realizada implica tambem em mudanc;ado nome da operac;aocorrespondente.

Interfaces de comandos exigem, alem da experimentac;ao com 0

sistema, alguma documentac;ao escrita com a especificac;ao dos comandos.

Interfaces guiadas por menus ou por manipulac;ao direta de icones na tela sac

mais simples de serem analisadas. Com base na tabela criada no sub-passo

4.4.2.3, como mostra a Figura 4.14, na documentac;ao produzida quando da

revitalizac;ao do sistema e do conhecimento do engenheiro de software pode-se

elaborar 0 Modelo de Cicio de Vida do MAS, com 0 mesmo "layout" apresentado

quando da elaborac;aodo MASA.

Se 0 objetivo principal do projeto de reengenharia dentro do qual

esta inserida a engenharia reversa for nao alterar a funcionalidade do sistema 0

Modelo de Cicio de Vida para 0 MAS e praticamente 0 mesmo que 0 produzido no

passo 2. 3, a menos de alterac;oesdos nomes dos eventos de entrada e de saida.

A ampliac;ao da funcionalidade implicaria em outras mudanc;as que fogem ao

escopo deste trabalho mas poderiam ser integradas a esta abordagem. Por



exemplo: seria necessano a verificac;ao de outros relacionamentos entre as

classes, a adic;aode novas operac;oese a elaborac;ao do Modelo de Cicio de Vida

seguindo essas modificac;oesrealizadas.

Para cada uma das operac;oes do Modelo de Operac;oes

desenvolvido no sub-passo 2.4, possivelmente com seu nome alterado no sub-

passo 3.2, Tabela 4.2., deve-se reespecificar a operac;ao para 0 nivel de

abstrac;ao do MAS. Deve-se respeitar a funcionalidade especificada mas atualizar

a notac;aopara 0 estilo do Fusion e considerar agora as classes, relacionamentos

e atributos do Modelo de Objetos do MAS. 0 Modelo de Operac;oes segue 0

exemplo mostrado na Figura 4.5. Essas operac;oes descritas passam a ser

consideradas como metodos dos objetos que sac seus controladores.

4.4.4. Mapear 0 Modelo de Analise do Sistema para 0 Modelo de

Analise do Sistema Atual

Este mapeamento e fundamental para 0 desenvolvimento futuro de

todo ou de substituic;ao de partes do sistema atual, facilitando 0 reuso. 0 proprio

desenvolvimento do sub-passo 3.1. conduz para 0 mapeamento entre os

documentos do MAS e correspondentes do MASA, que deve ser cuidadosamente

documentado e checado em termos de completitude neste passo. Esse

mapeamento facilita tanto 0 entendimento como a implementac;ao futura do

sistema, pois mostra facilmente como os elementos do MAS estao atualmente

implementados facilitando a reutilizac;ao. Pode-se avaliar neste ponto quanta da

implementac;ao pode ser reutilizada caso se decida continuar com a mesma

abordagem atualmente utilizada e nao passar a adotar uma nova abordagem

como a de orientac;ao a objetos. Em termos de notac;ao a correspondimcia pode

ser feita por tabelas, mas a informac;ao pode tambem estar armazenada no

Dicionario de Dados. As tabelas construidas sac obtidas com as informac;oes



capitulo 4 • Engenharia Reversa Orientada a Objetos 155

produzidas nas sec;oes 4.4.3.1, 4.4.3.2 e 4.4.3.3.e sac como a mostrada na

Figura 4.16.

MAS MASA

Modelo de Objetos
Classe: nome dado no MAS nome dado no MASA
Atributos Elementos de Dados

Metodos Procedimentos

--

Para cada uma das classes descritas no MAS elabora-se uma

tabela conforme mostrada na Figura 4.16, relacionando-as com 0 seu

correspondente no MASA. Essa correspondencia deixa de existir para os objetos

necessarios quando 0 sistema sofre mudanc;ade funcionalidade. Para cada classe

sao listados os atributos e seus elementos de dados correspondentes bem como

os metodos associados e os correspondentes procedimentos. Pode ocorrer que

urn procedimento de origem a mais de metodo e , nesse caso, 0 procedimento

aparecera repetidamente na coluna correspondente ao MASA.

4.5. Interliga~ao dos Documentos Produzidos

A Figura 4.17 exibe 0 relacionamento existente entre os

documentos atuais existentes do sistema e os documentos produzidos pelo

metoda de engenharia reversa orientada a objetos. Pode-se notar que os

procedimentos, estruturas de dados e 0 conhecimento dos usuarios e profissionais

sao 0 subsidio para a recuperac;aoda arquitetura do sistema. Se 0 sistema possuir

alguma documentac;ao, ela, juntamente com os documentos anteriormente citados

e que da apoio a gerac;ao dessa nova documentac;ao. A partir dessa
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documentac;ao, recuperando-se a arquitetura do sistema, elaboram-se os

documentos do MASA e posteriormente os do MAS.

Pode-se observar pela Figura 4.17 que os documentos produzidos

pela fase de revitalizac;ao da arquitetura sac fonte de alimentac;ao tanto para os

documentos do MASA como do MAS. Os Temas resultam das consultas as

Estruturas de Dados e a partir deles e da consulta aos Procedimentos 0 Modelo

de Objetos e criado. Com as informac;oes armazenadas no Modelo de Objetos

gera-se 0 Modelo de Cicio de Vida. Por sua vez, 0 Modelo de Operac;ao tern

origem a partir das informac;oes encontradas no Modelo Cicio de Vida,

junta mente com 0 Modelo de Objetos. A partir dos documentos criados no MASA

passa-se a elaborac;ao do MAS. Para a criac;aodos documentos do MAS utilizam-

se todos os modelos criados anteriormente e os documentos correspondentes a

Revitalizac;io da Arquitetura do Sistema. 0 ultimo passo do metodo consta do

Mapeamento entre os documentos produzidos no MASA e no MAS.

4.6. Metricas Para Avalia~ao do Esfor~o de Conversao

Algumas metricas podem ser utilizadas para a avaliac;aodo esforc;o

de conversao. Consideram-se para essa avaliac;ao as informac;oes existentes

quanto aos procedimentos levantados, metodos correspondentes a esses

procedimentos e Iinhas de c6digo fonte existentes.

A primeira metrica proposta e denominada de "indice do Esforc;o

de Conversion ou "indice de Adaptac;io do Modelo Existente para Orientado a

Objetos". Ela e definida pela expressao que compoe a Figura 4.18.

Essa metrica permite que se avalie a facilidade em converter um

sistema nao orientado a objetos em um sistema orientado a objetos. A tabela 4.4

resume os principais valores encontrados para essa metrica.



NPo+ NPc+ O,9"JPoc+ O,BNPo+ + O,7NPo+c + O,5NPc+ + O,4NPoc+ + O,2NPo+c+

IEC = (NProc-NPi)

onde:

• NPo representa 0 numero de procedimentos classificados como 0;

• NPc representa 0 numero de procedimentos classificados como c;

• NPoc representa 0 numero de procedimentos classificados como oc;

• NPo+ representa 0 numero de procedimentos classificados como 0+;

• NPc+ representa 0 numero de procedimentos classificados como c+;

• NPo +c representa 0 numero de procedimentos classificados como 0+C

• NPoc+ representa 0 numero de procedimentos classificados como oc+;

• NPo+c+ representa 0 numero de procedimentos classificados como o+c+;

• NProc representa 0 numero de procedimentos existentes

• NPi. representa 0 numero de procedimentos relacionados a implementayao

Tabela 4.4 - Metrica para Avaliar a Conversao de urn Sistema nao Orientado a

Objetos para urn Sistema Orientado a Objetos

Valor de IEC Significado

1~ IEC ~ 0,8 o sistema pode ser facilmente convertido para um
sistema seQuindo a abordaaem orientada a obietos

0,8 < IEC ~ 0,5 0 sistema pode ser convertido para um sistema
utilizando a abordagem orientada a objetos
dispendendo medio esforco

0,5 < IEC ~ 0,2 o sistema pode ser convertido utilizando a abordagem
orientada a obietos disoendendo-se arande esforco

Uma segunda metrica proposta denominada "indice da Influencia

do Tipo de Implementa~ao Utilizada", IITIU, exibida na Figura 4.19 se refere a
percentagem dos procedimentos de implementayao em relacao a todos os



procedimentos existentes no sistema. A Tabela 4.5 apresenta alguns resultados

e seus significados para IITIU, levando em considerayao pesquisas empiricas que

indicam como se comporta a quantidade de c6digo relativa a aplicayao e relativa a
interface.

IITIU= NPj

NProc

onde:

• NP1 representa 0 numero de procedimentos classificados como tipo i;

• NProc representa 0 numero total de processos existentes.

Figura 4.19 - Metrica para Calcular 0 indice de Influencia do Tipo de
Implementa~ao Utilizada

Tabela 4.5 - Metrica para a Avaliar a Percentagem de Procedimentos de

Implementa~ao em um Sistema

Valor de IITIU Significado

IITIU ~ 30% grande a influemciados procedimentos
de implementayao no sistema.

30%< IITIU :::;;15% normal a influencia dos procedimentos
de implementacao no sistema

15%< IITIU baixa influencia dos procedimentos de
implementacao no sistema

Uma metrica alternativa a anteriormente apresentada e denominada

"Influencia do C6digo nos Procedimentos de Implementa~ao", ICPI (Figura

4.20). Ela permite que se avalie qual a influencia do numero de linhas de c6digo

dos procedimentos i em relayao aos demais procedimentos implementados
atualmente.



'LKLOCPROCi
ICPI= j

'L KLOCpROC- 'L KLOCPROCi
j j

onde:

• KLOCproc i e 0 total de linhas de c6digo existentes para is procedimentos i

• KLOCProc e 0 total de linhas de c6digo existentes no sistema

Figura 4.20 - Metrica para Calcular a Influimcia do C6digo nos Procedimentos
de Implementac;ao

A metrica ICPI serve para complementar e checar a metrica IITIU. 0

valor esperado de ambas deve ficar pr6ximo, indicando que ha um certo equilibrio

entre os tamanhos dos procedimentos relativos a interface/implementactao e os

relativos a aplicactao. Pode haver, entretanto, situactoespatol6gicas, como poucos

procedimentos (i) de tamanho muito grande ou muitos procedimentos (i) de

tamanho muito pequeno. E necessario estudar, caso a caso como essas

patologias podem influenciar 0 esforctode conversao.

Nao se tern uma ideia precisa do esforcto de conversao necessario

para os metodos i. Entretanto, para sistemas implementados usando software de

apoio como 0 Xview (Motiff, ou outros), conjectura-se que esse esforcto seria

relativamente pequeno, por duas razoes principais. Em primeiro lugar porque

esses softwares ja utilizam conceitos de orientactao a objetos e segundo porque

grande parte das janelas, formularios, "prompts", etc. que compoe a interface do

sistema atual seria reutilizada.

Se entretanto, outro software de gerencia de interface com 0

usuario for utilizado, se novas funcionalidades forem acrescentadas ou se a

interface do sistema atual for completamente alterada, entao 0 esforcto de
conversao pode ser bem maior.

No caso de interfaces convencionais, isto e, implementadas de

forma entrelactada com 0 c6digo de aplicactao, sem utilizactao de Sistemas de



Gerenciamento de Interface do Usuario (S.G.I.U.), 0 esforc;o de conversao pode

ser grande. Urn valor percentual muito baixo para esta metrica pode indicar que 0

c6digo relativo a interface esta misturado com os procedimentos da aplicac;ao, 0

que dificulta os esforc;osde conversao.

Uma outra metrica proposta e denominada CMC: "Checagem dos

Metodos Considerados" (Figura 4.21). Ela permite avaliar os metodos que foram

considerados em relac;ao ao numero de total de procedimentos existentes no

sistema exceto os procedimentos relativos a implementac;ao.

CMC = NMet
NProc-NProcj

onde:

• Nmet e 0 numero de metodos existentes no MAS

• NProc eo numero total de procedimentos existentes no MASA

• NProcj e 0 numero de procedimentos relativos a implementac;ao

Se esse valor for 1 isso significa que todos os procedimentos estao

relacionados a uma s6 c1assecomo construtor ou observador e portanto nao havia

anomalias, 0 que costuma nao ocorrer em sistemas herdados. Por outro lade 0

valor sendo maior do que, por exemplo, 2, pode significar que 0 numero de

anomalias era muito grande. Nesse caso provavelmente 0 objetivo da engenharia

reversa orientada a objetos era a mudanc;a de funcionalidade do sistema. CMC

dando um valor entre de 1 e 2, por exemplo, significa que existiam anomalias e

que essas geraram novos metodos que atendem as necessidades do sistema,

caracterizando que a engenharia reversa deveria mesmo ter side aplicada para

melhorar 0 entendimento e facilitar alterac;oesno sistema. 0 valor 2 foi utilizado

para facilitar 0 raciocinio, considerando-se que se, em media, cada procedimento

gerar mais de dois metodos entao 0 trabalho e a complexidade da reengenharia

comec;araa aumentar muito. Esse ponto de corte precisa ser validado na pratica.

E importante notar que a parte relativa aos dados (atributos e referemcias) das



classes nao e levada em considera~ao nas metricas propostas. Etas, portanto,

referem-se somente ao esfor~o de conversao dos procedimentos.

Ha certamente urn esfor~o de conversao relacionado aos dados,

que e dependente da quantidade de classes do modelo, da quantidade e

complexidade dos relacionamentos e da quantidade de atributos. Nesta tese nao

esta sendo sugerida nenhuma medida para medir esse aspecto, mas este e urn

ponto que vale a pena ser mais investigado no futuro. De qualquer forma, como

nao se esta mudando a funcionalidade do sistema e 0 novo Modelo de Objetos e

criado a partir do que existe pode-se conjecturar que esse esfor~o tem 0 mesmo

nivel de complexidade para qualquer tipo de sistema e e proporcional a
quantidade de elementos do modelo.

Como foi discutido na se~ao 4.2, urn sistema pode passar por urn

processo de reengenharia por tres motivos pnnclpais: amplia~ao de

funcionalidade, troca parcial ou troca total da implementa~ao. Algumas diretrizes

para que se realize esse tipo de reengenharia sac dadas por Jacobson em [45] e

refor~adas por Coleman [17] como foi mostrado, tambem, na referida se~ao. A

partir do metodo de engenharia reversa orientada a objetos descrito na se~ao 4.4

recuperam-se todas as informa~6es necessarias para que se construa um modele

de analise do sistema atual, porem sem a altera~ao da funcionalidade do sistema.

Nesta se~ao serao discutidas algumas formas para a realiza~ao da reengenharia

do sistema: aperfei~oamento da funcionalidade, se~ao 4.7.1.; troca parcial da

implementa~ao, se~ao 4.7.2.; troca total da implementa~ao, 4.7.3. e na se~ao

4.7.4. algumas combina~6es que podem ser feitas com as acima citadas.

o processo de reengenharia com aperfei~oamento da

funcionalidade do sistema toma por base 0 conjunto de informa~6es produzidas a



partir do MAS, isto e, 0 metodo de engenharia reversa e desenvolvido

normalmente e 0 MAS sera 0 principal instrumento de apoio para essa atividade.

Esse modelo sera alterado para que em seguida possa ser projetado e

implementado de acordo com os novos requisitos do sistema. 0 termo

aperfeiyoamento e usado nesta seyao com 0 mesmo significado utilizado no

contexte de manutenyoes para 0 aperfeiyoamento [79], isto e, 0 sistema e

modificado visando a ampliayao de sua funcionalidade, com a possivel renovayao

ou substituiyao de funcionalidades existentes.

Os passos que devem ser seguidos para a realizayao da

reengenharia a partir do metodo de engenharia reversa apresentado serao

descritos nas proximas seyoes e estao relacionados: 1) identificayao de quais

partes do sistema deve-se alterar; 2) desenvolvimento do Modelo de Objetos

Aperfeiyoado; 3) elaborayao do Modelo de Cicio de Vida Aperfeiyoado; 4)

especificayao do Modelo de Operayoes Aperfeiyoado; 5) mapeamento do Modelo

de Analise do Sistema Aperfeiyoado (MASAp) para 0 MAS e 6) continuayao dos

passos de reengenharia.

Neste ponto deve-se identificar quais sac as partes do sistema que

devem ser alteradas a fim de realizar 0 seu aperfeiyoamento. 0 modelo a ser

desenvolvido nessa etapa recebe 0 nome de Modelo de Analise do Sistema

Aperfeiyoado, cuja sigla e MASAp, e todos os modelos gerados para compo-Io

terao sempre 0 sufixo "aperfeiyoado" acrescido ao seu nome. Caso se chegue a

conclusao que 0 sistema deve ser alterado totalmente deve-se utilizar a

abordagem usual para desenvolvimento de sistemas orientados a objetos, ou seja,

seguir os passos naturais do cicio de vida de desenvolvimento de um software,

nao sendo portanto 0 caso de uma reengenharia. Assim desde ja a fase de

analise deve ser apoiada por um metodo para especificayao de sistemas seguindo

a abordagem de orientayao a objetos.

A Figura 4.22 esboya as alternativas existentes relacionadas com 0

sistema que passa pelo processo de engenharia reversa. Para cada um dos temas



existentes no sistema deve-se identificar quais as partes que permanecem

inalteradas, quais sofrem altera<;oese quais devem ser retiradas.

o o Partes a alterar

o Partes a retirar

O Partes a conservar
intactas

o apertei<;oamento do modele pode se dar ao nivel de amplia<;ao

de sua funcionalidade sendo necessario incluir novos temas ou somente incluir

novas classes de objetos. Os temas selecionados anteriormente quando da

constru<;aodo MASA, podem ser alterados para a elabora<;aodo MASAp. Esse e 0

caso quando se deseja modelar informa<;oes que nao estejam relacionadas aos

temas ja existentes, tornando-se necessaria a inclusao de novo tema aos ja

existentes. 0 estudo do relacionamento desse novo tema com os demais deve

ser realizado para que possa ser especificado quer na fase de analise, se

necessario, mas principalmente na fase de projeto quando e construido 0 Grafo de

Intera<;aode Objetos.

Caso 0 apertei<;oamento seja necessario somente atraves da

modelagem de novas classes de objetos dentro dos temas ja considerados, deve-

se identificar quais sac as partes do sistema que serao afetadas com a

modifica<;aoa ser realizada. Deve ser feito um estudo para que se possa conhecer



quais sac os atributos que devem ser considerados para essas novas classes e

como essas classes passam a se relacionar com as ja existentes.

Pode-se tambem chegar a conclusao que algumas partes do

sistema devem ser retiradas. Isso acarreta mudan~as no mapeamento entre 0

MASAp e 0 MAS que serao discutidas na se~ao 4.7.1.6.

o passo seguinte a esse seja qual for a modificac;aoa ser realizada

e 0 de desenvolvimento do Modelo de Objetos Aperfei~oado.

Quando ha expansao dos temas existentes 0 Modelo de Objetos

Aperfeic;oado deve ser desenvolvido a partir do Modelo de Objetos do MAS,

incluindo todas as classes de objetos dos novos temas e os seus respectivos

relacionamentos, seguindo os conceitos ja apresentados na se~ao 4.4.2.2. Os

atributos que compoem essas novas classes tambem devem ser listados para que

o Modelo de Objetos Aperfeic;oado possa ser concluido.

Quando nao ha inser~ao de novos temas os modelos produzidos no

passe 3.1 do metodo, Desenvolver 0 Modelo de Objetos, devem ser revisados

para que as novas classes de objetos identificadas, por exigencias dos novos

requisitos, sejam inseridas ao Modelo de Objetos e relacionadas com os demais

existentes atraves de novos relacionamentos. Novas classes/objetos que passam

a compor esse modele sac aquelas referentes as informac;oes que se tornam

necessarias, a partir da expansao do sistema, e que as classes que compoem 0

Modelo de Objetos do MAS nao tern condic;oes de fornecer. Deve-se tambem

identificar os atributos de cada objeto inserido. Os novos metodos ainda nao sac

selecionados, pois ainda nao foram identificadas todas as opera~oes que devem

ser realizadas com esse novo objeto. 0 Modelo de Objetos e concluido com a

identificac;ao dos relacionamentos entre os objetos novos com os ja existentes e

os relacionamentos entre objetos novos.



o produto resultante deste passo e 0 Modelo de Objetos

Aperfei90ado, ou seja, completo, incluindo a adapta9ao feita aos objetos

existentes no sistema atual e os objetos que foram inseridos devido a mudan9as

de funcionalidade do sistema. Embora com freqOencia menor, pode ocorrer que

objetos e relacionamentos sejam removidos do modelo, substituidos por novas

abstra90es ou simplesmente por nao atenderem aos novos requisitos. Nesse caso

todos os relacionamentos com as classes que permanecem devem ser removidos,

tomando-se 0 cuidado de evitar inconsistencias intemas no modelo.

o Modelo de Cicio de Vida do sistema deve ser modificado com

expressoes regulares relativas as partes expandidas ou modificadas do sistema.

Se urn novo tema for incluido, provavelmente, devem existir novas atividades que

devem ser realizadas pelo sistema. Essas sac agora colocadas na forma de

expressoes regulares compondo 0 Modelo de Cicio de Vida. Em quaisquer dos

casos, novos temas ou somente novas classes de objetos, as diretrizes a serem

seguidas sac as mesmas apresentadas na se9ao 4.4.2. Este modele deve refletir

o que 0 sistema deve realizar, atribuindo-se nomes sugestivos para as novas

opera90es. Como e sugerido no metoda Fusion pode-se utilizar de Cenarios para

modelar as opera90es que ocorrem no sistema e esses auxiliam na elabora9ao do

Modelo de Cicio de Vida Aperfei90ado. 0 produto resultante desse passo e 0

conjunto de expressoes regulares que possibilita a visao completa da interface do
sistema.

As opera90es que representam as extensoes realizadas no sistema,

quer a inclusao de novos temas ou somente de novas classes de objetos, devem

ser especificadas seguindo 0 mesmo padrao que 0 apresentado para as

opera90es quando nao ha altera9ao de funcionalidade, se9ao 4.4.3. As opera90es

devem ser descritas e para cada uma delas deve haver urn objeto controlador.

Quando todas as opera90es ja tiverem side descritas deve-se completar a



descric;ao de classes realizada parcialmente quando do desenvolvimento do

Modelo de Objetos, sec;ao4.6.1, uma vez que os metodos sao agora conhecidos.

Aqui, tambem na reengenharia do sistema os objetos controladores das operac;oes

passam a te-Ias descritas como metodos, da mesma forma que ocorreu na

engenharia reversa. Deve-se observar se as operayoes ja existentes no sistema

sofrem alguma alterayao em razao das novas inclusoes realizadas. Se isso ocorrer

o Modelo de Operac;oesAperfeiyoado deve retratar tais alterac;oes.

Este passo e semelhante ao descrito na sec;ao 4.4.4, porem a

correspondencia existe somente entre os objetos e metodos que compoem 0 MAS,

uma vez que somente ele e utilizado para reengenharia com aperfeic;oamento do

sistema. Nao existe correspondencia entre as classes de objetos dos novos temas,

as novas classes inseridas bem como os metodos a elas associados, pois nao

existiam anteriormente no MAS. Se a mudanya for com a retirada de alguma

classe ocorre a situayao inversa a anterior, ou seja, somente 0 MAS possui as

informac;oes e 0 MASAp nao. Esse mapeamento entre os dois modelos expoe

claramente quais as modificac;oes sofridas pelo sistema que passou por

reengenharia, quer na inserc;aoou retirada de requisitos. Esse mapeamento visa

facilitar a fase de implementac;aoquer se decida pela sua troca parcial ou por uma

combinac;ao, por exemplo, em nao alterar a implementac;aoexistente mas ampliar

a funcionalidade do sistema projetando essa nova funyao de acordo com a

abordagem de orientac;aoa objetos.

Coleman esboyou, conforme descrito na seyao 4.2, urn roteiro para

reengenharia de sistemas composto da fase de engenharia reversa e da fase de

engenharia avante, [17]. Pode-se utilizar esse mesmo roteiro aqui, pois para

engenharia reversa foram utilizados os passos do metodo proposto na sec;ao4.4

e para engenharia avante, seguem-se os passos de urn desenvolvimento usual, ou

seja, as fases de projeto e implementayao de um metodo orientado a objetos.
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Tabela 4.6 - Resumo dos Passos da Aplicac;aode Reengenharia com

Aperfeic;oamento da Funcionalidade

Reengenharia com Aperfeic;oamento Alterac;oes que devem ser realizadas

de Funcionalidade no MASApem relac;aoao MAS

Passes do metoda de engenharia reversa
1. Revitalizar a Arquitetura do Sistema com
base na documentac;aoexistente
2. Recuperar 0 MASA
3. Abstrair 0 MAS
4. Mapear 0 MAS para 0 MASA
5- Desenvolver 0 MASAp

5.1.dentificar as partes a alterar

5.2. Desenvolver 0 Modelo de Objetos
Aperfei903do

5.3. Elaborar 0 Modelo de Cicio de Vida
AperfeiCfOado

5.4. Especificar 0 Modelo de Opera~s
Aperdeic;oado

8- Passes da engenharia avante
8.1.- Fase de Projeto

Selecionar quais as partes que devem ser
aperfeicoadas
o Modelo de Objetos deve ser elaborado
contendo:
• as classes necessarias para representar os

novos requisitos do sistema;
• os relacionamentos entre as novas classes

e destas com as ja existentes;
• os atributos das novas classes para as

classes antiQas
o Modelo de Cicio de Vida deve ser refeito:
• incorporando todas as opera~s que

representam as amplia~s requeridas ao
sistema.

• retirando as opera~s correspondentes as
partes removidas.

Modelo de Opera~s:
• deve ser especificado para cada uma das

opera~s que correspondem as
aperfei903mento realizado.

• nao deve conter as opera~s
correspondentes as partes removidas do
modelo.

• Se novas partes foram inseridas no
MASAp elas nao tern correspondencia no
MAS

• Se partes foram removidas elas devem ser
removidas do mapeamento do MAS para 0
MASA. Servindo como guia para a
modificacao do c6digo

• Diretrizes para a fase de projeto seguindo
o metodo Fusion.

• Diretrizes para implementac;ao seguindo 0
metoda Fusion.



A partir dos modelos construidos, na seyao anterior, pode-se passar

a fase de projeto do sistema e esta pode ser apoiada inteiramente no metodo

Fusion, apresentado na seyao 4.3. Quando essa fase estiver concluida passa-se

entao a implementayao, optando-se por uma linguagem apropriada ao

desenvolvimento de sistemas com orientayao a objetos. Uma decisao a ser

tomada nesta fase e quanto ao c6digo que pode ser reutilizado sendo que 0

mapeamento descrito na seyao 4.7.1.5. pode apoiar essa atividade. Algumas

considerayoes quanta a fase de implementayao sac abordadas nas seyoes de

4.7.2. a 4.7.4.

A Figura 4.23 mostra a interligayao existente entre os documentos

para a realizayao da reengenharia de urn sistema com aperfeiyoamento de

funcionalidade. Comparando-se essa figura com a Figura 4.17, pode-se observar

que quando a reengenharia e realizada 0 MASA nao e utilizado, as informayoes

sac provenientes do MAS e ha necessidade de consulta a documentos

relacionados com os novos requisitos solicitados ao sistema. Os temas sac

necessarios quando ocorrer a inclusao de algum novo, caso contrario eles sac

dispensaveis. Por essa razao, na Figura 4.23, eles aparecem em uma caixa

tracejada e sua ligayao com 0 Modelo de Objetos tambem se da por seta

tracejada. A Tabela 4.6 resume os principais passos realizados para a

reengenharia de um sistema com aperfeiyoamento de funcionalidade.

Quando ap6s 0 processo de engenharia reversa orientada a objetos

decide-se pela troca parcial da implementayao deve-se considerar quais sac as

partes do sistema que deverao ser implementadas com orientayao a objetos e

trayar um mapeamento entre elas e as que iraQ permanecer. Isso visando ao

completo funcionamento do sistema, isto e, de modo que 0 sistema possa se

considerado como todo ele sendo formado por objetos, [45]. Esse mapeamento

deve ser feito entre cada objeto e a implementayao existente.

o projeto do sistema dessas partes que iraQsofrer alterayoes deve

ser feito seguindo a abordagem de orientayao a objetos, por exemplo, como



proposto no metodo Fusion. Assim deve-se elaborar os diversos modelos

conectando-se, quando existirem, as classes dos novos temas com as js

existentes no sistema. Os modelos sac os seguintes, conforme descritos na seyao

4.3, para a fase de projeto: Grafo de Interayao entre Objetos, Grafo de

Visibilidade para cada uma das classes existentes, a Descriyao de Classe;

constr6i-se os Grafos de Heranya e atualiza-se a Descriyao de Classes com as

novas informayoes de heranya. Deve haver integrayao entre as partes que

permaneceram sem seguir a abordagem orientada a objetos e a projetada com

orientayao a objetos. A interface entre essas duas partes deve ser

cuidadosamente projetada.

Em seguida deve-se passar a fase de implementa~io, tambem

apoiada em Fusion, conectando-se a parte de c6digo js existente, implementado

pela abordagem nao orientada a objetos, com essa parte que foi trocada e

implementada pela abordagem orientada a objetos. A ligayao entre as duas partes

deve ser cuidadosamente realizada para que 0 funcionamento do sistema nao

seja prejudicado. Com 0 desenvolvimento do sistema ocorrendo dessa forma

tem-se a oportunidade de converter 0 sistema por partes, nao havendo a

necessidade de realizar toda a implementayao de uma s6 vez, 0 que e vantajoso

para 0 ususrio pois 0 sistema continua sendo utilizado e gradativamente vai sendo

aperfeiyoado/expandido para a realizayao de suas tarefas.

o metodo de engenharia reversa orientada a objetos proposto pode

ser utilizado decidindo-se pela troca total da implementayao do sistema. Nesse

caso hs necessidade de elaborar 0 projeto orientado a objetos a partir do MAS, ou

seja, e 0 processo de engenharia avante.

o metodo Fusion pode ser utilizado pois ele ap6ia tanto a fase de

projeto quanto a de implementayao. Como comentado na seyao 4.7.2. os modelos

que compoem a fase de projeto devem ser elaborados s6 que aqui para todo 0

sistema. As informayoes obtidas na fase de engenharia reversa dao apoio para as
fases de projeto e de implementayao.
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A pr6xima fase e a de implementac;ao. Uma Iinguagem orientada a

objetos deve ser escolhida e 0 c6digo fonte deve ser gerado para que haja

substituic;aodo c6digo atualmente existente pelo novo, seguindo a abordagem de

orientac;ao a objetos. Com esse tipo de implementac;ao nao ha necessidade de

conecta-Ia com a existente uma vez que todo 0 sistema foi reimplementado.

Podem existir outras combinac;oes de modificac;oes no sistema

quando se realiza a reengenharia ap6s 0 processo de engenharia reversa em um

sistema. Uma delas, talvez a mais interessante, refere-se a ampliac;ao da

funcionalidade do sistema existente seguindo a abordagem de orientac;ao a

objetos sem que 0 sistema existente seja reimplementado com Iinguagem

orientada a objetos.

Ap6s a realizac;aodo processo de engenharia reversa pode-se optar

por adicionar novas func;oes ao sistema existente, sendo essas projetadas ja com

a abordagem de orientac;ao a objetos, porem preservando a implementac;ao

existente. Um estudo deve ser realizado de forma a possibilitar 0 acoplamento das

novas func;oes (operac;oes) com as que existem no ambiente. Os Modelos de

Objetos, Modelo de Cicio de Vida e de Operac;oesdevem ser compatibilizados de

forma que nao se perca a harmonia do sistema. Dessa forma a implementac;ao da

nova funcionalidade e realizada com 0 desenvolvimento de c6digo seguindo a

orientac;ao a objetos e c6digo herdado permanece inalterado. A interface deve

sofre readaptac;ao para abrigar a nova funcionalidade sem prejuizo das que

implementam 0 ambiente. A parte referente a expansao do sistema deve ser

totalmente desenvolvida utilizando-se os conceitos e notac;oesdo metoda Fusion

uma vez que esse metodo foi 0 que apoiou 0 metodo de engenharia reversa.



As diretrizes para a realizayao da engenharia reversa orientada a

objetos a que se chegou suprem a aus€mcia referida na seyao 4.1. Mais que isso,

o grau de detalhes com que sac apresentadas permite que sejam consideradas

urn metoda para a realizayao da engenharia reversa orientada a objetos, usando

Fusion como notayao base. Outros metodos de orientayao a objetos, como OMT

[81], CRC [95], Booch [7] e outros poderiam ter side adotados como base para a

notayao e para 0 processo de engenharia reversa. Fusion foi selecionado por ser

mais recente e por cobrir e integrar as fases de analise, projeto e implementayao

Nao e de estranhar que se tenha urn metodo para a aplicayao de

outro metodo pois 0 metodo Fusion e empregado para 0 desenvolvimento de

sistemas orientados a objetos, enquanto que 0 metoda aqui apresentado visa a
realizayao de engenharia reversa orientada a objetos em um sistema que foi

desenvolvido sem usar tecnicas de orientayao a objetos. Para isso adotam-se as

ideias, as convenyoes, os conceitos e notayoes do metodo Fusion mas acrescidas

de atividades que devem ser consideradas para a realizayao da engenharia

reversa. Essas atividades foram detalhadas de modo que se possa dispor de uma

orientayao firme e segura para a realizayao de engenharia reversa.

Foram propostas algumas metricas para avaliayao do sistema atual

e do esforyo de conversao. Pode-se avaliar, entao 0 quanta os procedimentos de

implementayao interferem no sistema existente; que proporyao de linhas de c6digo

dos procedimentos relacionados a implementayao representa em relayao ao total

de Iinhas de c6digo existentes no sistema; se urn sistema pode ou nao ser

facilmente convertido e a proporyao do numero de metodos gerados em relayao

aos procedimentos de aplicayao atualmente implementados. Ao realizar esse

estudo 0 engenheiro de software tem condiyoes de avaliar quanta precisara

investir em seu sistema para ta-Io de forma apropriada e facilitada para uso e

alterayoes.

Sao tambem fornecidas diretrizes gerais para que 0 engenheiro de

software possa realizar reengenharia com aperfeiyoamento da funcionalidade do

sistema em estudo, seguindo 0 metoda de engenharia reversa orientada a objetos



proposto neste capitulo. As considerayoes para reengenharia foram feitas ao nivel

de troca de funcionalidade, troca parcial e troca total da implementay80 e foi

comentado que essas podem ser combinadas de forma que se realize 0

aperfeiyoamento do sistema dentro de suas caracteristicas e necessidades.

No proximo capitulo 0 metodo de engenharia reversa aqui

apresentado e aplicado ao ambiente StatSim, constituindo um estudo de caso a

partir do qual pede ser feita sua validay80 em um experimento envolvendo um

sistema complexo e com caracteristicas muito pr6ximas dos sistemas reais em
Operay80 (herdados).



Capitulo 5

Estudo de Caso: Engenharia Reversa do

Ambiente Statsim

Neste Capitulo 0 metodo de engenharia reversa orientada a objetos

apresentado no Capitulo 4 e aplicado ao ambiente StatSim, descrito no Capitulo 3.

Este estudo de caso tern por objetivo validar 0 metoda proposto apresentado no

Capitulo anterior e produzir urn modelo orientado a objetos do ambiente StatSim,

visando a futuras manuten~oes e mesmo a uma possivel reengenharia. Esse

estudo de caso pode ser classificado como uma engenharia reversa de urn

sistema sem altera~ao de funcionalidade, de acordo com a classifica~ao de

Jacobson [45].

As nota~oes e i1ustra~oes, tanto relacionadas aos conceitos de

orienta~ao a objetos do Metodo Fusion como aquelas relacionadas ao metodo de

engenharia reversa desenvolvido, referem-se as apresentadas no Capitulo 4. No

Apendice 2 e 3, [72,74,75] sac apresentados mais detalhes sobre 0 estudo de

caso abordado neste Capitulo. Isso porque procurou-se evitar que 0 excesso de

informa~ao tirasse a visao global que deve ser transmitida no contexto do

Capitulo. Assim, cada passo do metodo apresentado no Capitulo 4 e discutido a

seguir e ilustrado com informa~oes extraidas do trabalho de engenharia reversa

realizado. 0 leitor encontrara no apendice informa¢es adicionais, a menos das

que sac muito volumosas, as quais podem ser encontradas em [72, 75, 76].
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Este Capitulo apresenta na seoAo 5.2 0 passo referente a
revita1izaoAo da arquitetura do ambiente StatSim baseado nos documentos

disponiveis; na seoAo 5.3 apresenta-se 0 Modelo de Analise do Sistema Atual

(MASA). Com base nas informaoOes adquiridas do MASA elabora-se uma

abstraoAo desse modelo construindo-se 0 Modelo de Analise do Sistema que e

mostrado na seoAo 5.4. Na seoAo 5.5 e mostrado 0 mapeamento entre 0 MAS e 0

MASA e na seoAo 5.6 e realizada uma avaliaoAo do metodo proposto e uma

ava1iaoAo relacionando 0 modele existente e 0 modele orientado a objetos

produzido. As consideraoOesfinais sAc apresentadas na seoAo 5.7.

As informaoOesdisponiveis para 0 ambiente StatSim no inicio deste

projeto eram 0 c6digo fonte, as estruturas de dados, relat6rios e dissertaOOes

relativas aos trabalhos realizados [6,9,3,22,23,24,92,93]. 0 processo de

engenharia reversa do StatSim foi conduzido manualmente, sendo que a maior

parte das informaoOes foi extraida do c6digo fonte, utilizando-se os recursos

disponiveis no sistema Unix, como a facilidade de editores de textos. Foram

analisados todos os procedimentos que compOem 0 sistema, os quais foram

agrupados em m6dulos de acordo com as funoOes que realizam. Os m6dulos

Bolha.h, Bolha1.h, Bolha2.h e Rot_Bolha.h como se va pelos seus pr6prios

nomes, sAc os que contam a maioria dos procedimentos que

implementam/manipulam 0 conceito de "estado" de um statecharts, seja na forma

grafica seja semanticamente.

A Figura 5.1 exibe, parcialmente, 0 c6digo fonte do m6dulo Bolha.h

que e 0 responsavel pela criaOAode um novo estado. Esse m6dulo tem 1091

linhas de c6digo e se encontra no conjunto de programas do sistema [76]. As

partes dos procedimentos aqui apresentados sAo as referentes a criaoAo de um

estado do statechart desenhado no diagrama, no modo de edioAo. 0
procedimento cria_bolha chama 0 procedimento desenha_bolha e ap6s essa ser

desenhada e solicitada confirmaoAo da operaoAo. Quando isso ocorre a estrutura

de dados correspondente a essa nova bolha criada e armazenada. Os trechos de

c6digo nao apresentados na Figura 5.1 sac representados por reticencias (... ).



I*contem todas as rotinas pertinentes a manipulacao de folhas, tais
como criacao, alteracao, etc. A estrutura de dados tambem e'alterada
*1

1*-------------------------------------------------------------
Confirmada a bolha, guarda na estrutura de dados as informacoes
sinta ticas e graficas referentes a ela. E' 0 procedimento que cria
a arvore.
------------------------------------------------------------*1

Xv_opaque confirma_bolha(item,evento) I*void -> Xv_opaque *1

if (subest[O]
{

topo->bolha = &raiz tab;
raiz tab.nivel visual

visual*1
raiz tab.gf exp.x = -1;
raiz-tab.gf-= bolha;
raiz-tab.pai = NULL;
raiz-tab.prim filho
raiz=tab.prox=irmao

1* Coloca no tope a raiz da arvore *1
topo->nivel; 1* Guarda 0 nivel

I*A bolha expandida ainda nao existe*1
1* Tam e posicao da bolha *1

NULL;
NULL;

else
aloC&_bolha (&no_filho);
no_filho->gf = bolha,

I*aloca memoria pi urn novo filho*1
I*Atualiza no com info graficas *1

raiz tab.gf.x nome
raiz-tab.gf.y-nome
nro est = 1; -

C_NOM.x; 1* Pos. de escrita *1
C_NOM.y;

chamada_atividade(nro_est-l,231);

1* ----------------------------------------------------------*1
Habilita 0 canvas para eventos apropriados e chama a rotina de
tratamento de eventos

-------------------------------------------------------------*1void cria_bolha(menu, menu_item)

xv_set(canvas-paint_window((topo->fr can)->can),
WIN_CONSUME EVENTS, WIN MOUSE BUTTONS,LOC DRAG, NULL,
WIN EVENT PROC, des8nha bolha, -
NULL); - -

OPER_CORRENTE = 1;
indiC&_oper_corrente((topo->fr_can)->fr,OPER_CORRENTE);



Contem todas as rotinas pertinentes a
manipulayao de bolhas, tais como cria~Ao
e altera~Ao.
A estrutura de dados tambem e alterada.

Confirmada a bolha, guarda na estrutura
de dados as informa~oes sintsticas e as
grsficas referentes a ela. E 0
procedimento que cria a srvore de
estados.

CHAMA:
aloca_bolha (roCbolha)
chamada_atividade
copia_nome (roCbolha)
indica_oper_corrente (roCbas)
limpa_opera~Ao (rot_bas)
reparte_bolha

CHAMADO POR:
solicita_atributos

Habilita 0 canvas para eventos
apropriados e chama a rotina de
tratamento de eventos.

CHAMA:
desenha_bolha
indica_oper_corrente (roCbas)

Criada a bolha, cria-se a janela que
solicita os tipos de atributos da mesma:
Nome, Tipo (AND, OR).

CHAMA:
confirma_bolha
cria_paneLnro_filhos
mostra_nome
refaz_abandona_bolha

CHAMADO POR:
desenha_bolha

Figura 5.2 - Trecho da documenta~io produzida pela Revitaliza~io da
Arquitetura



Para cada um dos m6dulos existentes no ambiente StatSim,

semelhantes ao apresentado na Figura 5.1, foram listados todos os procedimentos

que os compoem e construida a relac;io CHAMAICHAMADO POR. A

documentac;ao completa produzida a partir dessa analise e apresentada em [72]. A

Figura 5.2 ilustra a documentac;ao obtida neste passo, apresentando parte do

m6dulo Bolha.h, a partir das informac;oes obtidas do c6digo fonte que e

parcialmente exibido na Figura 5.1. 0 procedimento solicita_atributos aparece

apenas na Figura 5.2.; 0 procedimento cria_bolha chama dois outros

procedimentos como pode ser visto na Figura 5.1 marcados em negrito. A Figura

5.1 mostra, em negrito, todos os procedimentos que confinna_bolha chama para

realizar suas func;oes. Na Figura 5.2 pode-se encontrar esses procedimentos

relacionados na clausula CHAMA do procedimento confinna_bolha. 0

procedimento nio e apresentado inteiramente porque se optou por fomecer

apenas a ideia geral do mecanisme utilizado para obtenc;aodas informac;Oes.

De acordo com a convenc;io adotada e exposta na sec;io 4.4.1, os

procedimentos que constam de outros modulos apresentam 0 nome desse

m6dulos entre parenteses. 0 procedimento confinna_bolha chama, entre outros,

o procedimento aloca_bolha que pode ser encontrado no modulo RoCBolha e 0

procedimento limpa_opera~io que pertence ao m6dulo RoCBas. A fim de

facilitar a pesquisa sobre a localizac;aodos procedimentos dentro dos modulos foi

criado um indice geral que contem todos os procedimentos que compoem 0

ambiente StatSim e na frente de seu nome, entre parenteses, 0 modulo onde

estao alocados. Esse indice e ordenado por ordem alfabetica dos procedimentos.

5.3 Recupera~io do Modelo de Analise da Solu~io Atual
(MASA)

Com base nas informac;oes obtidas anteriormente e com 0

conhecimento adquirido pelo use e manutenc;ao do ambiente pela autora, este

modele foi construido completamente. Os resultados de cada sub-passo sio

comentados a seguir. A Figura 4.17 mostra que a documentac;ao produzida no

passe de Revitalizac;ao da Arquitetura do Sistema e agora utilizada para a

recuperac;ao do Modelo de Analise do Sistema (MASA). Essa documentac;ao, na
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engenharia reversa, faz 0 papel do Documento de Requisitos, que e 0 primeiro

passo do metodo Fusion como pode ser observado atraves da Figura 4.1.

Em um desenvolvimento normal de sistemas ap6s a defini~o dos

requisitos passa-se a elaborayao do modele de analise. Utilizando-se engenharia

reversa, a partir da documentayao obtida com a Revitalizac;Ao da Arquitetura,

inicia-se 0 processo de abstrayao do sistema existente elaborando-se a lista dos

Temas revelantes do sistema.

Seguindo as diretrizes do sub-passo 2.1 (Tabela 4.2), do metodo de

engenharia reversa orientada a objetos apresentado no CapitUlo 4, as

entradas/safdas das informa~6es para ediyao de statecharts no ambiente StatSim

estao no tema diagrama; os relat6rios produzidos pelos varios tipos de

simula~o, como um tema relacionado a saida; statechart pennanente, como um

tema correspondente as informa¢es armazenadas em disco e que sac

carregadas para processamento, pois nlo se usou um Sistema de Gerenciamento

de Banco de Dados (SGBD) na implementa~lo atual e statechart temporario,

como um tema correspondente aos dados armazenados na mem6ria RAM quando

o statechart e carregado do disco. A Figura 5.3 apresenta 0 esquema de

relacionamento dos temas.

Statechart
temporario

Statechart
permanente



/*----------------------------------------------------------
ESTRUT.h VER-2

Contem as estruturas basicas para simulacao de STATECHARTS-----------------------------------------------------------*/
typedef struct tab {

CADEIA nome est;
int ind_sub-='est;

/* nome do estado */
/* Valor do Indice do subest p/ este no'

nivel visual; /* Nivel visual da bolha */
nivel; /* altura-arvore (raiz=O) */
lig; /* indica "ligado" (1/0)
clig; /* indica "ligado" (1/0)
ult_lig; /* indica hist "ligado" */
nurnsteps active /* indica 0 nurnerode passos

int nurnsteps consec /*indica 0 nurnero
consecutivos*/ - -

int nurnconsec ;

int tipo;
int defo;

(2/3)*/
int
int
int
int
int
int

/* tipo final(and/xor/fim) ( 0 / 1 / 2 ) */
/* default/nao = (1/0) defH/ defH* =

ativos */
de passos

int nurn_consec_average /*indica 0 nurnero medio de passos
consecutivos */

struct tab *pai ; /* pont. para 0 pai */
struct tab *prim filho /* pont. para 0 10. filho */
struct tab *prox=irmao /* pont. para prox irmao */
struct tab *ant irmao; /* pont. para irmao ant. */
PILHA POL *ativ; /* pont. para pilha polonesa p/ avaliacao da

atividade */ /* ATIVIDADE */
GRAF gf; /* Inf. graficas da bolha nao expo */
GRAF gf exp; /* Inf. graficas da bolha expandida */
int sentinela; /* alerta = 1234 */

}NO_ZSTADO;

typedef struct trans {
PILHA POL *ev_aval; /* evento a ser avaliado para efetivacao

da transicao */
/* Pilha polonesa p/ avaliacao de urnacao

int ind est fonte;
int ind-est-destino;
int nurn=disp;
int nurnavalia

/* indice estado fonte
/* indice estado dest

}SUB_TRANSICAO;
typedef struct trans ev {

TRANSICAO *trans; /* pont p/
struct trans ev *prox_trans_ev;

trans relativa ao evento */
pont p/ proxima trans
relativa ao evento */



Os modelos a seguir sio aqueles descritos no metoda Fusion e

i1ustradosatraves da Figura 4.1 como os que compoem a fase de analise: Modelo

de Objetos e Modelo de Interface do Sistema.

Para os temas selecionados foram recuperadas as informa¢es que

cada urn deles modela e foram criadas as classes de objetos, como recomendado

no sub-passo 2.2 da tabela 4.2. Nem sempre as informac;oes contidas no

documento de revitalizac;io da arquitetura do sistema foram suficientes para a

classificaC;aodos procedimentos, sendo necessarias consultas diretamente ao

c6digo fonte. A Figura 4.15 mostra essa ligac;io. Quando do desenvolvimento do

ambiente StatSim, 0 metodo adotado foi usar a linguagem C com a ideia de tipos

abstratos de dados: definir estruturas de dados implementando entidades do

problema e procedimentos agindo sobre essas estruturas. A Figura 5.4 mostra urn

trecho do c6digo fonte que contem a descric;io das estruturas de dados. A

listagem completa do c6digo fonte do ambiente StatSim encontra-se em [75].

Nessa figura e exemplificado completamente a estrutura de NO_ESTADO e de

TRANS_EV; as outras estruturas sac apresentadas parcialmente.

a) referente a estrutura de dados do c6digo fonte atualmente

existente: todas as letras em maiusculas, por exemplo,

NO_ESTADO.

b) referente a ciasse do Modelo de Objetos: a primeira letra de cada

nome da classe e maiuscula e as demais sac minusculas e em

negrito. Por exemplo: N6_Estado.

c) referente a relacionamento: em italico.

d) referente a procedimentos: em negrito, 0 nome que consta da
implementac;io.

e) referente a operac;oes/metodos: letras minusculas, em negrito.



A consulta a essas estruturas de dados facilitou a identifica~o das

estruturas relevantes para 0 Modelo de Objetos. As classes de objetos que

compoem 0 Modelo de Objetos foram obtidas considerando-se as principais

estruturas de dados para 0 armazenamento temporario de urn statechart. Os

nomes adotados para as classes sao os mesmos que os usados na definic;ao das

estruturas de dados que as implementam no ambiente StatSim (Figura 5.4);

NO_ESTADO, TRANSICAO, TRAN_EV, SUB_TRANSICAo, e assim por diante. 0

Modelo de Objetos produzido para 0 tema Statechart Temporario e mostrado na

Figura 5.5. Nesse modelo somente a primeira letra de cada palavra que compoe 0

nome e escrita com maiusculas e as demais com letras minusculas, assim, as

classes selecionadas sao N6_Estado, Transi~io, Trans_Ev, etc .. Os Modelos de

Objetos para os demais temas encontram-se no Ap6ndice 2.



Ap6s ter-se especificado as classes de objetos deve-se analisar

quais os relacionamentos que existem entre elas. Para isso consideram-se as

ligayoes existentes entre as estruturas de dados atualmente definidas. Por

exemplo, existe um ponteiro, *pai, que e transformado em um relacionamento de

No Estado com si mesmo, que tambem recebe 0 nome Pai. 0 mesmo

procedimento e utilizado para todos os outros ponteiros declarados nas estruturas.

No caso da classe Trans_Ev, nota-se pela Figura 5.5 que ela relaciona-se com a

classe Transic;ao atraves do relacionamento Ev Pertence e consigo mesma

atraves do relacionamento Proxima Trans_Ev. Essas informayoes foram extraidas

da declarayao de TRANS_EV, que pode ser vista na Figura 5.4. Todos os
elementos de dados nao simples, isso e, que sac ponteiros ou refer€mcias para

outras estruturas de dados conforme implementayao realizada, sac trans'formados

em relacionamento entre classes quando da construyao do Modelo de Objetos. Os

elementos de dados simples continuam sendo tratados como tais. Os nomes

adotados para os relacionamentos sac os mesmos nomes que os utilizados na

declarayao da estrutura correspondente. Para 0 caso de No_Estado esses nomes

sac Pai, Prim Filho, Prox Irrnao e assim por diante. Notem que neste modelo, por

se tratar de abstrayao de uma implementayao, todas as cardinalidades foram

simplificadas, nao existindo relacionamento M:N. Os demais modelos de objetos

relativos aos outros temas podem ser encontrados no Ap€mdice2.

Como pode ser visto no Capitulo 4, 0 metoda Fusion propoe que

cada classe pertencente ao Modelo de Objetos seja descrita com seu nome e seus

atributos. A descriyao de No_Estado com seus elementos de dados e alguns

procedimentos e exibida na Figura 5.6. Os elementos de dados sac os que

compoem a estrutura de dado que definem NO_ESTADO, conservando-se os

mesmos nomes ja apresentados na Figura 5.4. Os procedimentos estao

relacionados com algumas das operayoes implementadas sobre NO_ESTADO

como para apagar um estado, indicar que 0 estado tem um arco "default"

associado, verificar se a bolha e valida, etc..

Os procedimentos associados sac procedentes da documentayao

produzida na fase de revitalizayao da arquitetura do sistema (Figura 5.2) do

conhecimento adquirido quando da utilizayao do ambiente e de consulta ao c6digo

fonte (Figura 5.1). Partindo-se do programa principal e seguindo-se a ordem de

chamadas dos procedimentos foi possivel recuperar os procedimentos relevantes



a classe. Os procedimentos sao apresentados sem argumentos com a finalidade

de simplificar, uma vez que essa informac;ao e obtida facilmente atraves da

implementac;aoexistente. A lista de procedimentos apresentados na Figura 5.6 e
parcial.

Classe: No Estado

Elementos de Dados:
nome_est
ind sub est
tipo -
defo
nivel_visual
num_steps_active
num_consec
sentinela
lig
dig
ulUig
gf
gCexp
nivel
num_steps_consec
num_consec_average
*pai
*prim_fiIho
*ant irmao
*proxjrmao
*ativ

Procedimentos:
Acha anc comum
Acha=cam-="independ
Acha_indsub_arv
aloca_bolha
apagar_bolha
armazena filhos
bolha do arco
bolha=vsiida
chamada atividade
Cria no arv
desaioca bolha
Copia_cli'9Jlara_lig
desenha_bolha
acha_estado_nome
Acha_ind_est
acha_nro_filhos
ancestraL direto
armazena_arco_default
atualiza srvore
bolha_normal
busca_bolha
confirma_bolha
copia_nome
draw_bolha
desenha bolha



A partir da descric;ao das classes de objetos realizou-se a analise

dos procedimentos com 0 objetivo de determinar qual 0 tipo de acesso as classes

do Modelo de Objetos para consulta (observador) ou para modificac;ao

(construtor). Foram analisados e classificados 495 procedimentos neste sub-

passo, referentes a todas as classes de objetos que compoem 0 Modelo de

Objetos. Esses procedimentos foram classificados de acordo com a nomenclatura

apresentada na sec;ao 4.3 - Desenvolver 0 Modelo de Objetos.

Procedimentos
Acha_anc_comum
acha_estado_nome
Acha_ind_est
acha_nro_fiIhos
Achar_ancest_dest
aloca_bolha
apaga-statechart_memoria
apagar_bolha
armazena_arco_default
armazena_filhos
atualiza_arvore
bolha_do_arco
bolha_normal
bolha_valida
busca_bolha
busca_bolha...,Pelo_nome
busca_indice_bolha
busca_no
buscaJ)3i
captura_bolha)
chamada_atividade
Checa_estrut
Clear_arvore
confirma_bolha
ConstroLarvEOU
Copia_cliQJ)3ra_lig
Cria_no_arv
Cria_subs_arvEOI
desaloca_bolha
desaloca_nos_de_estados
desaloca_nos_e_transicoes
desenha_bolha
draw_bolha
Efetua_sim
refaz abandona bolha

(oIroCsimula)
(oIrot_sim)
(1/roCsimula)
(olboha2)
(oIroCsimula)( oItransic;ao)(elsubtrans)
(elrot_bolha)
(cJarquivo)
(olbolha1)
(elrot_arcolG)
(elrot_bolha)
(olatividades) (c/tab-atividdes)
(oIrot_arco) (oltrans. subtrans)
(oIrot_bolhalG)
(oiroCconsist/G)
(oIroCbolha) (olbolha-diagramas)
(oIrot_bolha) (olbolha-diagramas)
(oIrot_arco)
(olatividades) (olno-estado)
(oIrot_bolhalG)
(olzoom
(elbolha) (elpilhaJ)OI)
(o/rot_simula)
(elroCavalia)
(elbolha)
(oIroCsemantic)
(elroClig)
(elroCsemantic)
(elrot_semantic)
(elrot_bolha) (o/atividade)
(o/rot-bolha) (elatividade)
(elbolha1I2c) (oISUbtransicao;elativ)
(cIbolha) (cIbolhaldiagramas)
(olarquivo) (elbolha)
(elrot_simula) (olsubtrans) (c/transi~o)
(elbolhal2c) (elbolha)

o
o
i
o
o+c
c
c
o
c
c
OC
0+
o
o
0+
0+
o
0+
o
0+
c+
o
c
c
o
c
c
c
oc
oc
oc+
c+
oc
OC+
c+



A Figura 5.7 mostra parte dos proeedimentos assoeiados a elasse

No_Estado elassifieados de aeordo com a eonvem;ao adotada na seyao 4.4.2.2,

Capitulo 4. Por exemplo, para a elasse No_Estado

signifiea que 0 proeedimento esta no m6dulo rot_bolha, e observador da elasse

No_Estado e tambem observador da ciasse bolha do tema diagrama. Assim sua

elassifieac;ao e (0+). Ja 0 proeedimento:

esta no m6dulo rot_simula e e urn observador somente da elasse No_Estado, (0).

Dessa forma, esses proeedimentos apareeem na Figura 5.7 eontendo em negrito a

sua elassifieac;ao.

A Tabela 5.1 exibe os resultados obtidos a partir da analise

realizada para todos os proeedimentos assoeiados a todas as classes de objetos

deseritas nos temas eonsiderados, ou seja todos os proeedimentos do ambiente

StaStim. Na sec;ao 5.6 e realizada a analise dos resultados obtidos.

Tabela 5.1 - Resumo da Classifica~io dos Procedimentos do Ambiente

StatSim

Classifica~io Quantidade

observadores 0) 141
eonstrutores (c) 188
anomalia oe) 17
anomalia oe+ 09
anomalia o+e 03
anomalia o+e+) 03
anomalia e+ 13
anornalia 0+ 16
anornalia i) 105
Total 495



labela 5.2 - Algumas Op~oes Existentes na Interface do Ambiente para 0

Modo de Edi~io

OPCOES DA OPERACOES OPERACOES
INTERFACE IMPLEMENTADAS
States Create cria_bolha

desenha_bolha
aloca bolha
busca"J>ai
contido
default-9c
deternina_raio
intersecta
preenche_bolha
rubber_band-9c
trac;a_bolha
trac;a_retangulo ;-'

solicita_atributos .
indica ooer corrente .

Remove deleta_bolha
abandonar-processo
apagar_bolha
indica oper corrente

Decompose expande_bolha
captura_bolha
indica ooer corrente

Query info_bolha
identifica bolha
indica ooer corrente

Transitions
Create 1:1 cria_arc_deC 1p1

criajan_rotulo
criajan_rotulo_def
confirma_deC 1p1
desenha_deC 1p1
finaliza_deC 1p1
hide_closure
inicializa variaveis arco
refaz_del.1p1 -
sel hist def 101

Create Default cria_arc_deC 1p1
criajan_rotulo
criajan_rotulo_def
confirma_deC 1p1
desenha_deC1p1
finaliza_deC1p1
hide_closure
inicializa variaveis arco
refaz_del.1p1 -
sel hist def 1p1

Create M:N cria_arc_MparaN
abandona valores MN
confirma valores MN

marca oonto interseeeao
Remove Default, remove_arco

1:1, M:N abandona_remoc;ao
apagar arco

Query info_arc
identifica arco



Apos elaborar 0 Modelo de Objetos, 0 proximo passe e 0

desenvolvimento do Modelo de Interface do Sistema compreendido pelo Modelo

de Cicio de Vida do Sistema e pelo Modelo de Opera¢es.

Reportando-se a Figura 4.17 pode-se notar que 0 Modelo de Cicio

de Vida e obtido a partir das consultas aos documentos correspondentes a
Revitaliza~ao do Sistema e a execu~ao do sistema. 0 ambiente StatSim e

composto de um modo de edi~ao e outro de simula~ao. A edi~ao e .fea Iizad a

sobre 0 diagrama e corresponde a opera~oes para manipular estados e

transi~oes, declara~ao de variaveis e carregamento e armazenamento de

statecharts. Na simula~ao pode-se escolher 0 tipo de simula~ao, interagir de

acordo com esse tipo e obter relatorios da simula~ao.

Edit = (Files. carregar_arq. nome_stchart) I (States. cria_bolha) . *
(States ITransitions I Files IActivities IVariables I Load_Statechart I Hide/Closure)

Simulate = Files. carregar_arq . nome_stchart . (Files I Decompose IVariables I
DefaulCConfiguration ISimulation I Miscellaneous)

States = Create. (Create I Remove IQuery I Decompose)*

Create = cria_bolha . #confirma~o_bolha_desenhada.

cria_bolha = desenha_bolha. solicita_atributos. (refaz_bolha Iabandonar-processo)

Remove = #escolha_da_bolha_a_delir . #confirma~o_bolha_a_delir .
(apagar_bolha Iabandonar-processo)

Query = #escolha_da_bolha .identifica_bolha. #informa¢es_estado

Decompose = captura_bolha. #escolha_da_bolha. Edit

o Modelo de Cicio de Vida foi urn resultado relativamente simples

de ser produzido devido a interface guiada por menus e janelas do StatSim e

tambem a disponibilidade do manual do usuario [73], produzido como parte das



eria_bolha

eria urna bolha no canvas, obtern todas as informa¢es a ela relaeionadas e
armazena essas informa¢es em urna estrutura de dados eharnada n6-
estado.

supplied ponto inieial, ponto final, norne-estado, tipo,
norne_atividade1, norne_atividade2, ...;

N6_Estado

Resultados: - urna nova bolha foi eriada e desenhada no canvas
- urn novo N6_Estado foi eriado
- foi eriada e gravada a estrutura de N6_Estado
- 0 N6_Estado tern urn unico nome
- 0 N6_Estado tern urn unico tipo.
- 0 N6_Estado estll dentro dos lirnites
- se 0 N6_Estado eriado foi 0 prirneiro,

entaol nivel recebeu 0 senao nivel recebeu initial nivel + 1.
- nurn_steps_active recebeu 0
- nurn_steps_consec recebeu 0
- nurn_consec_average recebel! 0
- elig, lig e ulUig receberarn "NAO L1GADO"
- sentinela recebeu 1234
- *pai, *prirn_filho, *prox_irmao, *anUrmao forarn ligados e

atualizados apropriadarnente
- se tipo.atributo = AND cada estado_filho tern urn unico nome,

fornecido por norne_estado
- se bolha normal, gf. recebeu as posiyOesgraficas ,

recebeu ponto inieial e ponto final
- se bolha expandida, gCexp recebeu as posiyOesgraficas da bolha

expandida, recebeu ponto inieial e ponto final
- se existir atividade *ativ, os nornes-atividade

forarn fomecidos e *ativ foi atualizado apropriadamente
- a lista de subestado (subest) foi atualizada

Com todos os modelos produzidos, todas as informac;oes

relevantes do sistema atual para esta fase foram obtidas, finalizando-se a

recuperac;so do MASA. A seguir passa-se a elaborac;so do modelo de analise do

sistema (MAS) que €I abstraido do modelo de analise do sistema atual (MASA).
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5.4. Abstrac;io para 0 Modelo de Analise do Sistema (MAS)

Para elaborar 0 Modelo de Analise do Sistema (MAS) sac

considerados os documentos produzidos na seyao 5.3 e 0 conhecimento do

engenheiro de software para que sejam descritos os aspectos relevantes ao

sistema.

A Figura 4.17 mostra que os documentos produzidos no MASA sac

utilizados na elaborayao do MAS. Ha correspond€mcia entre os elementos do

MASA e do MAS, exceto temas que somente aparecem no MASA pois as

informayoes que 0 sistema manipula continuam sendo as mesmas, ou s~ja, a

funcionalidade do ambiente nao sera alterada durante a engenharia reversa

orientada a objetos. Caso a funcionalidade do sistema fosse alterada, dever-se-ia

trata-Ia neste passo. Apes a recuperayao do MASA a nova funcionalidade deveria

ser incluida no MAS.

Para construir os modelos sugeridos pelo metodo Fusion para 0

MAS, consideram-se nao mais os aspectos de implementayao mas somente 0

modele de analise. Os modelos descritos aqui devem ser tratados de modo

natural, como quando se desenvolve sistemas seguindo a abordagem orientada a
objetos.

Analisando-se 0 sistema toma-se evidente que deve haver a

representayao de estados e transiyoes. Dessa forma criam-se as classes CJ-

Estado e CJ-Transic;io para representar esses conceitos de todos os estados e

todas as transiyoes do statechart. Continuando essa analise nota-se a

necessidade de modelar expressoes que sac executadas pelo ambiente StatSim

quando da simulayao de um statechart. Cria-se entao a ciasse denominada CJ-

Expr. Executive!. Variaveis, eventos e procedimentos relacionados com as

expressoes executaveis, estados e transiyoes devem tambem ser representadas.

Dessa forma, pode-se elaborar 0 Modelo de Objetos de Statechart representado

somente atraves da agregayao das classes acima descritas, como mostra a Figura
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5.10.0 nome e apenas Statechart porque nao ha mais necessidade de distinyao

entre armazenamento temporario e permanente no modelo orientado a objetos. No

Apendice 3 sac encontrados os Modelos de Objetos para os demais temas

considerados.

Na Figura 5.11 0 Modelo de Objetos e mostrado parcialmente,

focando como assunto os relacionamentos entre as classes Estado e Transiyio.

Nessa figura elas sac expandidas sendo que cada uma pode ser representada

atraves de relacionamentos de generalizaC;ao.Pode-se observar, aqui, que as

cardinalidades nao sac s6 simples, como no Modelo de Objetos do MASA,

existindo relac;oes "muitos para muitos". Quando a relayao acontece com uma

mesma classe nos dois sentidos, e declarado qual 0 papel de cada classe no
relacionamento para evidenciar 0 seu sentido.

No Modelo de Objetos do MASA, Figura 5.5, considerou-se

No_Estado como urn objeto que armazena as informac;oes de todos os tipos de

estado. Segundo Harel, [32], como foi visto na seC;ao3.2 Capitulo 3, urn estado

pode ser classificado como "atomico" ou "superestado". Neste passe No_Estado e

representado por Estado como mostra a Figura 5.11. Os relacionamentos da

ciasse No_Estado, Prim Filho, Prox Irmiio, Ant Irmiio nao existem para a classe- - -
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Estado, pois nao ha mais a restric;aode implementac;ao atraves de arvore binaria.

o relacionamento "Decomposto" de Estado especifica a relac;ao que todos os

estados tern urn pai, a menos do estado raiz, 0 que e expresso atraves da

cardinalidade 0..1 e que urn estado pode ter zero ou mais tithos, expresso por *.

Figura 5.11 Tema 8tatecharts: Modelo de Objetos para Estado e Transi~io
com seus Relacionamentos

De acordo com Harel [32], as transic;oes podem ser "default", urn

para urn e M para N, como foi visto na sec;ao 3.2 do Capitulo 3. Desse modo a

classe Transi~io e transformada em uma generalizac;aode Trans M:N, Trans 1:1

e Trans Default. Essa classe relaciona-se com a ciasse Estado atraves dos

relacionamentos denominados de acordo com 0 tipo da transic;ao. Por exemplo, 0

relacionamento "Destino Default" especifica que urn estado e destino para uma

transic;io "default". Os relacionamentos "Tem Origem" e "Tem Destino" referem-se

as transic;oes do tipo urn para urn. As transic;oesdo tipo M-para-N, como 0 pr6prio

nome diz, podem ter multiplas origens e multiplos destinos e isso e expresso pelo



relacionamento "Tem Origem Multipla" e "Tem Destino Multiplo". No Modelo de

Objetos do MASA, Figura 5.5 N6_Estado e Transi~ao relacionavam-se atraves

dos mesmos relacionamentos citados s6 que aqui, no MAS, esse relacionamento

acontece com a subclasse especifica de Transi~ao e com a cIasse Estado, uma

vez que a origem e/ou destino da transic;ao podem ser estados que tern

decomposic;aoou estados atomicos.

Figura 5.12- Terna Statechart: Modelo de Objetos para as Expressoes
Executaveis

A Figura 5.12 exibe 0 Modelo de Objetos para a classe Expressao

Executavel que e uma generalizac;ao das classes E-Atividade, E-Evento e E-

A~ao. Ela representa a parte do ambiente Statsim que rnodela as ac;oes,eventos

e atividades que sao avaliadas quando urn statechart e simulado. A figura mostra

tambem 0 relacionamento de Expressao Executavel com as classes Estado e



Transi~io atraves de "executa". 0 relacionamento "executa" entre Estado e E-

Atividade representa as atividades que estso associadas aos estados. 0

relacionamento "executa" entre Transi~io e Expressio Executavel esta

representando os eventos, ag6es e atividades que estso associados as transig6es

e que sso tratados como express6es executaveis quando 0 ambiente StatSim esta

sendo simulado.

Considere a classe N6_Estado com os elementos de dados Iistados

na figura 5.6. Para cada um dos elementos de dados deve-se investigar qual 0 seu

papel no sistema atual, isto e, se sera ou nso necessario no MAS. Os elementos

de dados que nso sso necessarios sso aqueles relacionados com a forma de

implementagso utilizada ou que devido a generalizagso de uma classeo elemento

passe a pertencer a uma das suas classes.

Es1ado

~~
I I

Estado 0 Estado Al:Or'rioo

A classe Estado tem alguns relacionamentos de

generalizagso/especializagso bastante intuitivos, que a primeira vista deveriam

constar do Modelo de Objetos. Um deles e determinado pelo atributo "tipo" e 0

outro pela diferenciagso entre estados atOmicos e compostos, como mostra a

figura 5.13. Dependendo da semAntica utilizada, 0 estado atOmico e considerado
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por exemplo, e mesmo outros metodos orientados a objetos, como 0 OMT e que

as entradas e saldas sAc modeladas com as classes no Modelo de Objetos do

sistema. Como ha muitos relacionamentos desse tipo e todos eles sAo

relativamente simples, a Figura 5.15 da uma ideia de como seria 0 modele

completo, que nAo e mostrado nesta tese.

Engenheiro de
SoIlYa'e

Posteriormente, ap6s a definiyAo do Cicio de Vida do sistema

definem-se os seus limites e a ciasse Engenheiro de Software e definida como

extema ao sistema, tomando-se um agente.

A Tabela 5.3 mostra os atributos da classe Estado (MAS)

abstraidos da ciasse N6_Estado (MASA). Alguns elementos de dados nAo tem

correspondencia por serem especlficos do tipo de implementayAo utilizada, como

por exemplo, sentinela. No MASA a informayAo de que um estado possui atividade

associada e implementada por um ponteiro, *ativ, entre as duas estruturas. No

MAS a representac;ao ocorre atraves de *E_Atividadelexecuta por ser urn

relacionamento entre duas classes distintas. Quando 0 relacionamento ocorre

com a mesma ciasse e nos dois sentidos, coloca-se, tambem, 0 papel que a

relac;ao desempenha. Por exemplo, *filho e representado por col

*EstadolDecomposfo/filho, significando que um estado e filho de outro estado.

A lista de metodos associados a ciasse Estado e composta por

metodos relacionados com os procedimentos classificados sem anomalias ( ver



como sendo do tipo AND [36] ou como nAo tendo tipo [32]. Neste ultimo caso as

duas abstrac;6esda Figura 5.13 poderiam ser combinadas da forma como mostra

a Figura 5.14.

Entretanto, nenhum ganho significativo em concisAo do diagrama,

economia do numero de relacionamentos ou particionamento dos relacionamentos

existentes, acrescentando mais semAntica ao diagrama pOde ser observado com

essas abstrac;6es. Dessa forma, preferiu-se manter a classe Estado sem

especializac;Ao,como mostrado na Figura 5.11. NAo fica descartada a hip6tese de

que, em ocorrendo a fase de projeto, essas abstrac;6es se tomem relevantes-e

sejam incorporadas ao projeto. Uma razAo para isso poderia ser a exist~ncia de

metodos diferenciados para certos tipos de estados.

Estado

...i ~

I I
Estado 0 Estado AtOnico

.4~
I I

E-AND E-QR

Uma diferenc;a entre a modelagem de objetos preconizada pelo

Fusion e a modelagem convencional usando 0 Modelo Entidade-Relacionamento
I
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Figura 5.7), ou seja, todos aqueles construtores ou observadores da classe

N6_Estado que realizam opera<;6esrelevantes sobre as classes agora existentes.

Os procedimentos com anomalias devem ser analisados de forma que sejam

inseridos nessa lista com a fun<;io especffica que realizam sobre a classe, dando

origem a novos metodos.

Tabela 5.3 - Atributos MASA x MAS da classe que representa as

infonna~6es de ESTADO

Atributos da Classe N6 Estado (MASA) Atributos da Classe Estado (MAS)
nome est nome
ind sub est
tiDO tiDO
defo default
nivel visual nlvel visual
nlvel nlvel
Iia ativacao
clig c6pia ativacao
ult Iig ultima ativacAo
num steos active DaSSOSativos
num steos consec passos consecutivos
num consec num mlKtio ativ consecutivas
num consec averaae mlKtia consecutivos
af informacOes araficas normais
gf exp informac6es arBficas expandidas
sentinela
*pai col *ESTADO/Decomposto lpai
*filho col *ESTADO/Decornposto lfilho
*ant irmao
*Drox irmao
*ativ *E Atividadelexecuta

A Tabela 5.4 apresenta 0 mapeamento de alguns procedimentos do

MASA para seus respectivos correspondentes no MAS. Os procedimentos foram

analisados quanta as anomalias e os metodos resultantes foram acrescentados ao

modele de objeto seguindo-se as diretrizes recomendadas na Se<;io 4.4. Para

simplificar, nao sac mostrados os parametros dos metodos e procedimentos nesta

tabela. Esses parametros podem ser obtidos considerando-se os parametros dos

procedimentos implementados desde que nao se leve em conta os detalhes de
implementa<;io.
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o procedimento desaloca_nos_de_estados tern como parametro

n6 que e do tipo N6_ESTADO, referente ao estado que deve ser retirado do

statechart que esta sendo editado e na Tabela 5.4 esse procedimento e Iistado

sem parametro. Outro exemplo e 0 caso do procedimento confirma_bolha,

exibida na Figura 5.1, que tern como parametros item e evento. Item e urn

parametro referente a implementa~o utilizada para cria~o do canvas relacionado

com esse procedimento, enquanto que evento refere-se ao botAo do mouse que

sera pressionado confirmando ou nAo a cria~Ao da nova bolha.

Tabela 5.4 - Procedimentos do MASA e metodos correspondentes do

MAS

Procedimentos do MASA Metodos do MAS Classe I Tema

Acha_ind_est (i)

aloca_bolha (c) criar_estado (c) Estado I Statechart

boIha_normal (0) verificar_estado_normal (0) Estadol Statechart

confirma_bolha (c) confirmar_estado (c) Estado I Statechart

desaloca_nos_de_estados (i)

cria-PaneLnro_filhos (0) receber_nro_filhos (0) Estadol Statechart

desaloca_n6s_e_transic;ao(oc+) remover_estado (c) EstadoIStatechart

remover_transic;ao_estado(c) Transic;aolStatechart

remover_ativids_estado (c) E_AtividadelStatechart

consultar_bolha (0) BolhaIDiagrama

desenha_bolha (c+) desenhar_estado (c) Bolha I Diagrama
colocaUnfs..,Qraficas_estado (c) Estado I Statechart

identifica_bolha (0+) obteUnfs_estado EstadolStatechart

identificar_bolha BolhaIDiagrama

... . .. . ..

Pode-se observar, por exemplo, que 0 procedimento aloca_bolha

do MASA corresponde a urn metoda de cria~ao de urn novo objeto Estado no

MAS (metodo canOnico). Alguns procedimentos sofrem apenas altera~Ao

(adapta~Ao) de nome como e 0 caso de confirma_bolha (MASA) que passa a ser

denominado confirmar_estado. 0 procedimento desaloca_n6s_e_transi~io,
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com anomalia (oc+) deu origem a quatro metodos associados a diferentes classes.

Esse e um exemplo tipico dessa anomalia, onde um procedimento engloba todas

as atividades envolvidas em uma operayAo.

Estado
Atributos:

nome
tipo
default
nrvel
nrveLvisual
ativac;Ao
c6pia_ativac;Ao
ultima_ativac;Ao
passos_ativos
passes consecutivos
num_mlldio_ativ _consecutivas
informa¢es...Qraticas
informaC6es_Qraficasexpandidas

Metodos:
criar estado
coloeaUnfs...Qraficas_estadO
confirmar_estado
obter_infs_estado
remover estado
verificar'=estado_normal

Dutro tipo de procedimento encontrado foi aquele tipico da

programac;ao XView, que somente ativa/chama outros procedimentos sem realizar

a funyao especifica que seu nome sugere ou pela ordem em que e chamado.

Como exemplo tem-se desaloca_nos_de_estado. Recorrendo-se ao c6digo fonte

para entende-Io, observa-se que esse e 0 procedimento chamado para desalocar

os espac;os reservados para estado. Ao se obter 0 trecho de c6digo referente a

esse procedimento nota-se que sua funyao e ativar desaloca_n6s_e_transi~io

que e 0 procedimento que efetivamente remove estado, transic;ao e atividades,

classificado como oc+. Os procedimentos que foram criados devido ao tipo de

estrutura de dados alocada para cada um dos objetos e da forma como a

implementac;ao foi realizada existem no MASA e nao tem correspondente no MAS.

o procedimento Acha_ind_est e um exemplo daqueles procedimentos que foram

criados visando a otimizar a implementayAo, nesse caso especifico, para a

localizac;ao dos estados ser realizada de modo mais rapido e facil utiliza-se de



Nova versao foi produzida, apenas com alterac;oes quanta aos

nomes dos eventos de entrada e de saida, sem incluir ou eliminar eventos de

entrada e saida na seqOenciac;ao de eventos. Fez-se uma adaptac;ao aos nomes

das operac;oes Iistadas no Modelo de Cicio de Vida do MASA, na Figura 5.8, para

o modelo do MAS. Por exemplo, a troca da palavra bolha por estado, uma vez que

essa ciasse estado e a que foi especificada no Modelo de Objetos para 0 tema

statechart; ja bolha e uma ciasse de objetos existentes no tema diagrarna.

Um trecho do Modelo de Cicio de Vida, com as alterac;oes ,citadas e
o mostrado na Figura 5.18. As operac;oes e os eventos de saida estao agora

totalmente em portugues, 0 que nao impede que a interface do sistema atual

continue a ser em ingles, po is esse sao nomes intemos ao sistema.

life cycle STATSIM = (Edit ISimulate)*

Edit = (Editar_Estados ICarregar_Statechart IEditar_Arquivo. Garregar_Statechart).
(Editar_Arquivos IEditar_Estados IEditar_Transi~ IEditar_Atividades I
Editar_Variaveis IGarregar_Statechart IOcultar_Eventos)* . #statechart_editado

Simulate = Garregar_Statechart. (Simular_Statechart IDecompocStatechart I
Informacoes_Componentes Ilnforma~_Variaveis l
Configurac;Ao_DefaultItipos_simul~ I variedades) . #statechart_simulado

Editar_Estados = Criar_Estado.(Criar_Estado IRemover_Estado IConsultar_Estado I
Decompor_Estado)*

Criar Estado = ...criar estado. # bolha desenhada....

Todas as operac;oes identificadas na sec;ao 3.4 deste Capitulo,

foram re-especificadas, de forma a se adequarem aos novos nomes dos eventos

de entrada e saida e ao MAS, criando para cada uma um Modelo de Operac;ao.

Por exemplo, a operac;ao criar_8stado, exibida na Figura 5.19, e a

correspondente a cria _bolha exibida na Figura 5.9. Essa mudanc;a de nome
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uma tabela auxiliar que contem 0 indice dos subestados. Esse tipo de

procedimento refere-se a forma de implementa~o realizada, sendo classificados

como (i) e sem metoda correspondente no MAS.

A Figura 5.16 mostra a ciasse Estado com os seus atributos e

alguns de seus metodos. Essa descri~Ao e produzida tendo-se por base as

informa~oes constantes das Tabelas 5.3 e 5.4. Analise posterior dessas

subclasses podem determinar alguma altera~Ao desses atributos e metodos.

Deve-se utilizar um Dicionario de Dados, preferencialmente

automatizado, para complementar as informa~oes relacionadas aos componentes

do modelo. A Figura 5.17 mostra um exemplo de Dicionario de Dados. . .

Nome Tipo Descri~io

ESTADO Classe Representa as informa¢es semanticas

de estados na linguagem statecharts.

TRANSICAO Classe Representa a liga~io entre dois estados

e pode ter um evento ou uma expressAo

de eventos associadas.

Tem Origem Relacionamento Relacionamento para representar que

uma transi~Ao origina-se em um estado.

Referencia Relacionamento Relacionamento para representar que

uma a~Ao (E-A~Ao) pode ser formada por

variaveis.

tipo atributo Um estado pode ser do tipo AND ou OR

cria_estado opera~Ao Opera~Ao que realiza a cria~Ao de uma

nova ciasse chamada ESTADO

bolha esta dentro invariante A bolha nso ultrapassa os limites de seu
dos Iimites pai

engenheiro de agente Responsavel pelas entradas do sistema
software



ocorreu devido a classe bolha pertencer ao tema diagrama, ou seja, bolha e a

representa~o grafica de estado. Muitos dos resultados especificados na opera~o

cria_bolha deixam de existir agora pois sAo referentes a forma de implementa~o

utilizada, porem a maioria deles e conservada. A elabora~o desse modelo se da

levando em conta as informay5es existentes uma vez que a mudanc;a de

funcionalidade nAo ocorre para esse sistema. Se houvesse necessidade de

mudanc;a de funcionalidade do sistema, as operac;oes aqui descritas deveriam

evidenciar os pontos alterados em rela~o aos descritos no Modelo de Operay5es

do MASA, alterando consideravelmente as pre e p6s condic;oes.

Cria um estado, desenha uma bolha e armazena todas as
informac;oes relacionadas a este estado.

new Estado, new Bolha
CJ-Estado, Estado

- foi criada uma new Bolha
- 0 evento bolha_desenhada foi enviado ao Engenheiro de

Software
- foi criado um new Estado
- 0 estado tem um unico nome
- 0 estado tem um unico tipo.
- 0 estado esta dentro dos limites
- se 0 Estado criado foi 0 primeiro,

entao nivel recebeu 0 senAo nivel recebeu initial nivel + 1.
- ativac;ao recebeu 0
- c6pia_ativac;Ao recebeu O.
- ultima_ativac;Ao recebeu 0
- se bolha normal, informac;oes-9raficas_normais recebeu as

posiy5es graficas , ou seja, ponto inicial e ponto final
- se bolha expandida, informac;oes-9raficas_expandidas

recebeu as posic;oes graficas da bolha expandida, ou seja,
ponto inicial e ponto final.



5.5. Mapeamento do MAS para 0 MASA

Este passe documenta 0 relacionamento entre 0 Modelo de Analise

do Sistema e 0 Modelo de Analise do Sistema Atual, exibindo para todas as

classes de objetos no Modelo de Objetos do MAS, qual a sua origem do MASA.

A Tabela 5.5 apresenta a correspondencia entre 0 MAS e MASA

para a classe Estado do Statechart. Os modelos descritos anteriormente sac

apresentados facilitando ao leitor a associa~o entre 0 sistema existente e as

abstrac6es realizadas.

MAS MASA

Modelo de Objetos:

Classe: Estado: N6_Estado

Atributos Elementos de Dados

nome nome_est
default defo
tipo tipo
niveL visual niveLvisual
nivel nivel
ativacao Iig
c6pia_ativacao clig
ultima_ativacao ultJig
passos_ativos num_steps_active
passos_consecutivos num_steps_consec
numero_consecutivo num_consec
media_passos_consecutivos num_consec_average
informaC6es-9raficas_normais gf
informaC6es-9raficas_ expandidas gCexp
col *ESTADOIDecomposto Ipai *pai
col *ESTADOIDecomposto I filho *filho
*E Atividade/Associada *ativ
Metodos Procedimentos
criar_estado (c) aloca_bolha (c)
verificar_estado_normal (c) bolha_normal (c)
confirmar_estado (c) confirma_bolha (c)
receber_nro_filhos (o) cria_paneLnro_filhos (o)
remover_estado (c) desaloca_nos_e_transicao (oc+)
colocarjnfs-9raficas_estado (c) desenha_bolha (c+)
obterjnfs_estado (o) identifica_bolha (o+)
... . ..



Os metodos criar_estado e remover_estado sac operayoes

descritas no Modelo de Operayoes. 0 objeto controlador dessas operayoes e

Estado. Embora sejam classificadas como operayaes elas sac especificadas

como metodos quando da descriyao da classe na fase de projeto do metodo

Fusion. Como aqui esta sendo realizada a engenharia reversa do sistema, as

operayoes e 0 controlador ja sac identificados. Conforme foi mostrado na Figura

4.6, 0 Grafo de Interayao de Objetos tern a representayao do objeto controlador

das operayoes, assim, quando esse grafo for construido na fase do projeto, 0

objeto Estado e que contera uma seta sem origem com 0 nome da mensagem

sendo 0 correspondente as operayoes citadas. Optou-se por construir tabelas

mostrando a correspondencia existente entre as operayoes do MAS e do-MASA.

A Tabela 5.6 exibe essa correspondencia para 0 objeto Estado do MASA. Deve-

se notar que embora 0 nome da OperayaO no MAS tenha sido alterado, a

implementayao dela no sistema atual continua sendo feita pelo procedimento

cria_bolha.

Tabela 5.6 • Correspondincia entre as Opera~oes do MAS e MASA para a

Classe Estado

MAS MASA

criar_ estado cria bolha-
remover_estado deleta_bolha

expandir_bolha expande_bolha

informar_sobre_estado info_bolha

ativar_estados_iniciais inicializa_ligados

repintar_statechart repinta_statechart

Na Tabela 5.7 e apresentada a correspondencia entre 0 MAS e 0

MASA para a classe Transi~o do Statechart. Sao listados os atributos e os

elementos de dados correspondentes obtidos a partir do c6digo fonte, como pode

ser visto parcialmente na Figura 5.4, e as operayoes obtidas dos documentos de

Revitalizayao da Arquitetura do Sistema e do usa do ambiente, conforme descrito

no Capitulo 3. Os elementos de dados que nao tern atributos correspondentes sac



aqueles relativos a forma de implementac;ao realizada, como por exemplo:

sentinela e ind_gravac;ao. Os elementos de dados *esCf e *est_d nao tAm

correspondentes na coluna do MAS pois agora sac atributos especificos de

Trans_M:N. No MASA a diferenciac;ao entre uma transic;ao urn para urn e M para

N e realizada com esCf e esCd apontando para a subtransic;aoque faz a Iigac;ao

com a transic;ao. No MAS isso e realizado atraves da classe Trans_M:N e dos

relacionamentos, Tem_Origem_MN e Tem_Destino_MN, com Estado. Os

relacionamentos entre Transi~io e Trans_EV no MASA, Figura 5.5, sac agora

representados pelo relacionamento "executa" entre Transi~io e Expressio

Executavel, Figura 5.12. Esse relacionamento ocorre entre essas classes pois

transic;oestAm eventos, ac;oese atividades associadas.

MAS MASA

Modelo de Objetos

Classe: Transic;ao Transic;ao

Atributos Elementos de Dados

estado_fonte ind_esCfonte
estado_destino ind_esCdestino
numero_disparos num_disp
numero_p/_avaliac;ao num_avalia
controle_time_out ind_gravac;ao
hist6ria h
infs arco areo
Metodos Procedimentos

obter_transic;ao (0) busca_transic;ao(0)
criar_transic;ao(c) cria_transic;ao
remover_transic;ao_estado (c) desaloca_n6s_e_transic;oes (c+o)
eliminar_transic;ao (c) elimina_transic;ao_e_polonesa (c+)
armazenar_transic;ao_temporariamente (c) Recupera_trans (c+o)
gerar_transic;ao (c) Gera_sub_tr (c+)
... . ..

As operac;oesexibidas na Tabela 5.8, coluna MAS, tAm como objeto

controlador Transi~io. Pode-se notar nessa tabela que as operac;Oesdo MASA
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relacionadas com a criac;ao de sub-transic;ao nao aparecem no MAS conforme

comentado anteriormente.

Tabela 5.8 - Correspondincia entre as Operac;oes do MAS e MASA para a

Classe Transic;ao

cria arc MaraN
info arc
remove arco

Alguns procedimentos e os metodos correspondentes sao tambem

Iistados. Esses procedimentos foram selecionados como nos casos anteriores. Os

metodos foram elaborados ap6s a analise do que 0 sistema deve realizar. Pode-se

notar que no modelo atual, MASA, existiam as classes Trans_Ev e

SUb_Transic;ao que deixam de existir no MAS. Essas classes nao sac mais

necessarias uma vez que se referiam a forma como as transic;oes M:N foram

implementadas. Muitos dos procedimentos analisados no MASA que eram do tipo

c+o ou o+c e que envolviam as classes de Transic;ao e SUb_Transic;ao ou

Trans_Ev se tomam metodos somente da ciasse Transic;ao ou de suas

subclasses: Trans_1:1, Trans_M:N ou Trans_Default. 0 procedimento

Gera_sub_tr, por exemplo, e classificado como c+, sendo construtor de duas

classes: Transic;io e SUb_Transic;ao (MASA), no MAS ele e construtor da ciasse

Trans_M:N.

Do mesmo modo que as classes apresentadas anteriormente, os

dados aqui exibidos sac os provenientes do c6digo fonte que contem a estrutura

de dados para os eventos do statecharts, do documento de revitalizac;ao do

sistema e de conhecimentos adquiridos com 0 uso do sistema. A Tabela 5.9 exibe
o MAS e 0 MASA para eventos do statechart.

A ciasse Evento_Atomico relaciona-se com a ciasse E_Evento que

e especializac;ao de Expressao Executavel atraves da relac;ao "Ava/ia" ,
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descrevendo assim que uma expressAo de evento e composta de eventos

atomicos. Os procedimentos associados a classe N6_Evento sAc adaptados em

sua maioria diretamente para os metodos conforme pode ser visto na Tabela 5.9.

MAS MASA

Modelo de Objetos

Classe Evento_Atomico N6_Evento

Atributos Elementos de Dados

nome_evento nome_ev
va10r_evento valor_ev
evento_oculto hide
numeros_gerados num_gerados
numero-avaliado num_avail
avaliayAo avail
contador time out time_out
Associada/ExoressAo Executavel *trans
Metodos Procedimentos

remover_eventos (c) desaloca_eventos (c)
iniciar_evento (c) Inicia_ev (c)
armazenar_evento_permanentemente (0) Salva_ev (0)
consultar_evento (0) Verifica_Evento (oc)
consultar_evento_simula~Ao (0) Obten_eventos (0)
iniciar_time_out (c) Inic_time_out (c)
iniciar_evento_simula~Ao (c) Inic_time_out (c)
salvar_evento (c) Salva_eve (o+c)
zerar_eventos (c) Zerar_estatistfcas (c+)
... . ..

A Tabela 5.10 exibe como as variaveis de statechart se comportam

no MASA e no MAS. Elas se relacionam com E-A~io, como mostra a Figura 5.12,

atraves da rela~Ao"Referencia ", isto e, uma a~Ao pode ser composta de variaveis.

Os elementos de dados descritos na estrutura de dados tern os correspondentes

atributos, a menos de acerto quanta aos seus nomes. 0 elemento de dados

ind_var nAo tern atributo correspondente por ser urn dado relativo a forma de

implementa~Ao utilizada no sistema atual. 0 procedimento declara_ variaveis tern 0

metodo correspondente declarar_variaveis, que e somente construtor da ciasse

Variavel do MAS, pois sua fun~Ao e alterar 0 valor das variaveis declaradas.
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MAS MASA

Modelo de Objetos

Classe :Variavel Vars

Atributos Elementos de Dados

nome_da_variavel nome_var
tipo_da_variavel tipo_var
valor_atual valor
valor anterior valor ant
Metodos Procedimentos

alterar_variaveis (0) altera_variaveis (0)
atribuir_valor_variavel (c) atribuLvalor (c)
limpar_variaveis (c) Clear_var (c)
declarar_variaveis (c) declara_variaveis (c)
iniciar_valores_variaveis (c) Inic_vaLvars (c)
verificar_se_e'_variavel (0) is_var (0)
. . . ...

A Tabela 5.11 exibe informa~oes do MAS e do MASA para

atividades do statechart. Essas atividades foram armazenadas na forma de tabela

no MASA, Figura 5.5., Tab_Ativ. No MAS, como pode ser visto na Figura 5.12, a

classe Procedimento esta relacionada com E_Atividade em um relacionamento

cuja cardinalidade e representada por ., mostrando que E-Atividade pode

executar varios Procedimentos e que urn Procedimento pode ser executado por

varias E_Atividade.

Pilha_Pol, no MASA, e urna estrutura de dados que implementa

todos os tipos de expressoes executaveis. Os procedimentos associados a

Pilha_Pol sac agora separados em metodos de E-Atividade, E_Evento e E-A~io

de acordo com a opera~so realizada.

A tabela 5.12 resume os modelos construidos no passe 2 e os

modelos correspondentes construidos no passe 3 do metodo descrito no Capitulo

4. 0 Modelo de Objetos para 0 tema Statechart Permanente nso foi construido

para 0 MAS, porque nao ha necessidade dessa preocupa~so na visao do sistema.



MAS MASA

Modelo de Objetos

Classe: Procedimento Tab_Ativ

Atributos Elementos de Dados

nome_da_atividade nome_ativ
endere~o_atividade endere~o_ativ
qtdade estados associados atividade qtd est ativ

Metodos Procedimentos

atualizar_arvore (c) atualiza_arvore (oc)
avaliar_argumento (0) avalia_argumento (0)
confirmar_atividade (c) confirma_ativ (c)
apagar_atividade (c) deleta_item (oc)
consultar_atividades janela_info_at (0+)
descarregar_tabela_estado (0) Descarrega_tab_est (o+c)
... . ..

MASA MAS

Modelo de Objetos

Temas:

Diagrama X X

Relat6rios X X

Statechart Temporario X X

Statechart Permanente X

Modelo de Cicio de Vida X X

Modelo de Opera~ao X X



o modele produzido e urn modelo de Analise Orientada a Objetos

completo, de acordo com 0 que propoe 0 metodo Fusion. A partir desse modelo

pode-se projetar e implementar 0 ambiente baseado em orienta~o a objetos ou

ele pode ser utilizado para realizar manutenc;oesorientada a objetos.

Com a engenharia reversa realizada ha possibilidade de uma

reengenharia futura do ambiente, reimplementando-o em linguagem orientada a

objetos tipo C++. A partir de agora ha facilidade para a evoluc;ao do.'ambiente

uma vez que, nos documentos produzidos pelo metodo, estao reunidas todas as

informac;oesnecessarias.

o Modelo de Analise do Sistema, MAS, produzido pela engenharia

reversa antecipa algumas atividades da fase de projeto, ja que os metodos estao

em sua grande maioria detinidos. A fase de projetos pode, entretanto, retina-Ios. 0

mapeamento entre 0 modelo produzido e 0 sistema atual permite que

manutenc;oes possam ser analisadas no modelo de analise do Fusion e depois

concretizadas seguindo a implementac;aoatual.

No inicio deste projeto de engenharia reversa havia uma noc;aodos

objetivos a serem atingidos e de como faze-Io; mas durante 0 desenvolvimento, 0

metoda foi sendo delineado a partir da maior compreensao das atividades

envolvidas e da racionaljza~o do trabalho, com a descoberta de regras de

relacionamento entre 0 c6digo e 0 MASA e entre 0 MASA e 0 MAS. Esses

"insights" podem agora ser reutilizados em outras situac;oese 0 metodo proposto

pode ser adotado em situac;oes analogas. Com isso, 0 objetivo de ter urn metodo

concreto, fundamentado e testado na pratica foi atingido.



Embora nso utilizada no experimento relatado neste Capitulo,

porque nao havia disponibilidade, uma ferramenta de apoio ao metoda Fusion

poderia ser incorporada ao metodo para facilitar 0 desenvolvimento do passo 3.

Idealmente, deveria ser uma ferramenta aberta, para que 0 mapemento criado no

passo 4 possa ser tambem alimentado para a ferramenta.

Benedusi e outros [4], comentam que no estagio atual, urn processo

de Engenharia Reversa deve ser refinado e projetado para cada uso,

considerando as necessidades a satisfazer e 0 ambiente. 0 metodo proposto no

Capitulo anterior e validado neste Capitulo mostrou constituir urn passo adiante

nesse estagio pois, sem duvida, pode ser reusado em muitas outras situac;oes,
pois:

• A passagem de urn passe para outro e bem definida.

• Em cada passe 0 processo e guiado por documentos a serem
produzidos.

• Ha uma articulac;aoclara entre os documentos do sistema atual e
os documentos a serem produzidos.

5.7. Considera.;oes Finais

As diretrizes para a realizac;ao de engenharia reversa, referidas na

sec;ao 4.1, Considerac;oes Iniciais, do Capitulo 4, foram testadas neste Capitulo.

Pode-se observar em detalhes todas as anomalias apresentadas pelo sistema e

com 0 estudo realizado tem-se uma medida do esforc;onecessario para corrigi-Ias.

o objetivo de ter urn modelo orientado a objetos do ambiente

StatSim foi plenamente atingido. Com base na implementac;ao atual, foram

derivados os modelos de objeto, de cicio de vida e de operac;oes, que serao

utilizados a partir de agora para evoluc;ao do ambiente. 0 experimento serviu

tambem para reforc;ar a suposic;ao ja testada por alguns autores, de que e

possivel derivar urn modelo orientado a objetos com base em uma implementac;ao
nso orientada a objetos.



A motivac;Aogerada pelos artigos de Jacobson, Wong, Dietrich e

outros consolidou-se com a elaborac;Aodo metoda e cobre uma lacuna por eles

deixada quando tratam da reengenharia de sistemas sem fomecer um metodo

concreto para a etapa de engenharia reversa.

Comparando a sensac;Ao de falta absoluta de orientac;Ao quando

dos primeiros contatos com 0 ambiente com 0 guia segura constituido pela

documentac;Ao produzida pela engenharia reversa, e possivel afirmar que 0

trabalho empregado em executa-Ia traz beneficios que contribuem para a melhoria

de qualidade do sistema atual e para futuras evoluc;6es, orientadas a objeto ou

nAo.

Aplicando-se as metricas apresentadas no Capitulo 4 observa-se

que a implementac;Ao do ambiente StatSim pode ser convertida para uma

implementac;Ao baseada em orientac;Ao a objetos com relativa facilidade. A

influencia do tipo de implementac;Aoutilizada e grande, uma vez que a anomalia

tipo icorresponde a mais de 60% dos tipos de anomalias detectadas.



Capitulo 6

Conclusoes

Pesquisas

Sugestoes para Futuras

Esta tese tem como objetivo apresentar um metodo de engenharia

reversa orientado a objetos e a sua aplica~o a um sistema-exemplo. Para se

chegar ao metodo proposto alguns metodos de desenvolvimento de sistemas

reativos e orientados a objetos sao apresentados, comparando-se os pontos

positivos e negativos entre eles. Apresenta-se, tambem, 0 ambiente StatSim e as

suas evolu«;6es,bem como a amplia~o realizada como parte deste trabalho. Esse

ambiente e utilizado como 0 sistema exemplo para valida~o do metoda de

engenharia reversa orientado a objetos proposto. Alem disso, mostra-se como 0

StatSim pode ser utilizado para valida~o da especifica~o de um sistema reativo

em Statecharts.

As conclusoes gerais deste trabalho sio retomadas e discutidas na

se9ao 6.2. As contribui90es desta tese sio apresentadas na se~o 6.3 e as

sugestoes para trabalhos futuros estio na se~o 6.4.

Como exposto no Caprtulo 1 deste trabalho, a dificuldade

encontrada em manter e ampliar as fun96es do ambiente StatSim foi um dos

fatores que motivou esta pesquisa. Pode-se citar 0 entendimento de trechos do
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cadigo fonte como uma das dificuldades encontradas quando da ampliac;ao da

funcionalidade do ambiente: inclusao de atividades associadas aos estados e

transic;so "default" com ac;ao. A implementac;ao de transic;ao "default" com ac;ao

permite que um maior numero de sistemas possa ser especiticado e 0 ambiente

StatSim possa ser utilizado para edita-Ios e simula-Ios. Antes disso, todo sistema

que possuia evento associado a estado "default", precisava ser editado no

ambiente utilizando artificios, uma vez que as ac;Oesestavam associadas somente

as transic;oes nao "defaults". 0 mesmo ocorria com os sistemas que possuiam

tarefas associadas aos estados, nao podiam ser editadoslsimulados no ambiente

StatSim pois somente a parte comportamental de um sistema podia ser

especiticada. Ao se inserir atividades aos estados permitiu-se que um sistema

possa ser visualizado tanto do aspecto comportamental como funcional.

Apes a pesquisa na literatura tecnica especializada, foi notada a

ausencia de diretrizes seguras que conduzissem a engenharia reversa de

sistemas desenvolvidos sem a orientac;ao a objetos para um modele orientado a

objetos. Esta tese preenche esta lacuna, propondo, para esse tim, um metodo

detalhado, sistematico e utilizavel em outras situac;Oessemelhantes, que sac

comuns na realidade atual. 0 metodo de engenharia reversa orientado a objetos

proposto neste trabalho apoia-se nos modelos existentes, para a fase de analise,

no metodo de Fusion. A partir de um sistema implementado sem orientac;ao a

objetos e possivel atraves desse metodo elaborar um modele orientado a objetos.

Vale ressaltar que os modelos orientados a objetos obtidos sac abstrac;Oes

realizadas, uma vez que 0 sistema implementado nao segue a abordagem

orientada a objetos. Eles sac produzidos visando a facilitar a elaborac;ao do

modelo "real" orientado a objetos, que e 0 produto final apas a aplicac;ao do

metodo de engenharia reversa.

A avalia~ao do metodo proposto foi efetuada apliacando-o ao

propno ambiente StatSim. Dessa forma, pode-se dizer que 0 objetivo foi

totalmente alcan~ado, uma vez que esse metodo pode ser seguido passo a passo

e produz os resultados desejados. As anomalias detectadas sac provenientes de

alguns fatores, tais como: a pouca familiaridade dos programadores com a

linguagem C, a falta de diretrizes bem detinidas para a realiza~ao do projeto e a

nso preocupac;ao com as expansOes que poderiam vir a ser realizadas com 0

ambiente. Apes 0 levantamento de todas as anomalias encontradas, 0 modelo



orientado a objetos foi construido considerando-se somente os aspectos

relevantes ao ambiente, sem a preocupa~ao da forma como seria a

implementa~ao, caso um processo de reengenharia fosse a op~o escolhida. 0

modele produzido facilita as manuten~oes que devem ser realizadas no sistema

quando necessario.

A afirma~o de Coleman de que 0 metodo Fusion e adequado para

engenharia reversa [17] pOde ser comprovada nesta tese. Uma das principais

razoes para isso e a existencia de tres fases distintas, articuladas entre si. Embora

o objetivo final seja produzir um modele de analise, 0 processo de engenharia

reversa parte do c6digo existente e ha um caminho natural para seguir 0 processo

inverso de modelagem. Por exemplo: da interface do sistema atual produzir 0 seu

Modelo de Cicio de Vida e dai produzir um modele de analise; da mesma forma

produzir urn Modelo de Opera~ao para cada opera~ao da interface e a partir dai

generaliza-Io em fun~ao do Modelo de Objetos.

o trabalho acrescentou ao ambiente StatSim alem de recursos para

o tratamento dinamico do sistema especificado tambem recursos para 0

tratamento funcional. A edi~ao de atividades associadas aos estados permite que

quando 0 statechart for simulado, se acompanhe quais sac as tarefas realizadas

no momento que 0 estado esta ativo. As atividades associadas as transi~oes se

comportam como as a~oes. Dessa forma, 0 engenheiro de software tern a

possibilidade de visualizar urn sistema sob esses dois aspectos, comportamental e

funcional, possibilitando a valida~ao da especifica~o.

A redocumenta~ao que foi feita [72,73] ao ambiente StatSim

contribui nao s6 para facilitar 0 seu use e manuten~o como demonstra a

familiaridade da autora com 0 ambiente enfocado.

A sequencia de passos proposta no Capitulo 3 para que urn sistema

reativo seja desenvolvido utilizando-se das duas visoes, tern por objetivo fomecer

diretrizes concretas para facilitar a utiliza~ao do ambiente StatSim como urn

mecanisme de valida~ao de sistemas. Essa sequencia de passos visa dar ao leitor



condiyoes para a especificayso de um sistema tanto atraves de statecharts como

atraves de diagramas de atividades. As simula¢es realizadas no ambiente

StatSim para 0 sistema exemplo desenvolvido, seguindo as diretrizes expostas,

permitiram verificar que a especificayso esta correta. As sequencias de eventos

tomadas como exemplo tiveram 0 mesmo comportamento quando aplicadas ao

exemplo tanto no ambiente StatSim quanto ao prot6tipo existente. Os tipos de

simulayoes existentes no ambiente StatSim permitem, tambem, a validayao das

diferentes sequencias de eventos possiveis.

Este trabalho apresenta diretrizes detalhadas e articuladas na forma

de metodo para engenharia reversa orientada a objetos para sistemas

desenvolvidos sem essa orientayao. A utilizayso do metoda de Fusion para apoio

ao metoda de engenharia reversa criado e original e mostrou-se bastante viavel.

Na literatura especializada existem diversos trabalhos que citam a possiblidade de

que a engenharia reversa seja apoiado por um metodo de desenvolvimento de

sistemas orientados a objetos, porem nao sac fomecidas as diretrizes para que

isso seja realizado, metodos detalhados ou casos elaborados. A escolha do

metodo Fusion se deve ao fate dele ser um metodo recente para 0

desenvolvimento de sistemas com orientayao a objetos, por cobrir as fases de

analise, projeto, implementayao e por conter, em seus modelos, 0 que existe de

melhor nos outros metodos existentes de orientayao a objetos e que sac

amplamente utilizados.

A aplicayao desse metodo ao ambiente StatSim passe a passo,

produziu uma documentayao que pode ser considerada como um manual para a

repetiyso dessa tarefa em relayso a outros sistemas. Foi possivel tambem detectar

problemas importantes relacionados a implementayao atual, que dificultam a

manutenyso e violam regras de modularizayso bem fundamentadas. As anomalias

detectadas na implementayao podem ser consideradas uma metrica de qualidade

da implementayso atual. As anomalias relacionadas ao tipo de implementayAo

empregada nso alteram 0 estado do sistema, sendo possivel a correyAo de alguns

procedimentos, como a longa hierarquia de chamadas. Dentre as demais

anomalias encontradas as que consomem maior esforyo sac as do tipo O+C+, pois

a manipulayso de diversas estruturas de dados deve ser realizada atraves da

elaborayso de diversos metodos. 0 objetivo de ter um modelo orientado a objetos

do ambiente StatSim foi plenamente atingido. Os modelos de objetos, de cicio de
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vida e de operacoes foram derivados a partir da implementacao atual e serao a

partir de agora utilizados para evolucao do ambiente. 0 experimento serviu

tambem para reforcar a suposicao ja testada por alguns autores, de que e possivel

derivar um modelo orientado a objetos com base em uma implementacao nao

orientada a objetos. Dessa forma, a proposta de se ter um metodo sistematico,

bem fundamentado e testado na pratica foi concretizada.

Sao fomecidas metricas para avaliacao do esforco de conversao de

um sistema desenvolvido sem a orientacao a objetos em um com orientacao

objetos. A elaboracao dessas metricas ocorrer a partir das anomalias detectadas

no sistema que passa pelo processo de engenharia reversa. Permite-se, dessa

forma, que 0 engenheiro de software tenha condicoes de avaliar 0 esforco

necessario que sera dispendido para que um c6digo orientado a objetos seja

criado a partir do sistema implementado sem a abordagem de orientacao a

objetos.

6.4. Sugestoes para Futuras Pesquisas

Existem alguns pontos que merecem atencao quanto a exploracao

para a obtencao de resultados que possam auxiliar no processo de engenharia

reversa e reengenharia de sistemas sob 0 enfoque da orientacao a objetos. Um

deles e a aplicacao do metodo de engenharia reversa orientada a objetos proposto

neste trabalho a outros tipos de sistemas, como sistemas de informacao e

sistemas reativos. Considerando-se esses dominios especificos, talvez novos

aspectos possam ser incorporados ao metoda proposto nesta tese.

Sistemas de informacao desenvolvidos em linguagens de

programacao mais antigas e sob paradigmas nao orientados a objetos podem ser

recuperados, construindo-se um modele orientado a objetos. Esses sistemas, na

maioria das vezes, atendem a todas as necessidades de seus usuarios, porem ha

o desejo de toma-Ios disponiveis em plataformas mais recentes de

software/hardware sem que 0 desenvolvimento de um novo sistema seja

necessario. Outras vezes ha 0 desejo de se alterar somente a linguagem de

programacao e, em outras ainda, ha a necessidade de ampliar a funcionalidade



desses sistemas. Em todos esses casos pode-se aplicar 0 metodo de engenharia

reversa orientada a objetos aqui proposto.

Os sistemas reativos merecem um cuidado especial. Um trabalho

interessante diz respeito a aplica~ao do metodo de engenharia reversa orientada a

objetos a sistemas reativos quando um dos casos analogos aos citados acima

ocorre. Os modelos a serem obtidos podem necessitar de algumas adapta~oes

relacionadas ao metodo Fusion para que 0 fator tempo seja expresso e para que

as respostas aos eventos sejam dadas de forma condizente com 0 tipo de

sistema.

A amplia~ao do ambiente StatSim a partir do Modelo de Objetos

gerado e uma das atividades que pode ser realizada. Novasfuncionalidades

podem ser adicionadas ao ambiente, com base no modele criado por este

trabalho, ou seja, nos modelos produzidos para 0 MAS. A reengenharia parcial

do ambiente, ou seja, a altera~ao do c6digo para uma linguagem orientada a

objetos pode ser realizada e com isso obtem-se tambem a valida~ao das metricas

sugeridas no Capitulo 4. No caso de reengenharia do ambiente pode-se utilizar 0

metodo Fusion para a fase de engenharia avante. A partir do modelo MAS

construido pode-se iniciar a codifica~ao dos metodos relacionados as classes

utilizando-se uma linguagem orientada a objetos.

As metricas propostas podem ser validadas por outros projetos de

engenharia reversa ou reengenharia e possiveis extensoes ou ajustes podem ser

feitos a partir de novas pesquisas.

o estudo de ferramentas que possam apoiar 0 metoda de

engenharia reversa orientada a objetos e um outro ponto a ser investigado.

Ferramentas que possam auxiliar a fase de revitaliza~ao da arquitetura do sistema

existente facilitam 0 trabalho de recupera~ao de informa~oes e podem vir a agilizar

o processo de engenharia reversa. Outro tipo de ferramenta a ser investigado e 0

que auxilia no processo de classifica~ao de procedimentos quanta ao tipo de

anomalia existente, ou seja, que investiga se um procedimento e construtor ou
observador de uma ou mais classes.



As ferramentas CASE, como Fusion Case [17], dao apoio a
constru~ao de modelos do MAS. Ja para os modelos do MASA, adapta~oes

devem ser realizadas para que os modelos correspondentes ao sistema atual

sejam obtidos. A adequa~ao da ferramenta ao metodo, bem como a especifica~o

dos requisitos dessas adapta~oes, serao objetos de estudos futuros.

o metodo de engenharia reversa pode ter outras versoes apoiadas

em outros metodos de desenvolvimento de sistemas orientado a objetos, tais

como, Objectory, OMT, etc.. A partir dai, uma compara~ao entre essas versoes

pode ser realizada evidenciando os pontos positivos e negativos de cada um
deles.
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Apindice 1

Gramatica Utilizada no Ambiente StatSim

A gramatica completa utilizada para edi~o de statecharts e a

apresentada a seguir. As modifica~oes realizadas neste trabalhoestao marcadas

com (-).

<estadograma> :: =[ <declara~oes> ';' ]

<estados> ';'

<transi~oes> ';'

A1.2 Para definic;io de estado e atividades



<fun~ao> ::= DO <chamada-atividade> f,'<chamada-atividade>} (-)

I ENTRY <chamada-atividade> f,'<chamada-atividade>} (-)

I EXIT <chamada-atividade> f,'<chamada-atividade>} (-)

A1.3 Para definic;io de transic;oes

<transi~ao> ::= EVENTO <evento>

ORIGEM <estado-origem> {',' <estado-origem> }

DESTINO <estado-destino> [(/H I/H*)]

{ ',' <estado-destino> [(/H I/H*)] }

[ ACAo '{' <a~6es> '}' ]

<ev_ou> ::= <ev_e> { and <ev_e> }

<ev _e> ::= <ev_f> ['[' <exp> T]

<ev_f> ::= <evento primitivo> I'{'<evento primitivo>')' I <true> '(' <exp> ')'

I <false> '(' <exp> ')' I <changed> '(' <variavel> ')'

I <exit> '(' <nome-estado> ')' I <entered> '(' <nome-estado> ')'

It_out '(' <evento> <numero> ')'



<fator> ::= <true> I<false> I <condic;ao primitiva> I <numero>

I <variavel> I in '(' <nome-estado> ')' I <not-yet> '(' <evento> ')

I <current> '(' <exp> ')' I not <exp> I '(' <exp> ')'

<ac;ao> ::= <identificador> I <variavel> ':=' <exp>

Iclear '(' <nome-estado> [ * ] ')' I<chamada-atividade> (-)

A1.4 Defini~oese abrevia~oes





Apindice 2

Modelos de Objetos do MASA Para os Temas

Considerados

Para cada um dos temas considerados foi elaborado um Modelo de

Objetos para 0 Modelo de Analise do Sistema Existente. Esses modelos foram

construfdos a partir da consulta as estruturas de dados atualmente

implementadas. As estruturas foram implementadas utilizando-se os conceitos de

tipos abstratos de dados (TAD).

A Figura A21 mostra 0 Modelo de Objetos para 0 TemaDiagrama.

Sao consideradas todas as estruturas que representam os objetos relativos a

inser~o de um diagrama na tela. Os termos Baths e Aroo referem-se,

respectivamente, aos estados e transi90es do statechart. A Figura A22 mostra 0

Modelo de Objetos para 0 Tema Diagrama com 0 refinamento de Baths e Aroa,

exibindo todos os conectores utilizados para 0 desenho de um statechart, como



por exemplo, conector cheio (utilizado para 0 trac;ado de transi~o -defauIt"),

conector vazio (trac;ado de transi~o M:N). segmento de reta e de curva (utilizado

para 0 trac;ado do estado). etc..

'r:::J ~<f=->v~

I

1~

11A1m~ I
1~

Figura A22 - Modelo de Objetos do lema Diagrama (MASA) com Reftnamento

de Solha e Arco



A Figura A23 mostra 0 Modelo de Objetos para 0 Tema Relat6rios.

Esse tema refere-se ao produto que pode ser obtido depois da simulac;Ao de urn

statechart. SAo representados, nesse diagrama, os diversos tipos de relat6rios

produzidos quando da simulac;Ao programada, a tabela de eventos que e
apresentada quando a simulac;Ao interativa e a opc;Ao escolhida, etc ..

Programa LCE

Usta de Ewntos
(Batch)

A Figura A24 mostra 0 Modelo de Objetos para 0 Tema Statechart

Permanente. Esse tema refere-se a forma como os statecharts depois de editados

sAo armazenados em dispositivos nAo volateis. Os nomes de classes seguem a

regra sintatica <nome>.extensiio onde: nome representa 0 nome atribuido ao

statechart e extensiio refere-se ao tipo de dado armazenado: est para estado, tr

para transic;ao, ativ para atividades, etc ..
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Apendice 3

Modelo de Objetos do MAS Para os Temas

Considerados

Para cada um dos temas do Modelo de Anl~lise do Sistema (MAS)

foi construldo 0 respectivo Modelo de Objetos. As informa¢es utilizadas nessa

constru~o sac obtidas a partir da abstra~o realizada do Modelo de Objetos do

MASA. Sao consideradas as informa¢es necessarias para a modelagem das

classes de acordo com os requisitos do sistema. Os detalhes relacionados com a

implementa~o nao sac levados em conta.

A Figura A31 mostra 0 Modelo de Objetos para 0 Tema Diagrama.

As classes consideradas sac as relacionadas com as informa¢es de entrada

necessarias para a representa~o das transi~es e estados. As classes AlCa e

Baths continuam sendo as representantes de transi¢es e estados,

respectivamente. A Figura A32 mostra 0 Modelo de Objetos para 0 Tema

Diagrama com 0 refinamento de AICO e Baths: segmento de reta, r6tulo, seta, etc..

o relacionamento ·psi representa 0 fato de estado ter ou nao hist6ria e a

hierarquia entre os estados.



Figura A32· Modelo de Objetos para 0 Tema Diagrama (MAS) com 0

Refinamento de Bolha e Arco



A Figura A33 mostra 0 Modelo de Objetos para 0 lema Relat6rios.

Sao considerados nesse tema todas as informa~6es relevantes sobre os tipos de

simula~ao existentes no ambiente, relat6rios por elas produzidos, Log e as

interven~6es do engenheiro de software.

I
Tabela de Eventos

~r==
/ PrograrTB LCE

/ I none fonte

/ /

/~·~-I
Lista de Eventos

(Batch)

Figura A33 - Modelo de Objetos para 0 lerna Relat6rios (MAS)



Apendice 4

Opcoes Existentes na Interface do Ambiente

StatSim e os Procedimentos que as

Implementam

As tabelas a seguir contem as op~oes de interface do ambiente

StatSim e os procedimentos que as implementam. Essas tabelas complementam a

Tabela 5.2., apresentada no Capitulo 5,

A Tabela A42 e A43 mostram as op~oes de interface para 0 modo
de simula~ao.
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Tabela A41 • Op~6es da Interface para 0 Modo de Edi~ao (Files, Activities,

Variables, Hide/Closure)

OPC;OES DA OPERAC;OES OPERAC;OES
INTERFACE IMPLEMENT ADAS
(Edicao)

Files Save Statchart salva_arquivo
indica_oper_corrente
limpa_opera~o
mensagem_arq
salva statechart

Load Statechart carrega_arquivo
arquivo_novo
Iimpa_opera~o
mensagem_arq
mostra statechart'
recuoera statechart

Save as new sa Iva_como_novo_arquivo
Statechart abandona

indica_oper_corrente
salva novo ara

Clear Iimpa_edic;ao
apaga_statechart_memoria
aterra_ev
coloca_naJ)i1ha~aneia
indica_oper_corrente
Inic_simb_espec
Inic tab vars
limoa oPeracao

Return saLEdic;ao
apaga_statechart_memoria
aterra ev
coloca=.naJ)i1ha~aneia
Inic_simb_espec
Inici tab vars
IimDa oDeracao

Activities Insert insere_atividades
busca no
indica- ooer corrente

Remove remove_atividades
busca no
indica- ooer corrente

Variables Declaration solicita_ variaveis
analisa_e_armazena_var
declara variaveis

Query lista_ variaveis
abandona-,istagem
imprime_variaveis
indica ooer corrente

Hide/Closure Hide/Closure Lista_hideclosure_ e
Abandona hide e
Confirma hide e
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Tabela A42 - Op~oes da Interface - Modo de Simula~io (Files,

Decompose, Informations)

OPCOES DA OPERACOES OPERACOES
INTERFACE IMPLEMENTADAS
(Simulacio)
Files Load carrega_arquivo

arquivo_novo
Iimpa_operac;ao
mensagem_arq
mostra statechart
recuoera statechart

Save overwrite salva_arquivo
indica_oper_corrente
Iimpa_operac;ao
mensagem_arq
salva statechart

Save as new salva_como_novo_arquivo
statechart abandona

indica_oper_corrente
salva novo ara

Clear Iimpa_ediyao
apaga_statechart_memoria
aterra_ev
coloca_naJ)i1ha-ianeia
indica_oper_corrente
Inic_simb_espec
Inic tab vars
limDa oDeracao

Return saLSimula~ao
apaga_~atechart_memoria
aterra ev
coloca=..naJ)ilha-ianela
Inic_simb_espec
Inic tab vars
IimDa ooeracao

Decompose Decompose expande_bolha
captura_bolha
indica ooer corrente

Information Transition info_arc
identifica arco
indica ooer corrente

State info_bolha
identifica bolha
indica ooer corrente

Activation info_ativ
identif bolha
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Tabela A43 - Op~oes da Interface -Modo de Simula~io (Variables, Default
Configuration, Simulation, Miscellaneous).

OPCOES DA OPERACOES OPERACOES
INTERFACE IMPLEMENTADAS
(continua~io
Simula~io)
Variables Query lista_ variaveis

abandonaJistagem
imprime_variaveis
indica oper_corrente

Change altera_ variaveis
recupera valor

Default Default Configuration inicializaJigados
Configuration default...,9c

Inic_ligados_defo
compara1
refresh

Simulation Batch
Create Batch
Load Carrega arQ_lote
Simulate Lista_lote

abandona_lote
imprime_lote
indica oper corrente

List
Programed ExecUl;ao Programada

Abandona Simulation
Clear_Var-
coleta_configura~o
coleta_nome_fonte
coleta_number_stpes
coleta_result
coleta_type
Edite LCE
ExeeU~o_Programada2
Show Control Var
Show::::Events-
Show_Steps_Report
Show_StatisticaLReport
Show_Var
Start simulation

Miscellaneous Refresh repinta_stchart
default...,9c
refresh

Events Eventos S
Show Log Ver Log_ S
Clear History Limpa historia
Hide/Closure Lista_hideclosure_s

Abandona hide s
Confirma hide s


