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Abstract. Software Product Line (SPL) is a set of systems aligned to the same
strand, it is based on the development of products from common characteristics,
it is a strategy that adds quality and efficiency to the product Last. The work
makes a SPL study with a proactive approach applied to an experiment (to be
defined), applying concepts of SPL with the purpose of identifying and expos-
ing techniques for elaboration of an SPL. It is hoped with this work to obtain
knowledge about the subject and to show the structuring of a system as part
of a product line. As a result should report the advantages and disadvantages
of using the proactive approach of SPL in the development of systems from the
evidence found in the experiment.

Resumo. Linha de produtos de software (do inglês - Software Product Line -
SPL) é um conjunto de sistemas alinhados a uma mesma vertente, ela se baseia
no desenvolvimento de produtos a partir de caracterı́sticas em comum, é uma
estratégia que agrega qualidade e eficiência ao produto final. O trabalho faz
um estudo de SPL com abordagem pró-ativa aplicada a um experimento(a ser
definido), aplicando conceitos de SPL com o propósito de identificar e expor
técnicas para elaboração de uma SPL. Espera-se com este trabalho obter con-
hecimento sobre o tema e ao fim mostrar a estruturação de um sistema como
parte de uma linha de produtos. Como resultado deverá relatar as vantagens
e desvantagens do emprego da abordagem proativa de SPL no desenvolvimento
de sistemas a partir de evidências encontradas no experimento.

1. Introdução

O mercado de softwares vem crescendo e evoluindo, novas tecnologias são lançadas,
novos sistemas são desenvolvidos, novas maneiras de arquitetar aplicações são criadas,
trata-se de uma área dinâmica que a todo momento aumenta o grau de exigência e quali-
dade de seus produtos, e requer maior velocidade na produção de um sistema conciliando
o baixo custo no desenvolvimento do mesmo. Para que as empresas possam se destacar
nesse mercado competitivo, a qualidade alinhada a alta produtividade, se faz necessária, e
para isso existe uma estratégia utilizada durante todo o projeto arquitetural e desenvolvi-
mento do sistema, é conhecida como SPL.

Linha de Produto de Software é um conjunto de produtos de software relaciona-
dos, todos compartilhando funcionalidades, caracterı́sticas, ou aspectos comuns, ainda
que existe particularidades em cada produto. Ao aplicar essa estratégia obtém-se alguns



benefı́cios como qualidade e produtividade, pois é reduzido o número de defeitos relata-
dos,o tempo de correções, , o custo total de desenvolvimento, e o tempo até a entrega do
produto final[1]. Por outro lado o custo inicial se torna alto, pois é necessário tempo e
contar com profissionais de alta qualidade para se projetar e desenvolver uma SPL.

A abordagem pró-ativa a qual o presente trabalho abordará, é usada na elaboração
de SPL, consiste no desenvolvimento de produtos após a criação dos elementos base, que
são caracterizados pelas caracterı́sticas comuns dos produtos pertencentes a SPL.

O objetivo desse trabalho é realizar um estudo a respeito de SPL utilizando a
abordagem pró-ativa através de um experimento, um sistema, e como resultado expor e
ou propor metodologias, técnicas e ferramentas para produção da mesma.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Nesse capı́tulo são apresentados os conceitos e as técnicas utilizadas para o entendimento
deste trabalho. A primeira seção 2 apresenta a estratégia SPL, a seção seguinte 2.1 é sobre
o estudo de variabilidade, e a ultima seção 2.2 é explicado do que se trata a abordagem
pró ativa

2.1. Linha de Produto de Software

Linha de produto(LP) é definida como ”grupo de artigos afins que se destinam a um
mesmo grupo de consumidores, atendendo a necessidades e desejos semelhantes”[2], um
conceito já estabelecido na maioria das áreas de mercado, um exemplo é o mercado au-
tomotivo, onde as vendas de carros são feitas com base em uma linha de produtos, cada
modelo possui os itens de série e os opcionais, gerando uma famı́lia de produtos com car-
acterı́sticas comuns e variáveis, conforme a necessidade do cliente. Na área de software
esse conceito é chamado de Linha de Produto de Software - (Software Product Line em
Inglês). SPL usa a mesma analogia de uma LP para a analise e desenvolvimento de um,
ou vários sistemas, visando uma customização em massa, produção em larga escala de
bens adaptados de acordo com as necessidades individuais do usuário. Pode-se dizer que
o objetivo de uma SPL e o do reuso de softwares, criar uma estrutura, independente de
linguagem de programação , que contenha as caracterı́sticas comuns dos sistemas de um
domı́nio especifico, e que possa através dessa estrutura, com a inclusão de particulari-
dades, gerar um conjunto de sistemas conforme a necessidade de cada projeto.

O uso de SPL traz varias vantagens como, redução dos custos de desenvolvimento
e manutenção, principalmente nas partes comuns, também chamados de ativos base. A
elaboração de uma SPL gera redução no tempo entrega de um produto ao mercado ”time-
to-market”, conforme ilustrado na figura 1, o tempo de desenvolvimento de somente um
produto,e constante, entretanto no desenvolvimento de uma SPL o tempo passa a ser
menor conforme a quantidades de produtos, ativos base, que já foram desenvolvidos. A
qualidade do produto normalmente tende a aumentar, pois a cada inserção de um membro
nessa linha, são realizados novos testes, sejam eles unitários, de sistema, ou regressão.E
caso necessário é feita a refatoração dos ativos, beneficiando toda a famı́lia a qual o pro-
duto em questão pertence.



Figure 1. Time to market with and without product line engineering.

As desvantagens associadas ao uso de SPL são, a alta demanda de tempo na
iniciação do processo para criação da linha de produto, bem como no desenvolvimento
dos primeiros artefatos, nome dado aos sistemas desenvolvidos que representam os ativos
base. O processo de analise dos requisitos, da definição dos ativos base, e do desen-
volvimento dos artefatos necessita de um engenheiro com experiencia em arquitetura de
software, profissional esse muito requisitado no mercado.

2.2. Variabilidade

Variabilidade é um conceito importante de SPL,está relacionado às diversas mudanças,
customizações, que ocorrem ou podem ocorrer durante o desenvolvimento da SPL, o
cliente normalmente deseja que haja mudanças no escopo do produto gerando diversos
cenários,que levam na confecção de diversos sistemas, cada um com sua particularidade.
Os dois principais termos usados sobre variabilidade em uma SPL são: Ponto de variabil-
idade ”corresponde a um aspecto funcional em um elemento de software base que possui
variação. Define um conjunto de possı́veis variantes, o mecanismo de variabilidade para
instanciar as variantes e o tempo de ativação das variantes.”[3] , são pontos pré-definidos
que podem receber customizações ao decorrer do ciclo de desenvolvimento do produto

Variantes São as possibilidades existentes em cada ponto de variabilidade, são
todas instancias que podem ser geradas.

A figura 2 retrata o conteúdo abordado, bem como sua relação.



Figure 2. Relação entre ponto de variabilidade e variante

2.3. Abordagem Pró-Ativa

Existem algumas abordagens para construção de SPL, dentre elas a abordagem pró-ativa,
ela consiste na ideia de construção de uma famı́lia de produtos á partir do zero, sem a
necessidade produtos já existentes. Primeiramente é feita a aplicação de conceitos da
engenharia de software como análise do domı́nio, projeto arquitetural e definição dos
ativos, somente após aplicados esses processos é iniciada a criação dos ativos base visando
desenvolver os produtos finais.

3. Objetivos
O presente trabalho tem como propósito estudar o conceito de SPL com abordagem pró-
ativa, e propor procedimentos para criação de softwares baseado em componentes. Al-
guns objetivos especı́ficos:

• propor ou adotar metodologia de desenvolvimento SPL e aplicar em um experi-
mento

• estabelecer um comparativo do método tradicional de desenvolvimento com SPL

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Será realizado um levantamento bibliográfico sobre SPL, os principais trabalhos, artigos
e livros relacionados, com o objetivo de compreender os conceitos, técnicas e ferramentas
utilizadas na elaboração da mesma, bem como suas vantagens e desvantagens.

Com o conhecimento adquirido será feito uma análise de possı́veis áreas que pos-
sam derivar uma SPL, e será selecionada uma para ser usada como experimento.

Após a definição da área será iniciado o desenvolvimento do experimento, us-
ando as estratégias e ferramentas estudadas, ao final será apresentado os resultados e
considerações.



5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento e revisão bibliográfica;
2. Estudo dos conceitos, ferramentes e técnicas;
3. Escolha e análise do sistema para implantar SPL ;
4. Desenvolver o estudo de caso/experimento ;
5. Escrita do TCC;

Table 1. Cronograma de Execução
abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 x x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Através desse trabalho de conclusão de curso, espera-se apresentar o conceito SPL,
mostrar sua importância , pontos positivos e negativos, para que ao final o leitor com-
preenda o tema abordado e saiba como aplicá-lo.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 08 de Abril de 2019.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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