
Uma Proposta de Reengenharia Incremental para Sistemas
Parcialmente Orientado a Objetos

Rodrigo Augusto Igawa1, Jandira Guenka Palma1

1Departamento de Computação – Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Caixa Postal 10.011 – CEP 86057-970 – Londrina – PR – Brasil

igawa.rodrigo@gmail.com, jgpalma@uel.br

Abstract. The software’s evolutive characteristic makes the legacy software re-
engineering one of the most valuables challenges to be confronted by the soft-
ware engineering society, even corporative software implemented at the tran-
sition time from procedural systems to object oriented systems.Thus, this work
approaches a study about some methods of reverse engineering to propose a
model of incremental reengineering to partial object oriented systems.

Resumo. O caráter evolutivo do software faz da reengenharia de sistemas lega-
dos um dos maiores desafios a serem confrontados pela sociedade de engenha-
ria de software, inclusive programas corporativos implementados na época de
transição de sistemas procedimentais para orientado a objetos. Assim, esse tra-
balho aborda um estudo de algumas formas de engenharia reversa para propor
um modelo de reengenharia incremental para sistemas parcialmente orientado
a objetos.

1. Introdução
No fim dos anos 90 já existiam sistemas implementados sob o paradigma orientado a obje-
tos que necessitavam de reengenharia devido a dificuldade de manutenção e adaptação de
funcionalidades [7]. Nesse trabalho, será estudado a reengenharia de um sistema parcial-
mente orientado a objetos, que faz tarefas de manutenção e expansão serem onerosas, para
uma nova arquitetura que emprega efetivamente os principais conceitos do paradigma de
orientado a objetos, para suportar o caráter evolutivo do software. Para desenvolver esta
proposta, o trabalho foi organizado da seguinte forma: Na Seção 2, apresenta-se concei-
tos de base para o desenvolvimento desta proposta de trabalho. Na Seção 3, uma lista de
objetivos será descrita como metas do trabalho. Na Seção 4, um conjunto de atividades
é mostrada como lista de tarefas a serem executadas no decorrer do ano. Na Seção 5,
um quadro de atividades será proposto como referência cronológica a ser seguida. Na
Seção 6, informa-se os resultdos do estudo proposto.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Essa Seção apresenta os conceitos que serão parte do trabalho proposto. É apresentado
cada um dos assuntos com uma breve descrição dos mesmos.

2.1. A Natureza do Software
Software é um conjunto de instruções de máquina que quando executados produzem uma
funcionalidade ou função desejada com o uso de estruturas de dados que permitem que a
informação seja transformada conforme solicitada [14].



O software é alterado com o passar do tempo e não depende do tamanho e com-
plexidade. Essas mudanças fazem parte da evolução do software para se adaptar a um
novo ambiente com novas funcionalidades e a fim de atender os pedidos efetuados pe-
los clientes. Essa evolução é caracterizada como manutenção de software e é descrita na
próxima seção.

2.2. Manutenção de software
As mudanças pela qual o software passa após ser entregue ao cliente são definidas em 3
categorias [15]:

• Manutenção corretiva: são os erros de codificação ou erros de projeto;
• Manutenção adaptativa: são mudanças necessárias quando o software precisa se

adequar a alguma mudança que tenha ocorrida no ambiente em que opera;
• Manutenção evolutiva: são mudanças que ocorrem em respostas a evolução dos

negócios.

A manutenção de software já é equivalente a 60% do esforço aplicado de um
equipe de desenvolvimento. Esse número cresce a medida que mais softwares são desen-
volvidos [14]

Quando a manutenção de software se torna muito custosa para uma empresa, pode
ser o momento de se considerar uma reengenharia de software. Reengenharia de software,
entretanto, é um dos maiores desafios enfrentados pela sociedade de software [17].

2.3. Reengenharia de software
Indicadores de necessidade de reengenharia de software são um conjunto de sintomas
que aparecem e mostram a necessidade de reengenharia. Uma equipe de desenvolvedo-
res que estavam na fase inicial de desenvolvimento do projeto não está mais presente na
empresa; falta ou ausência de documentação; alto grau de acoplamento resultando em ins-
tabilidade toda vez que o sistema sofre alterações; necessidade constante de correção de
erros; Muito tempo gasto para acrescentar funcionalidades simples ao sistema são sinto-
mas que demonstram o momento em que a reengenharia se torna necessária. Atualmente,
o software não precisa ter décadas de idade nem ter sido desenvolvido sob o uso de uma
linguagem antiga [7].

A seguir é aprensentado um modelo de reengenharia de software que possui 6
etapas[14]:

• Análise de inventário;
• Reestruturação de documentos;
• Engenharia reversa;
• Reestruturação de códigos;
• Reestruturação de dados;
• Engenharia Avante;

A análise de inventário é um estudo de um documento da organização de software
que contem dados sobre o desempenho do software para a própria empresa. Informações
úteis sobre qual aplicação deve ser candidata a reengenharia podem ser obtidas como uma
análise desse documento [14].

A Reestruturação de documentos do projeto consiste em [14]:



• Criar documentação caso não exista;
• Alterar documentação necessária caso já exista;
• Refazer a documentação caso necessário.

A engenharia reversa de software é o processo de análise de um sistema com o
objetivo de representá-lo em uma abstração mais alta[14]. A engenharia reversa é um
processo de recuperação de projeto [11] e [5].

Reestruturação de código é um processo de mudança do software sem que se altere
o comportamento externo. É uma forma disciplinada de alterar códigos mal escritos que
dificultam a compreensão e poderiam resultar em erros [10].

Reestruturação de dados é análise da arquitetura de dados do programa. Objetos
de dados e atributos são analisados e as estruturas de dados existentes são revisadas con-
forme a necessidade. Devido a enorme influência dos dados para o software é comum que
uma reestruturação de dados resulte um uma reestruturação de código [14].

Na engenharia avante, as informações até então recuperadas são analisadas com
o objetivo de implementar novas funcionalidades que melhorem de alguma forma o pro-
grama e re-aproveite as boas caracterı́sticas.[?].

2.4. Métodos de Engenharia Reversa

Como dito anteriormente, nesse trabalho serão estudados 3 métodos de engenharia re-
versa:

1. Método Fusion RE/I: é um método de engenharia reversa criado inicialmente em
1996 para sistema procendurais e foi chamado de Método Fusion RE[13]. No ano
seguinte, o método foi aperfeiçoado e o mesmo passou a ser chamado de Método
Fusion RE/I [6]. Por fim, em 1999 o método foi mais uma vez estudado e passou
a ser possı́vel usar UML na documentação resgata pelo método FUSION RE/I.
Além disso as duas primeiras versões do método tratavam-se de uma abordagem
de transformação de sistemas procedurais para o orientado a objetos. A última
versão do método proposta além de possibilitar o uso de UML no lugar do Fusion,
propôs uma forma de aplicação do método para sistemas que já fossem orientado
a objetos [8].

2. Método proposto a partir do projeto FAMOOS: é um método de engenharia re-
versa baseada em padrões propostos a partir do projeto FAMOOS realizado na Eu-
ropa no fim dos anos 90. As experiências obtidas com as empresas que participa-
ram do projeto de reengenharia de sistemas orientados a objetos estão todas traba-
lhadas em um livro que propõe padrões para engenharia reversa e reengenharia[7]

3. Método WARE: é o método proposto para engenharia reversa especificamente de
sistemas WEB. Esse método também será estudado, pois, o sistema a ser estudado
é um sistema orientado a objetos web [16] e [12].

2.5. Reengenharia Incremental de Software

O objetivo da reengenharia de software é a partir de um programa já existente gerar um
novo sistema que implemente as mesmas funcionalidades e com a qualidade de um soft-
ware criado sobre as práticas atuais de engenharia de software [4]. Mesmo para sistemas
procedimentais, uma implantação parte a parte já era proposta como uma forma mais



adequada de implantação de um novo sistema reengenhariado. Essa prática permite que
o projeto de reengenharia considere partes crı́ticas do sistema e adeque a implantação do
mesmo de forma mais cuidadosa [4].

Trabalhos semelhantes foram realizados. Esses trabalhos também defendem a ne-
cessidade do software antigo ser mantido durante um processo incremental de reengenha-
ria onde o sistema antigo continua existindo em paralelo com as suas partes restauradas.
No final do processo um único sistema fica como o resultado: o reengenhariado. Essas
práticas realizadas em sistemas procedurais serão mantidas na proposta realizada ao fim
desse trabalho [3],[1] e [2].

2.6. Padrões de Projeto
O estudo de padrões de projeto se faz necessário nesse trabalho devido ao sistema a ser
estudado já ser implementado possuindo 2 padrões de projetos (Active record e MVC).

• Active Record: Esse padrão de projetos consiste em mapear objetos de acordo com
as tabelas SQL. Nesse padrão uma coluna da tabela correspondente a exatamente
um atributo da classe. É uma forma de organização que facilita a leitura de código
permitindo que qualquer um tenha facilidade de fazer operação de leitura, escrita
e exclusão do objeto de forma permanente no banco [9].

• Model View Controller (MVC): Esse padrão consiste em separar a interação com
o usuário em três blocos diferentes. O model é um objeto que representa alguma
informação a ser tratada de forma persistente com o banco, na forma orientada a
objetos o Model pode ser uma tradução da linha de uma tabela em um objeto. A
view, trata a forma com a qual a informação será exibida para o usuário, nada além
de trabalhar a visualização da informação deve ser cuidado pela view. Pedidos de
alteração de informações exibidas pela view devem ser cuidadas unicamente pela
terceira parte do padrão de projeto, o controller [9].

3. Objetivos
O objetivo principal do trabalho é a elaboração de uma proposta de reengenharia de soft-
ware incremental e a apresentação de um estudo de caso onde aplicação da proposta é feita
em um módulo de um sistema corportativo com a finalidade de produzir uma arquitetura
extensı́vel e manutenı́vel. Como objetivos especı́ficos:

• Estudo dos conceitos básicos de engenharia de software, engenharia reversa,
refatoração e reengenharia incremental;

• Elaboração da proposta baseada nos estudos;
• Verificar a viabilidade técnica da proposta por meio de um estudo de caso.
• Análisar os resultados do estudo de caso em função da extensibilidade e manute-

nibilidade;

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Através do estudo feito sobre os 3 métodos de engenharia reversa apresentados na seção
anterior será possı́vel recuperar informações sobre o sistema estudado, seu modelo mais
abstrato, detalhes de projeto e códigos a serem refatorados.

Após a fase de adaptação dos métodos de engenharia reversa estudados, parte
da proposta de reengenharia a ser feita no final do trabalho já estará completa. Com as



informações recuperadas do sistema, uma análise juntamente com a equipe responsável
pelo sistema na empresa e com o auxı́lio do docente orientador desse trabalho um módulo
do programa analisado será arquitetado. A arquitetura resultante respeitará os padrões de
projeto já existentes na aplicação de forma que a reengenharia incremental será possı́vel
devido a arquitetura final manter os padrões de projeto já implementados.

A arquitetura do módulo estudado, se implementado, passará por uma implantação
incremental no sistema atual da empresa. Dessa forma a reengenharia incremental será
concluı́da e a proposta de reengenharia desejada será finalizada baseada nas experiências
obtidas.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Estudo sobre três processos de engenharia reversa;
2. Geração de documentação e recuperação de informações sobre o módulo a ser

estudado;
3. Identificar partes do código a serem refatoradas;
4. Propor um arquitetura nova para o módulo;
5. Elaboração da proposta de reengenharia de software;
6. Análise de caso de estudo da proposta elaborada;

Tabela 1. Cronograma de Execuç

˜

ao

fev mar abr mai jun jul ago set out nov
Atividade 1 X
Atividade 2 X X X
Atividade 3 X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
O resultado principal da proposta de estudo é a apresentação de um modelo da parte de um
sistema orientado a objetos cujo custo de manutenção seja menor e possibilite facilidade
de adaptação das funcionalidades do próprio software estudado. Dessa forma, será um
exemplo de aplicação de conceitos de reengenharia incremental em sistemas orientado a
objetos.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 15 de abril de 2013

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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[8] Valéria Delisandra Feltrim. Apoio à documentação de engenharia reversa de software
por meio de hipertextos. PhD thesis, ICMC/USP, 1999.

[9] Martin Fowler. Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley Profes-
sional, 2003.

[10] Martin Fowler and Kent Beck. Refactoring: improving the design of existing code.
Addison-Wesley Professional, 1999.

[11] Michele Lanza. Object-oriented reverse engineering. University of Bern, 2003.

[12] Giuseppe A. Di Lucca, Anna Rita Fasolino, and Porfirio Tramontana. Reverse engineering
web applications: the ware approach. Journal of Software Maintenance, 16(1-2):71–
101, 2004.

[13] RD Penteado. Um método para engenharia reversa orientada a objetos, 1996.

[14] Roger S Pressman and Darrel Ince. Software engineering: a practitioner’s approach.
McGraw-hill New York, 2010.

[15] Ian Sommerville. Software Engineering. 2007. Addison Wesley, 2011.

[16] Porfirio Tramontana. Reverse Engineering of Web Applications. PhD thesis, Universita’
Degli Studi di Napoli Federico II, 2001.

[17] Sal Valenti. Successful software reengineering. IGI Global, 2002.


	Introdução
	Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
	A Natureza do Software
	Manutenção de software
	Reengenharia de software
	Métodos de Engenharia Reversa
	Reengenharia Incremental de Software
	Padrões de Projeto

	Objetivos
	Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
	Cronograma de Execução
	Contribuições e/ou Resultados esperados
	Espaço para assinaturas

