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Abstract. In software product line, similar products are created from a common
feature,in this work we expected that when applying a model-oriented develop-
ment approach, a modeling instance is designed that allows the coherent for-
mulation of technicians elements to facilitate the generation of the code of new
product segments

Resumo. Em linha de produto de software, produtos semelhantes são criados a
partir de uma característica comum, espera-se que ao aplicar uma abordagem
de desenvolvimento orientada a modelo seja concebida uma instancia de mode-
lagem que permita a formulação coerente de casos de uso, e outros elementos
técnicos que facilitem a geração do código de novos segmentos de produto

1. Introdução

Estrategias de reuso são vastamente empregadas em abordagens ad hoc na produ-
ção de softwares com o intuito de aumentar a produtividade e reduzir tempo necessário
para uma aplicação chegar ao mercado, quando um cliente solicita alguma melhoria o que
normalmente se faz é uma copia de uma solução parecida já realizada e em seguida são
feitas adaptações para que ela se adéque ao novo projeto que sera usada, a maior desvan-
tagem nesse caso é a manutenção, visto que é gerado uma variação de um produto toda
vez que um código é reaproveitado, e caso alguma falha seja encontrada, ela deverá ser
corrigida em todas as variações produzidas, um meio de resolver este problema se encon-
tra em abordar o uso de linha de produtos de software[1].

Em uma linha de produtos de software, o sistema é construído de forma modula-
rizada separando em blocos cada característica importante, de modo que esse bloco possa
ser usado mais tarde para criar novos produtos. Associando essa abordagem ao desen-
volvimento orientado a modelo, uma equipe pode especificar blocos e suas inter relações
através de uma linguagem de domínio especifico (domain-specific language - DSL), o
que facilitaria elaborar a solução de um problema sem se preocupar com complexidades
de implementação [5].

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Está seção tem como objetivo a apresentação dos conceitos teóricos para que se
tenha entendimento do trabalho proposto



2.1. Desenvolvimento orientado a modelo

O exercício de um bom planejamento pressupõe como resultado de um desen-
volvimento, um software que satisfaça as necessidades do cliente com alto padrão de
qualidade e elaborado dentro dos prazos definidos em contrato. Para isso o software se
dispõe do auxilio de modelos a fim de contribuir com a elaboração do projeto [8].

O desenvolvimento orientado a modelo (Model-Driven Development - MDD)
propõe como primeira instância do desenvolvimento representar todo o sistema através
de diversos modelos, onde cada um apresenta uma visão do sistema sob um diferente
nível de abstração [7].

Dessa forma o engenheiro de software se encontra em uma camada superior
a da implementação, ficando livre para projetar as funcionalidades sem esbarar em
complexidades de implementação, isso torna os modelos fáceis de especificar, manter
e entender. Porem se os modelos se resumissem apenas a documentar o código, sua
relevância seria bem baixa, tendo em vista que é muito fácil uma documentação divergir
da implementação em certos pontos[9].

A premissa do MDD é de que o planejamento em alto nível seja progressivamente
transformado em modelos de níveis cada vez mais baixos, a ponto de que o projeto possa
ser executado empregando geração automática de código dos seus respectivos modelos.
Gerando ganhos em produtividade, portabilidade e interoperabilidade [7].

2.2. Linha de produtos de software

Linha de produtos de software (software product line - SPL) são grupos de sis-
temas que comutam procedimentos em cima de uma base comum facilitando o reuso de
uma solução em um segmento de mercado.

Uma linha de produtos de software consiste em uma associação de sistemas com-
partilhando um conjunto de características comuns sendo gerenciados por um núcleo .
Para possibilitar o reuso em larga escala a engenharia de linha de produto(software pro-
duct line engineering - SPLE) deve identificar e gerenciar semelhanças e variações atra-
vés de um conjunto de artefatos tais como requerimentos, arquiteturas, componentes de
código e casos de teste, criando assim, uma possibilidade de desenvolvimento mais pro-
dutiva em medidas de termos de custo, qualidade e tempo[3].

Por resultar em múltiplos produtos, uma alta demanda de requisitos deve ser aten-
dida, e com isso se manifesta uma necessidade de adaptação em larga escala, para este
proposito foi criado o conceito de gestão de variabilidade (variability management - VM),
atividade cujo objetivo é documentar explicitamente as variações dos produtos dentro do
clico de vida de uma linha de produto como forma de dar apoio às suas instanciações.

O paradigma da linha de produtos de software se advém em duas etapas:

Engenharia de Domínio: Responsável por estabelecer o cerne da linha de pro-
duto e, assim definir comunalidade e a variabilidade da linha de produtos. A plata-
forma consiste em todos as tipos de artefatos de software (requisitos, design,testes,
etc.) também chamados de ativos base.
Engenharia de Aplicação: Responsável por produzir os produtos a partir do
cerne definido na engenharia de domínio. Através da gestão de variabilidade ela
assegura uma instanciação de acordo com os requisitos apontados em levanta-
mento para as aplicações finais.



Figura 1. Dois ciclos de vida que separam engenharia de domínio e aplicação
[10].

O principal beneficio dessa segmentação é que os objetivos de cada etapa estão
também separados, permitindo de um lado focar em produzir uma base robusta, e do ou-
tro construir os produtos específicos em curto período de tempo.

A figura 1 elucida o modo com que estas etapas interagem entre si, e exibe o resul-
tado esperado através do fluxo de informações.Tanto na engenharia de domínio quanto na
engenharia de aplicação são realizadas atividades de análise, arquitetura, implementação
e testes para ao final serem gerados os produtos [10].

2.3. Engenharia de uma linha de produto de software atrelado ao desenvolvimento
orientado a modelos

O desenvolvimento orientado a modelos e linha de produtos de software se ma-
nifestam como arquiteturas complementares visando o aumento de produtividade forne-
cendo métodos e ferramentas para a elaboração de programas, uma vez que o desenvol-
vimento orientado a modelo dá bastante enfase na fabricação de modelos de sintaxe e
semânticas bem definidas ao invés do código fonte, e a linha de produtos por sua vez lida
com o desenvolvimento sistemático de produtos pertencentes a um conjunto de sistemas,
ao invés de gerar cada instancia da linha desde o principio [4].

Fabricas de software (Software factories) [6] é como a Microsoft denomina a abor-
dagem de um desenvolvimento que integra linguagens de domínio específico para mode-
lagem com a engenharia de linha de produtos de software [2].

Essa abordagem apresenta um ganho qualitativo durante a etapa do levantamento
de requisitos na industria, visto que permite ao cliente visualizar a solução por meio de
conjuntos de componentes pré-definidos, sem se preocupar com detalhes de implementa-
ção, o que facilita na comunicação empresa-cliente ao longo do planejamento de ativida-
des [5].



3. Objetivos

O objetivo desse trabalho é propor uma abordagem utilizando desenvolvimento
orientado a modelo como um meio de facilitar a engenharia de linha de produtos. Entre
os objetivos específicos temos:

1. Realizar uma revisão bibliográfico das literaturas afim de desenvolver a base dos
principais conceitos e definições de linha de produto de software e de desenvolvi-
mento orientado a modelo

2. Realizar uma revisão bibliográfica integrativa com os dois temas
3. Selecionar de uma instancia de modelo de desenvolvimento ou definir uma
4. Aplicar essa instancia a uma linha de produtos de aplicações reais

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Primeiramente sera feito um levantamento bibliográfico dos trabalhos que tenham
como tema desenvolvimento orientado a modelo e linha de produtos de software como
forma de fortalecer o conceito, em seguida um segundo levantamento vai ser realizado
sobre trabalhos que propõem uma integração desses dois conteúdos. Partindo dai já
poderá efetuado um estudo qualitativo na seleção de uma instancia de um MDD ou a
definição de uma.

Essa instancia então sera aplicada a geração de uma SPL que tem como base
comum a extração de dados de nota fiscal do consumidor, com a base pronta parte-se para
o desenvolvimento de uma aplicação de dispositivos móveis Android e iOS utilizando o
framework de desenvolvimento hibrido Ionic1, essa aplicação sera construída a partir da
base da linha de produtos de maneira a validar a funcionalidade da mesma, dando espaço
para que outros produtos possam ser elaborados em seguida fortalecendo assim a ideia
de linha de produtos de softwares.

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Revisão bibliográfica;
2. Escolha e/ou desenvolvimento de uma instancia de modelos a ser aplicada;
3. Desenvolvimento de uma linha de produtos em cima dessa instancia;
4. Validação da linha de produtos;
5. Organização dos mecanismos que possibilitem a visualização dos resultados obti-

dos;
6. Composição do TCC;

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Este trabalho busca relacionar desenvolvimento orientado a modelo com linha
de produtos de software, com o intuito de facilitar a elaboração de produtos aplicando
instancias de MDD, assim como verificar sua eficacia em um ambiente de produção.

1http://ionicframework.com/



Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X X X X

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 05 de maio de 2018.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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