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Abstract. Due to advancement of technologies, software development market has
become more competitive and demanding. To meet this demand, new approaches
in software development have been studied; one of them Product Line Software
(SPL). SPL consists of developing software from a common platform to systems.
Although a relatively new approach, studies show that meets expectations of the
software development fast, efficient and standardized way. However,
implementation of this approach is not an easy task, identifying the need to find
ways to assist in this implementation, extraction techniques for SPLs were
developed. Defined as procedures and standards used to identify products of a
SPL. In this work, we discussed some techniques for extracting, identifying
criteria for characterization and a comparison among them is presented.
Resumo. Com o avanço das tecnologias, o mercado de desenvolvimento de
software tornou-se mais competitivo e exigente. Para atender essa demanda,
novas abordagens no desenvolvimento de software vêm sendo estudadas; uma
delas é Linha de Produtos de Software (LPS). Uma LPS consiste no
desenvolvimento de software a partir de uma plataforma comum aos sistemas.
Estudos mostram que essa abordagem atende as expectativas quanto ao
desenvolvimento de software de maneira rápida, eficiente e padronizada. Porém,
a implantação dessa abordagem não é uma tarefa fácil, identificando a
necessidade de encontrar maneiras que auxiliam nessa implantação, foram
desenvolvidas técnicas de extração de LPSs. Definidas como procedimentos e
padrões utilizados para identificar os produtos de uma LPS. Nesse trabalho, são
abordadas algumas técnicas de extração, identificando seus critérios de
caracterização e, ao final, é apresentada uma comparação entre elas.
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1. Introdução
A busca por redução de custos e aumento da produtividade na construção de sistemas de
software é constante. Desde a década de 60, vários estudos vêm sendo feitos na Engenharia
de Software, permitindo a criação de sistemas de software mais complexos [Gaia, 2013].
Consequentemente, há o crescimento da preocupação com o reúso de software que evoluiu
de forma simples ao reúso sistemático, em que há planejamento prévio e entendimento do
sistema. O conceito de Linha de Produtos de Software (LPS) surgiu como uma abordagem
emergente para projeto e implementação de sistemas que promovem reúso sistemático de
componentes de software por meio de compartilhamento de um núcleo comum aos
produtos da LPS [Gaia, 2013; Couto et al., 2011]. O objetivo é desenvolver novos sistemas
a partir de um conjunto de componentes e artefatos comuns. Além desses componentes,
uma LPS inclui componentes responsáveis pela implementação de variabilidades
necessárias para determinar o domínio ou ambientes de uso [Gacek; Anastasopoulos,
2001]. O gerenciamento da variabilidade é feito por características que modelam o domínio
utilizando modelos de características. Um produto resultante de uma LPS é composto por
características comuns ao domínio e características particulares (não comuns a todos os
produtos) [Knodel et al., 2006].
Com a criação de técnicas, de ferramentas e de tecnologias de desenvolvimento, a
utilização de LPSs torna-se viável e prática. Isso deve ao fato da academia direcionar
esforços e empresas perceberem a viabilidade da estratégia. Como empresas possuem
vários sistemas previamente desenvolvidos, a necessidade de metodologias para migrar da
prática convencional de desenvolvimento para a estratégia de LPSs motivou a realização
deste trabalho. A fim de ajudar empresas na escolha de qual técnica utilizar, muitos
trabalhos foram desenvolvidos, porém existem dificuldades em identificar a técnica mais
adequada para cada empresa. Neste artigo, o objetivo foi realizar uma análise comparativa
de cinco técnicas de extração de uma LPS: i) Compilação Condicional; ii) Coloração de
Código; iii) Programação Orientada a Aspectos; iv) Programação Orientada a
Características; e v) Módulos de Características Aspectuais.
O restante do artigo está organizado da seguinte forma. A apresentação do conceito
de LPSs está na Seção 2. Cinco técnicas para extração de LPSs são brevemente
apresentadas na Seção 3. Uma análise comparativa das técnicas é mostrada na Seção 4.
Trabalhos relacionados são resumidamente apresentados na Seção 5. Conclusões,
contribuições e sugestões de trabalhos futuros são discutidas na Seção 6.

2. Linha de Produtos de Software
O mercado de desenvolvimento de software precisa de produtos com qualidade elevada,
custos reduzidos, adaptáveis às mudanças de mercado e construídos em tempo recorde de
forma eficaz. Visando a essas expectativas, vários esforços em criar processos e
arquiteturas de sistemas têm sido realizados ao longo dos anos. Seguindo esse caminho,
uma abordagem para reutilização de software tem ganhado atenção da indústria e da
academia conhecida como Linha de Produtos de Software (LPS).
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A implantação e a institucionalização de uma LPS são custosas e, em consequência,
demanda cuidado e planejamento [Durscki et al., 2004]. Portanto, para adotar essa
estratégia, é importante que o administrador conheça a metodologia e, acima de tudo,
realize estudo criterioso para avaliar a viabilidade de sua aplicação na empresa. As
dificuldades de implantação de uma LPS são diversas e podem provir de várias fontes. A
resistência organizacional, gerencial e dos desenvolvedores, a falta de recursos,
desconfianças com o tamanho do investimento, dentre outras são alguns exemplos [Cohen,
2003]. Os benefícios são consistentes e maiores em relação às dificuldades quando o
gerenciamento da LPS é feito minuciosamente. Dentre os principais benefícios, destacamse [Durscki et al., 2004]: i) ganho em produtividade; ii) melhor qualidade do produto; iii)
redução de custo de produção; iv) redução no tempo de entrega do produto; e v) aumento
da satisfação dos clientes.
O processo de desenvolvimento de uma LPS é dividido em duas fases [Pohl, 2005]:
Engenharia de Domínio e Engenharia de Aplicação. A Engenharia de Domínio é
responsável por estabelecer a plataforma de reutilização, definir comunalidade e a
variabilidade da LPS. A plataforma consiste nos tipos de artefatos de software (requisitos,
design, testes, etc.) chamados de ativos-base. A Engenharia de Aplicação é responsável por
derivar aplicações concretas a partir da plataforma estabelecida na engenharia de domínio.
Ela explora a variabilidade da LPS e assegura sua correta instanciação de acordo com as
necessidades específicas das aplicações finais (produtos).

3. Técnicas de Extração de Linhas de Produtos de Software
Na implantação de LPSs, além da preocupação com a escolha do modelo de construção de
LPS é importante identificar o mecanismo para o gerenciamento e para a extração de
características que mais se adapta ao escopo da organização [Chen et al., 2006]. Neste
trabalho, qualquer tecnologia/mecanismo capaz de compor/extrair características e
desenvolver LPSs é considerada técnica de extração. Na literatura, podem ser identificadas
técnicas de extração de LPSs organizadas em dois grupos [Ahmed et al., 2009]: i) baseadas
em anotação; e ii) baseadas em composição.
Técnicas Baseadas em Anotação propõem que o código fonte das características da
LPS mantenha-se entrelaçado ao código base do sistema, sendo a identificação dessas
características feita por meio de anotações explícitas. Anotações explícitas são aquelas em
que há a necessidade de acrescentar metainformações diretamente no código fonte do
sistema para delimitar o código a ser analisado por um pré-processador [Gaia, 2013; Couto
et al., 2011]. Técnicas Baseadas em Composição propõem que cada característica seja
implementada em um módulo distinto, promovendo a separação física entre o código base
do sistema e o código que implementa cada característica. Assim, na composição do
sistema, os desenvolvedores devem escolher os módulos a serem incluídos em determinado
produto. Esse processo geralmente ocorre em tempo de compilação ou em tempo de
implantação, o que permite manter o código base separado do código das características
[Couto et al., 2011].
Dentre as cinco técnicas a serem apresentadas nesta seção, as duas primeiras
(Textuais e Visuais) são baseadas em anotação, as outras três (Programação Orientada a
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Aspectos, Programação Orientada a Características e Módulos de Características
Aspectuais) são baseadas em composição.
1 – Textuais [Santos; Valente, 2008]. São aquelas em que o código fonte é anotado
por meio da utilização de diretivas especiais entendidas pelo pré-processador, tais como,
#ifdef e #endif, utilizadas pelas linguagens C/C++. Assim, um pré-processador é
informado de quais trechos de código devem ser incluídos/excluídos da compilação do
sistema. Essas diretivas correspondem a linhas de código não compiladas, sendo dirigidas
ao pré-processador que modifica o programa fonte, entregando ao compilador um programa
modificado de acordo com as diretivas analisadas nesse processo. Compilação Condicional
é um mecanismo de implementação e de gerenciamento de variabilidades em LPSs que
utiliza anotação de código. Pode-se destacar que esse mecanismo não extrai fisicamente o
código das características, pois as anotações são feitas no próprio código fonte, dificultando
a visualização e a identificação das características e a legibilidade do código. A vantagem é
o código ser marcado em diferentes granularidades, desde uma linha a um arquivo inteiro.
2 – Visuais [Kästner; Apel, 2009; Kästner et al., 2008, Oliveira; Valente, 2009].
São aquelas em que há a utilização da camada de visualização de uma IDE para a anotação
do código a ser pré-processado. Essa técnica advoga que anotações devem ser inseridas em
trechos de código que possuam valor sintático. Para que funcione, deve haver um
mecanismo que permita que os desenvolvedores anotem apenas os elementos dessa
estrutura. Isto requer esforço extra, pois apenas anotações baseadas na estrutura sintática do
programa são aceitas. Sem uma ferramenta para controlar as anotações, essa técnica tornase inviável. A coloração de código tem por finalidade implementar uma abordagem para
anotações em código fonte, associando cores de fundo a trechos de código que
implementam características. Possui as mesmas vantagens de Compilação Condicional
(CC), mas evita a poluição do código-fonte. Contudo, por ser uma abordagem anotativa, os
desenvolvedores não extraem fisicamente o código das características, apenas anotam os
fragmentos de código no próprio código-fonte original do sistema e utilizam uma
ferramenta de suporte para ter diferentes visões do código e para navegar entre as
características.
3 – Programação Orientada a Aspectos (POA) [Kiczales et al., 1997; Kiczales et
al., 2001; Kästner et al., 2008]. É uma tecnologia para separação de interesses transversais
presentes no desenvolvimento de sistemas. Interesses transversais são interesses espalhados
e entrelaçados em diversos módulos do sistema, que implementam funções e podem afetar
diferentes partes do sistema. Alguns autores incluem a programação orientada a aspectos
nas abordagens composicional e anotativa. O motivo é, embora aspectos encontrem-se
fisicamente separados do código fonte do sistema base, eles frequentemente utilizam
anotações implícitas para funcionarem corretamente.
4 – Programação Orientada a Características (POC) [Batory, 2004; Batory et
al., 2003; Liu et al., 2006]. É uma técnica moderna para modularização e separação de
características que "defende" que sistemas devem ser sistematicamente construídos por
meio de definição e de composição de características. É uma tecnologia criada para síntese
de produtos em LPSs, na qual características são utilizadas para distinguir os sistemas de
uma mesma família de produtos.
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5 – Módulos de Características Aspectuais (MCA) [Gaia, 2013, Santos; Valente,
2008, Apel et al., 2008]. É uma técnica de programação que integra módulos e aspectos,
cujo objetivo é implementar uma relação entre a programação orientada a características e a
programação orientada a aspectos. Os conceitos de módulos de características aspectuais
estendem a notação de módulo tradicional integrando aspectos, classes e refinamentos, pois
é realizado o encapsulamento de funções de colaboração de classes e os aspectos que
contribuem para uma característica.

4. Comparação e Discussão Sobre Técnicas de Extração
Os critérios de caracterização permitem que sejam observadas semelhanças e diferenças
entre as técnicas analisadas. Os critérios de caracterização são importantes para o estudo,
pois expõe um conjunto de características desejáveis para as técnicas abordadas e são
utilizados para realizar a análise comparativa. De acordo com análises de peculiaridades de
cada técnica, os seguintes critérios foram identificados:
Baseia-se em Atividades. A extração da LPS é realizada em fases, cada fase é
composta por um conjunto de atividades que devem ser seguidas para a extração ser
da melhor maneira possível;
Permite coloração em código. As características são identificadas e coloridas de
maneira que o código se torne mais legível. O mesmo mecanismo utilizado em
anotação de código, porém utilizando coloração do código fonte;
Suporta criação de módulos. Ocorre a separação das características do código
fonte. Isso é possível utilizando a implementação de uma metodologia baseada em
módulos. Ao contrário de anotação em código, é uma técnica que separa módulos
de características do código fonte;
Utiliza diretivas de pré-processamento. Diretivas de pré-processamento são

três opções de classificação:
Atende: quando a técnica está de acordo com o critério analisado;
Atende parcialmente: quando a técnica possui particularidades que atendem o
critério analisado, porém não é seu foco;
Não atende: quando a técnica não está de acordo com o critério analisado.
Com a tabela apresentada, pode-se identificar que CC, por ser uma técnica
baseada em anotação textual, atende apenas ao último critério avaliado (Utiliza
diretivas de pré-processamento). Observa-se também que POC, POA e MCA, por
serem baseadas em modularização de código, atendem apenas ao terceiro critério
(Suporta criação de módulos). Coloração de código possui as mesmas vantagens
de CC; dessa forma, atende ao mesmo critério, porém esse mecanismo não insere
diretivas de pré-processamento diretamente no código, utiliza a coloração de código
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para aumentar a legibilidade do código. Também atende ao segundo critério
(Permite coloração em código), porém, por se basear principalmente em coloração
de código e não em atividades, atende parcialmente ao primeiro critério (Baseia-se
em atividades).

A técnica possui
A técnica está
algumas
A técnica está
A técnica está
Essa técnica
baseada
atividades,
baseada
baseada
está baseada
principalmente em
porém está
principalmente em
principalmente em
principalmente
extração de
baseada
extração de
extração de
em anotação
módulos de
principalmente
módulos de
módulos de
de código
interesses
em coloração de características.
características.
transversais.
código.
As ferramentas
que auxiliam na
extração não
suportam
coloração.

---

Como são
extraídos
módulos, não se
faz necessária
coloração em
código.

Como são
extraídos
módulos, não se
faz necessária
coloração em
código.

Módulos são
extraídos
utilizando
ferramentas que
não suportam
coloração.

---

---

---

Como módulos
são extraídos, não
se faz necessária
a utilização de
diretivas de préprocessamento.

Como módulos
são extraídos, não
se faz necessária
a utilização de
diretivas de préprocessamento.

Como módulos
são extraídos, não
se faz necessária
a utilização de
diretivas de préprocessamento.

As
características
A anotação é
do código fonte
feita no próprio
são coloridas
código fonte.
sem que haja
modularização.

---

---

pontos fortes de uma técnica. Com os dados apresentados, pouco pode ser dito e concluído,
pois não é realizada uma comparação entre características de qualidade, tais como,
manutenibilidade, testabilidade, usabilidade e eficiência de desempenho, definidas na
ISO/IEC 25000 [ISO/IEC 25000, 2005]. Essa comparação não faz parte do objetivo deste
trabalho, pois para realizar uma discussão fundamentada, um estudo de caso, com as cinco
técnicas seria necessário.
Com o conhecimento adquirido com a revisão da literatura, alguns pontos
merecerem ser destacados, entre eles:
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As técnicas composicionais são melhores quanto à legibilidade, à testabilidade, à
evolutibilidade e à manutenibilidade. Isso pode ser afirmado, pois diretivas de préprocessamento, vistas em técnicas baseadas em anotações, são conhecidas por sua
capacidade de “poluir” o código-fonte, tornando-o menos legível,
consequentemente, mais difícil de entender, de manter e de evoluir, além de
introduzir erros de difícil detecção em uma inspeção manual [Bram et al., 2009;
Kästner; Apel, 2009];
Em contra partida, de forma geral, as técnicas baseadas em anotações são mais
próximas da programação orientada a objetos; muitas vezes, as características são
extraídas do próprio código orientado a objeto. Enquanto, para utilizar técnicas
baseadas em composições, como POC e POA, é necessário mudar a forma de
pensar, por exemplo, deixar a orientação a objetos de lado e utilizar a orientação a
características e aspectos, respectivamente. Dessa forma, a migração para técnicas
baseadas em anotações tendem a ser mais simplista e menos custosa;
Projetos de MCA e POC tendem a ser mais estáveis que CC e POA (coloração não
foi avaliada) [Gaia, 2013];
Adição de características utilizando mecanismos de CC geralmente provoca
aumento do entrelaçamento e do espalhamento das características quando a
evolução da LPS é considerada [Gaia, 2013].

5. Trabalhos Relacionados
Nesta seção, são apresentados três trabalhos considerados relacionados por realizar
comparações entre técnicas de extração de LPSs ou termos similares, como mecanismos
para controle da variabilidade. Como pode ser percebido, existe diferença entre os anos de
publicação dos artigos (2001, 2008 e 2013) a qual motiva a realização deste trabalho, pois
mostra ser um tópico "difícil" de ser avaliado e estar aberto para novas análises.
Em um artigo [Santos; Valente, 2008], foram descritas e comparadas tecnologias
para implantação de variabilidades na área de jogos para celulares. Inicialmente, foram
abordados assuntos referentes ao desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis e
apresentadas as tecnologias nas quais o trabalho está baseado, tais como, CC, POA e POC.
Além disso, um estudo de caso é realizado e as tecnologias foram avaliadas de acordo os
seguintes critérios: i) configurabilidade; ii) modularidade; iii) reusabilidade; iv)
simplicidade e facilidade de aprendizagem; e v) tamanho do código. Essa avaliação
permitiu concluir que tecnologias modernas de implementação de variabilidades, como
POA e POC, oferecem ganhos importantes em relação a tecnologias mais tradicionais,
como CC.
Em outro artigo [Gacek; Anastasopoulos, 2001], é tratada a questão da variabilidade
na LPS no nível de código. Para isso, foram analisadas onze técnicas de implementação de
variabilidades: i) agregação/delegação; ii) herança; iii) parametrização; iv) sobrecarga; v)
(Delphi) propriedades; vi) carregando classe dinâmica; vii) bibliotecas estáticas; viii)
bibliotecas de ligação dinâmica; ix) CC; x) frames; e xi) POA. Com isso, foram
identificados requisitos para implementação de apoio para as variabilidades encontradas no
contexto de LPSs. As características de implementação de variabilidade são discutidas,
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descritas e identificadas. Ao final, é apresentada uma matriz de comparação das técnicas de
acordo com os seguintes critérios: i) interface; ii) implementação; iii) inicialização; e iv)
tempo. Alguns exemplos de implantação das técnicas abordadas foram apresentados e pode
ser concluído que a escolha da abordagem depende do problema em questão e que a
combinação de técnicas disponíveis é algo que deve ser considerado.
Em um trabalho de dissertação de mestrado [Gaia, 2013], foram realizados dois
estudos de caso envolvendo duas LPSs (WebStore e MobileMedia). O objetivo foi avaliar
quantitativamente como os mecanismos de gerenciamento de variabilidade se comportam
em relação à propagação de mudanças de modularidade durante a evolução de uma LPS,
utilizando quatro mecanismos de variabilidade (técnicas de extração) diferentes (CC, POC,
POA e MCA). Como resultados, MCA foi a técnica que se "saiu melhor", seguida de POC,
POA e CC. MCA e POC comportaram-se melhor quanto à estabilidade da LPS; no entanto,
MCA destacou-se quando interesses transversais são considerados. CC apresentou
problemas de modularidade de características quando a evolução de LPSs é considerada.
Os trabalhos mencionados assemelham-se a esse artigo no que diz respeito a um
estudo comparativo de implementações/técnicas de extração de LPSs. No primeiro
trabalho, são descritas e comparadas ferramentas de extração de variabilidades na área de
jogos para celulares, utilizando um estudo de caso aplicando cada ferramenta. Neste artigo,
não é utilizado um estudo de caso e as técnicas foram analisadas e comparadas de acordo
com critérios pré-definidos. No segundo trabalho, são analisados pontos específicos de
técnicas de extração, como herança e sobrecarga e técnicas de extração como CC e POA;
neste trabalho, apenas técnicas de extração são comparadas. Além disso, a avaliação
considera diferentes critérios que necessitam de exemplos para deixar as diferenças
explicitas. O terceiro trabalho realiza um estudo de caso com intuito de comparar a
evolução de LPSs utilizando quatro técnicas de extração, enquanto este artigo utiliza cinco
técnicas, não apresenta um estudo de caso e destaca as particularidades de cada técnica com
a finalidade de facilitar a escolha e não apontar a melhor técnica.

6. Considerações Finais
Nesse trabalho, foram apresentadas cinco técnicas de extração de LPSs e seus critérios de
caracterização. Essas técnicas foram analisadas com base em critérios de caracterização
definidos considerando particularidades entre as técnicas. Como resultado, foi elaborada
uma tabela com os critérios avaliados em: "Atende", "Atende parcialmente" e "Não
Atende" e a justificativa dessa avaliação. Nessa tabela, o objetivo não é apontar qual
técnica de extração é melhor, mas apontar particularidades de cada técnica para os
desenvolvedores escolherem a técnica que mais se adéqua as necessidades de sua empresa.
Com a revisão da literatura, pode-se observar que POC e MCA destacaram-se
positivamente entre as técnicas analisadas. Além disso, pode-se observar que os estudos
realizados sobre LPSs estão, em grande parte, focados na elaboração de ferramentas que
auxiliam na extração das características dos sistemas atuais, poucos abordam técnicas
utilizadas na extração de LPSs. Esse fato contribuiu de forma positiva e negativa para a
realização deste trabalho. Positivamente, por identificar possibilidades de pesquisa nessa
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área; negativamente, pois dificulta a definição das técnicas de extração e a busca por
informações sobre elas.
Pretende-se com esse trabalho contribuir com as pesquisas realizadas atualmente,
bem como auxiliar na escolha da técnica de extração e facilitar a transição de
desenvolvimento de software tradicional para a abordagem de LPSs. Como trabalhos
futuros, pretende-se identificar novas técnicas de extração e critérios de caracterização.
Além disso, será utilizada uma das técnicas para extrair uma LPS e medições serão
realizadas no resultado da extração.
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