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RESUMO 
 

O desenvolvimento deste trabalho tem como objetivo discorrer sobre linha de produto de software (LPS), 
bem como algumas das técnicas que podem ser adotadas em sua abordagem. A LPS permite que uma 
família de produtos compartilhe um núcleo comum ou uma plataforma, enquanto apoia a instanciação de 
funcionalidades específicas de produtos sob essa plataforma. Diante dessa perspectiva, são apresentados 
também, métodos e técnicas para o gerenciamento de variabilidades no processo de LPS. Dos métodos 
apresentados neste trabalho, o primeiro é o Product Line UML-based Software Engineering (PLUS), que 
objetiva a modelagem explicita das características comuns e variáveis de uma LPS, por meio de atividades 
apoiadas por extensões UML, para modelos de casos de uso e classes. Já o segundo método, trata-se de 
uma evolução da abordagem PLUS, denominada Stereotype-based Management of Variability (SMarty). 
Esta é uma abordagem que atua no gerenciamento de variabilidades se apoiando em perfil UML para 
representar as disposições dos artefatos. A partir dos estudos efetuados foi possível compreender sobre o 
uso de LPS e qual a diferença entre estas abordagens para o controle de variabilidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: linha de produto de software, métodos e técnicas de desenvolvimento de Linha de 
Produto de Software. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

A forma como os softwares ou produtos são produzidos mudaram com o decorrer 
do tempo, possibilitando que o poder de compra das pessoas também se alterasse. 
Quando algum produto é produzido em larga escala, o preço é reduzido, se comparado a 
um produto por encomenda ou pela sua criação diferenciada de produção. Para haver 
produção em massa, as características do que vai ser produzido devem ser 
generalizadas, gerando assim um produto base que poderá derivar em demais produtos 
de uma família. 

Neste cenário, um conceito que vem ganhando cada vez mais espaço no 
desenvolvimento de software é o reuso. Embora não seja um conceito relativamente 
novo, seu crescimento nas ultimas décadas tem sido bastante significativo. Segundo 
Ferreira e Naves (2011) e Sommervile (2011), diversas técnicas foram elaboradas para 
permitir o reuso, estabelecendo ações e estratégias a serem tomadas para garantir 
conformidade com os padrões como: linha de produtos de software, framework de 
aplicações, padrões de projeto e biblioteca de programas. 

A abordagem de Linha de Produto de Software (LPS) vem crescendo 
exponencialmente nos últimos anos, devido as diversas vantagens que são 
proporcionadas à organização como por exemplo: redução de tempo e custo para 
desenvolvimento, melhoria da qualidade, redução de esforço para manutenção e 
customização em massa. A LPS caracteriza-se pela reutilização estratégica e planejada, 
permitindo que os produtos de software não precisem ser criados de forma tradicional 
(SEI, 2014). 
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Assim, nestre trabalho vamos abordar alguns dos métodos e técnicas como: 
Product Line UML-based Software Engineering (PLUS) (GOMAA, 2004) e Stereotype-
based Management of Variability (SMarty). 

A abordagem PLUS originada a partir Evolutionary Software Product Line 
Engineering (ESPLEP), baseia-se no uso da modelagem UML para a elaboração de 
artefatos que são armazenados no repositório da LPS. A partir desse repositório, os 
membros da linha podem ser desenvolvidos e entregues como aplicações executáveis. A 
abordagem SMarty aplicada em UMLs, se caracteriza por notação nos diagramas se 
utilizando de estereótipos para a identificação dos elementos que contemplam o diagrama 
desenvolvido para o entendimento dos itens que compõem da família de produtos, sendo 
identificado com mais clareza as opções e características de alternativa OR ou XOR, com 
base nos conceitos de PLS. 

SMartyProfile é baseado no inter-relacionamento dos principais conceitos de 
gerenciamento de variabilidades em LPS. Apresentado informações detalhadas para a 
rastreabilidade dos elementos e suas variantes na LPS. Nas seções do trabalho será 
apresentado o contexto sobre LPS, tais como artigos relacionados que aplicam os 
métodos estudados, além da pesquisa sobre os métodos e técnicas de controle e 
gerenciamento de variabilidades e rastreabilidade, se baseando em notações de perfil na 
linguagem de modelagem unificada (UML). 

 

2. MÉTODOS E TÉCNICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE LPS 
 

As etapas que compõe o desenvolvimento de linhas de produtos de software (LPS) 
podem ser contempladas por meio de abordagens distintas, cada uma delas de acordo 
com uma parte especifica do desenvolvimento. Algumas das abordagens estabelecem o 
desenvolvimento de LPS considerando fatores e técnicas, como por exemplo, pontos de 
vista, metas e cenários, casos de usos, orientação a aspectos ou características. 
 
2.1 PLUS 
 

Dentre os métodos que serão abordados neste artigo, o Product Line UML – Based 
Software Engineering (PLUS) é um método baseado na modelagem UML e permite a 
integração com modelos de desenvolvimento de software como RUP e Espiral. Este 
método, proposto por Hassan Gomaa (2004), foi originado a partir do processo 
Evolutionary Software Product Line Engineering (ESPLEP), o qual é caracterizado pelo 
desenvolvimento iterativo e orientado a objetos. 

De acordo com Donegan (2007), o ESPLEP é composto por dois sub-processos ou 
ciclos de vida: a engenharia da LPS, (conhecida como engenharia de domínio) e a 
engenharia da aplicação do software. A partir do que é proposto pelo processo ESPLEP, 
o método PLUS tem como objetivo principal a modelagem das semelhanças, bem como 
as variabilidades existentes na LPS. 

De acordo com Gomaa (2005), o método PLUS é dividido considerando as 
seguintes etapas: Modelagem de Requisitos, Análise, Projeto e Engenharia da Aplicação 
de Software. Na etapa de elaboração de artefatos que apresentam os casos de usos e as 
features que representam os requisitos e as características reutilizáveis na LPS. Os casos 
de uso e/ou features são classificados como, obrigatórios (kernel), opcionais e 
alternativos: 

• Obrigatórios: estão diretamente relacionados as funcionalidades essenciais do 
sistema, ou seja, aquelas que são de implementação obrigatória para que o 
sistema esteja de acordo com seu objetivo principal. Assim, devem ser aplicadas a 
todos os membros da LPS. 
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• Opcionais: representam as funcionalidades que podem fazer parte de apenas 
alguns membros da LPS. Como o próprio nome sugere são funcionalidades 
opcionais que podem (ou não) ser implementadas no sistema. 

• Alternativos: representam as alternativas que podem ser implementadas à LPS. 
Diferente do que acontece nos opcionais, os casos de uso alternativo requerem a 
implementação de ao menos um caso de uso/features. 

Vale destacar que as variabilidades não estão relacionadas somente aos casos de uso 
e/ou features, podendo ser atribuídas também aos atores que interagem com o sistema. 
Assim como nos casos de uso e features, podem ser definidos como obrigatórios, 
opcionais e alternativos. 

 
2.2 SMarty 
 

As features propostas no método PLUS, se referem as classificações obrigatórios 
(kernel), opcionais e alternativos. Pelo fato dos itens com a notação opcionais ou 
alternativas serem informações muito abstratas, se pensarmos que no conceito de PLS 
temos itens opcionais, alternative OR e alternative XOR. Para suprir esta necessidade em 
identificar e aplicar a rastreabilidade, Edson Junior propôs uma nova abordagem.  

A abordagem Stereotype-based Management of Variability (SMarty) segundo 
Oliveira Junior et. al. (2005 e 2013) permite o gerenciamento de variabilidade por meio de 
um perfil UML, onde é representada e rastreada das variabilidades em modelos UML 2.0 
de uma LPS utilizando estereótipos 
propostos em seu perfil. Um perfil criado dentro da abordagem SMarty é denominado de 
SMartyProfile, associado a e um processo, o SMartyProcess, que guia a identificação, 
representação e rastreamento de variabilidades. 

Segundo Pohl et al. (2005, p. 58-59) e Linden et al. (2007, p. 8), o gerenciamento 
de variabilidades está relacionado a todas as atividades de desenvolvimento de LP e deve 
conter, pelo menos, as seguintes atividades: 

• identificação de variabilidade: consiste em apontar as diferenças entre produtos 
e onde elas ocorrem em artefatos de LP; 

• delimitação de variabilidade: define o tempo e resolução, que representa o 
momento em que uma variabilidade é resolvida, e a multiplicidade, que indica 
quantas variantes deverá ser escolhidas para resolver uma variabilidade; 

• implementação de variabilidade: é a seleção dos mecanismos e estratégias 
utilizadas para realizar/codificar as variabilidades de uma LP; e 

• gerenciamento de variantes: controla as variantes e os seus pontos de variação, 
além de permitir uma análise acerca de potenciais produtos de uma LP. 

O perfil SMartyProfile se baseia no conceito de pontos de extensão da UML em casos 
de uso ou classes, e de recursos próprios de cada modelo da UML, para representar 
relações entre pontos de variação e suas variantes. O SMartyProfile se utiliza de um 
conjunto de estereótipos, informações a serem inseridas nos elementos de uma UML, 
como tagged values, onde se representa a variabilidade em um LPS. 

 
3 METODOLOGIA APLICADA NA PESQUISA 

 
A pesquisa realizada busca compreender o funcionamento das LPS, visto a 

importância desse tipo de abordagem no atual cenário do desenvolvimento de projetos de 
software. Sendo assim, trata-se de pesquisa exploratória onde foram usadas as técnicas 
de coleta de dados por meio de revisões bibliográficas. Assim, foram estudados 15 
(quinze) artigos que fazem referencia ao tema, possibilitando maior familiaridade com o 
assunto.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Os métodos e técnicas para o desenvolvimento em linhas de produto de software 
apresentam diferentes abordagens que podem contemplar fases distintas dentro do 
processo de desenvolvimento de software. 

Baseado na Evolutionary Software Product Line Engineering (ESPLEP), o método 
PLUS proposto por Hassan Gomaa, apresenta uma abordagem que permite identificar 
características do sistema e suas respectivas variabilidades, por meio da modelagem 
UML. Quando aplicado, o PLUS gera artefatos que são armazenados em um repositório 
da LPS.  

A partir desse repositório os membros da linha de produto podem ser 
desenvolvidos resultando em componentes executáveis. Durante este processo, caso 
sejam identificados requisitos insatisfeitos, o ciclo que compõe o método pode ser 
reiniciado até que a solução esperada seja de fato contemplada. Além disso, é importante 
ressaltar que este método é complementado pela técnica Smart, também apresentada 
neste trabalho.  
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