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Resumo 
 

 

 

A Engenharia de Domínio (Domain Engineering – DE) e a Engenharia de Aplicação (Appli-
cation Engineering – AE) são processos ligados à Engenharia de Linha de Produto de Softwa-
re (Software Product Line Engineering – SPLE). Na DE é realizada a definição e a documen-
tação das características comuns e variáveis de uma família de produtos. Já na AE é construí-
do um produto específico de software (seleção de produto) através do reuso sistemático e or-
ganizado dos artefatos de domínio. Modelos de Visão da Variabilidade de COVAMOF (CO-
VAMOF Variability View - CVV), Modelos de Features (Features Model – FM) e Modelos 
Ortogonais de Variabilidade (Orthogonal Variability Model – OVM) tradicionalmente têm 
sido utilizados em tais processos como artefatos centrais para documentação e desenvolvi-
mento de uma Linha de Produto de Software (Software Product Line - SPL). Estão relaciona-
dos ao gerenciamento da variabilidade e à sua evolução. Atualmente, algumas abordagens têm 
utilizado Modelos de Objetivos como fonte de variabilidade de domínio ou têm mapea-
do/integrado Modelos de Objetivos e Modelos de Features para documentar uma SPL. No 
entanto, nenhuma delas suporta simultaneamente todos os conceitos de gerenciamento de va-
riabilidade, como, por exemplo, aqueles presentes no Framework Ortogonal de Variabilidade 
(Orthogonal Variability Framework – OVF). Outra limitação é que nenhuma dessas aborda-
gens utiliza modelos de objetivos enriquecidos com informações de variabilidade como arte-
fato central na AE, produzindo um modelo de especificação de requisitos em i* específico 
para um produto. O objetivo principal desta dissertação é realizar uma abordagem para DE e 
AE com gerenciamento de variabilidade utilizando modelos de objetivos, na fase de requisi-
tos, denominada E-SPL (Early Software Product Line – Linha de Produto de Software Inici-
al). Para isso, será necessário estender uma linguagem de modelagem de variabilidade exis-
tente, denominada i*-c (com cardinalidade), para que ela venha contemplar todos os constru-
tores presentes no OVF, criando o i*-Ortogonal. Especificamente para o processo de AE, E-
SPL utilizará modelos conceituais de contextos para sistematizar a seleção de configuração 
específica de produto. O uso de E-SPL será exemplificado com um sistema de agendamento 
de cursos (MyCourses) e com uma funcionalidade do sistema Mobile Media. 
 
Palavras-chave: Linha de Produto de Software (SPL), Modelos de Objetivos, Linguagem i*-
Ortogonal, Engenharia de Requisitos. 
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Abstract 
 

 

 

Domain Engineering (DE) and Application Engineering (AE) are process related with Soft-
ware Product Line Engineering (SPLE). The DE process is concerned with the definition and 
documentation of the commonalities and variability into a product family. Into the AE process 
an specific build of a software product is released (product selection) through the domain arti-
facts systematic and organized reuse. COVAMOF Variability View (CVV), Feature Models 
(FM) and Orthogonal Variability Models (OVM) are models that traditionally have been used 
in DE and AE as central artifacts into a Software Product Line (SPL), related with the varia-
bility management and evolution. Actually, some approaches have used Goal Models as 
source of domain variability specification or have mapped/jointed Goal and Feature Models 
for documenting a SPL. However, none of them supports simultaneously all concepts of vari-
ability management, e.g. that presented into Orthogonal Variability Framework (OVF). An-
other limitation is that none of the cited approaches uses Goal Models enriched with variabil-
ity information as main artifact into AE process, deriving requirements models for specific 
products in i* language. The aim of this work is to perform an approach for DE and AE pro-
cesses with variability management using Goal Models, into requirements phase, called E-
SPL (Early Software Product Line). So, it will be necessary to extend an existing goal varia-
bility modeling language, i*-c (with cardinality), in the means that it accomplishes all OVF 
variability constructors, defining the i*-Orthogonal. Specifically into AE process of E-SPL it 
will be used Context Conceptual Models to systemize the product specific configuration. The 
use of E-SPL will be exemplified with a course scheduling system (MyCourses) and the Mo-
bile Media system. 
 
Key-words: Software Product Line (SPL), Goal Models, i*-Orthogonal language, Require-
ments Engineering. 
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Capítulo 1.  
Introdução 

Neste capítulo apresentaremos as motivações, o escopo e os objetivos desta 
dissertação. Por fim, mostraremos como está organizada a estrutura textual 
deste documento. 
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1.1. Considerações Iniciais 
 

A Engenharia de Linha de Produto de Software (Software Product Line Engineering – SPLE), 

também conhecida apenas por Linha de Produto de Software (Software Product Line – SPL), 

é um paradigma de desenvolvimento de sistemas recente que tem sido reconhecido como uma 

abordagem eficiente para o reuso de software (BOSCH, FLORIJN, et al., 2002); 

(CLEMENTS e NORTHROP, 2002). Através da SPL é possível identificar as características 

comuns e variáveis de uma família de softwares, além de permitir a realização de softwares 

específicos, de acordo com os objetivos dos stakeholders1. Por isso, SPL tem alcançado uma 

significante popularidade na indústria de software e na comunidade acadêmica (CLEMENTS 

e NORTHROP, 2002). O reuso de software suportado por este paradigma permite que as or-

ganizações ganhem vantagem competitiva devido ao aumento da produtividade em larga esca-

la, aumento da qualidade, redução dos custos, redução do tempo de entrega e minimização 

dos riscos dos produtos (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005). 

 No sentido de proporcionar a sistematização do reuso de software dentro do paradigma 

de SPL, Pohl, Böckle e Van der Linden (2005) definiram que o desenvolvimento da SPL pode 

ser dividido em dois sub-processos: Engenharia de Domínio (Domain Engineering – DE) e 

Engenharia de Aplicação (Application Engineering – AE). 

 Ainda segundo Pohl, Böckle e Van der Linden (2005),  

A Engenharia de Domínio é o processo de engenharia de linha de produtos de sof-
tware em que as semelhanças e as variabilidades da linha de produtos são definidas 
e realizadas. A Engenharia de Aplicação é o processo de engenharia de linha de 
produtos de software em que as aplicações da linha de produtos são construídas 
através do reuso de artefatos de domínio e explorando a variabilidade da linha de 
produtos. 

 A grande diferença entre o desenvolvimento de sistemas através dos processos de En-

genharia de Software habituais e processos de desenvolvimento de software a partir de uma 

SPL, é a definição explícita de variabilidade (BUHNE, LAUENROTH e POHL, 2005). A 

variabilidade é identificada no domínio da solução. No entanto, para que possa ser analisada e 

gerenciada, a variabilidade deve ser especificada (por exemplo, através do uso de modelos 

para sua documentação).  

                                                 
1 Stakeholders: conjunto de indivíduos que usam, solicitam e desenvolvem o sistema, que se interessam para que 
ele seja desenvolvido (por exemplo: analistas, clientes, investidores e usuários). 
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 Os Modelos de Objetivos (ou Modelos de Goal), além de expressar requisitos, são 

fontes reconhecidas de variabilidade de domínio (LAPOUCHNIAN e MYLOPOULOS, 

2009). Nesses modelos, a variabilidade pode ser expressa a partir de uma série de refinamen-

tos que envolvem os objetivos dos stakeholders (YU, LEITE, et al., 2008); (GONZÁLEZ-

BAIXAULI, LAGUNA e LEITE, 2008).  

 Sobre estes aspectos, na próxima seção estaremos definindo o problema e motivando o 

desenvolvimento de linguagens de modelagem e processos de DE e AE na Fase de Requisitos 

para a SPL, a partir da utilização de Modelos de Objetivos. 

1.2. Motivação 
 

A especificação da variabilidade e a instanciação de processos de gerenciamento das varia-

ções têm sido o foco de muitos trabalhos que procuram utilizar SPL para apoiar a fase de re-

quisitos. Alguns trabalhos recentes têm se dedicado a encontrar os conceitos chaves para cap-

turar variabilidade e definir linguagens para especificá-los, como por exemplo: (i) o Modelo 
de Visão da Variabilidade de COVAMOF (COVAMOF Variability View - CVV) 

(SINNEMA, DEELSTRA, et al., 2004); (ii) o Modelo de Features (Features Model – FM) 

(KANG, COHEN, et al., 1990); (CZARNECKI, HELSEN e EISENECKER, 2005), e; (iii) o 
Modelo Ortogonal de Variabilidade (Orthogonal Variability Model – OVM) (POHL, 

BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005). Estes modelos são vistos como artefatos centrais 

para gerenciamento da variabilidade e à evolução dos produtos de software com reuso, nas 

diversas fases de desenvolvimento de SPL. 

 Neste sentido, Pohl, Böckle e Van der Linden (2005) reuniram os principais conceitos 

de variabilidade no Framework Ortogonal de Variabilidade (Orthogonal Variability Fra-

mework – OVF). Neste framework foram definidos os sub-processos de SPL (ou seja, Enge-

nharia de Domínio e de Aplicação) e representados os principais conceitos relacionados à 

variabilidade, como: (i) sujeitos e objetos de variação (respectivamente, pontos de variação 

e variantes); (ii) dependências de variabilidade; (iii) dependências de restrição, e; (iv) ras-
treamento de variabilidade (todos estes, detalhados na Seção 2.1). Esses conceitos, por sua 

vez, estão representados no metamodelo da linguagem utilizada para a documentação da vari-

abilidade dentro deste framework, o OVM. Modelos Ortogonais de Variabilidade possibilitam 

que os processos de desenvolvimento de sistemas sejam executados (e seus artefatos produzi-

dos) independentemente da forma como a variabilidade interna do software e a variabilidade 
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externa do sistema são analisadas e documentadas (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 

2005). 

 Recentemente, conceitos de variabilidade começaram a ser introduzidos por aborda-

gens que tomam por base modelos de objetivos (ou ainda, GORE-SPL – Goal Oriented Re-

quirements Engineering for Software Product Lines – Engenharia de Requisitos Orientada a 

Objetivos para Linha de Produto de Software), tais como: (i) variabilidade em Modelos de 
Objetivos por Yijun Yu et al. (YU, LAPOUCHNIAN, et al., 2008); (ii) iStar-LPS 

(ANTÓNIO, ARAÚJO e SILVA, 2009); (iii) G2SPL (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010); 

(iv) PL-AOVGraph (SILVA, BATISTA, et al., 2010); (SANTOS, SILVA e BATISTA, 

2011), e; (v) o mapeamento goal-feature por Asadi et al. (ASADI, BAGHERI, et al., 2011). 

Todas essas abordagens focalizam na identificação e documentação da variabilidade do siste-

ma, sem que as características externas ao software, que influenciam na configuração do pro-

duto, sejam sistematicamente capturadas e utilizadas. 

 Neste sentido, Ali, Dalpiaz e Giorgini (2009) definiram contexto como um estado par-

cial do mundo que é relevante para satisfazer os objetivos de um stakeholder, no âmbito do 

desenvolvimento de sistemas multi-agentes. Diante desta definição, têm-se procurado criar 

modelos conceituais de contextos e associá-los a modelos de objetivos, a fim de identificar 

um subconjunto relevante de elementos em modelos de objetivos que satisfaçam um dado 

contexto anunciado (SOUZA e MYLOPOULOS, 2009); (DALPIAZ, GIORGINI e 

MYLOPOULOS, 2009); (ALI, DALPIAZ e GIORGINI, 2009); (LAPOUCHNIAN e 

MYLOPOULOS, 2009). Além disso, tais subconjuntos de elementos em modelos de objeti-

vos (variantes) podem ser priorizados, utilizando os requisitos não-funcionais. 

 Diante das abordagens GORE-SPL, o problema que se busca solucionar é a represen-

tação da variabilidade ortogonal em SPL utilizando modelos de objetivos. Neste sentido, 

algumas limitações estão relacionadas a essas abordagens, uma vez que as mesmas não pos-

suem suporte a: 

 Todos os construtores de variabilidade ortogonal; e, 

 Utilização de modelos de objetivos como fonte de variabilidade para realizar os 

processos de DE e AE e obter a configuração final de um produto na fase de re-

quisitos. 

 Os modelos de objetivos possibilitam uma análise de alto nível, o que permite identifi-

car a variabilidade não só quanto à solução (ou sistema/produto) que se pretende construir, 

mas também capturar a variabilidade externa ao sistema. Especificamente para os modelos de 

objetivos baseados em i* (YU, 1995) essa análise é enriquecida pela distinção de tipos (atra-
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vés dos elementos sintáticos, como softgoal, objetivos, tarefas e recursos) e pela organização 

não-hierárquica (diferentemente dos modelos de features), que em muito se aproximam das 

definições do OVM (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005). 

 Nas abordagens de variabilidade em modelos de objetivos por Yijun Yu et al. (YU, 

LAPOUCHNIAN, et al., 2008), G2SPL (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010), PL-

AOVGraph (SANTOS, SILVA e BATISTA, 2011) e o mapeamento goal-feature por Asadi et 

al. (ASADI, BAGHERI, et al., 2011), a variabilidade é analisada, inicialmente, a partir de 

modelos de objetivos e modelos de features. Nestas abordagens, modelos de objetivos e mo-

delos de features são mapeados e/ou relacionados em processos de DE para SPL (o detalha-

mento de cada uma dessas abordagens será visto na Seção 2.3), com a extração das funciona-

lidades comuns e variáveis da SPL. Já nas abordagens iStar-LPS (ANTÓNIO, ARAÚJO e 

SILVA, 2009) e G2SPL (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010), destaca-se a incorporação de 

um processo de AE da SPL baseado nos modelos de objetivos, que prevê a seleção de featu-

res, no modelo de features. 

 Assim, os modelos de objetivos – especificamente àqueles baseados em i* (YU, 1995) 

– poderiam atender ao propósito de documentação da variabilidade ortogonal, dando o suporte 

necessário aos processos de DE e AE da SPL. Adicionalmente, modelos conceituais de con-

textos poderiam ser utilizados junto aos modelos de objetivos com variabilidade ortogonal, 

subsidiando a sistematização da configuração de produtos específicos. 

 Com base nessas motivações, na próxima seção delimitaremos o escopo do trabalho 

que será apresentado nesta dissertação. 

1.3. Escopo 
 

Nesta dissertação, realizaremos a extensão da linguagem i*-c (BORBA, 2009) para contem-

plar os construtores previstos pelo OVM (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005), a 

fim de que se possa desenvolver os processos de Engenharia de Domínio (DE) e Engenharia 

de Aplicação (AE) para Linha de Produtos de Software (SPL), uma vez que i*-c (BORBA, 

2009) é baseada em i*-Wiki (GRAU, HORKOFF, et al., 2009). Especificamente para o pro-

cesso de AE, usaremos o modelo conceitual de contextos para auxiliar na seleção de configu-

ração específica de produto (ALI, DALPIAZ e GIORGINI, 2009). Como resultado, teremos a 

E-SPL (do inglês, Early Software Product Line – Linha de Produto de Software Inicial), uma 

abordagem de Engenharia de Domínio e Aplicação na Fase de Requisitos com Modelos de 
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Objetivos para Linhas de Produto de Software. Chamaremos  de  “inicial”  porque  somente  es-

taremos abordando a fase de requisitos do processo de desenvolvimento de SPL. 

 Nesta nova abordagem, definiremos um conjunto de etapas necessárias para a especi-

ficação dos modelos de objetivos com variabilidade, assim como as diretrizes para a configu-

ração de produto específico, na fase de requisitos, com modelo de objetivos especificado em 

i*-Wiki (GRAU, HORKOFF, et al., 2009). 

 Não faz parte do escopo desta dissertação o rastreamento e a geração de artefatos atra-

vés da abordagem para outras fases do processo de desenvolvimento de SPL (por exemplo, 

análise e projeto, realização ou testes), assim como realizar a automação da abordagem pelo 

uso de ferramentas de suporte à modelagem ou desenvolvimento de SPL. 

1.4. Objetivos 
 

Nesta dissertação, analisaremos algumas abordagens que dão suporte ao desenvolvimento de 

DE e/ou AE para SPL com modelos de objetivos e quão estas são aderentes ao OVF (POHL, 

BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005). Especificamente, pretendemos definir uma aborda-

gem de DE e de AE para SPL com modelo de objetivos com variabilidade ortogonal e que 

permita a utilização de modelos conceituais de contextos (ALI, DALPIAZ e GIORGINI, 

2009) na AE para SPL e, assim, possamos representar a variabilidade ortogonal em SPL utili-

zando modelos de objetivos e configurarmos produtos específicos em requisitos. 

 Esta nova abordagem será denominada E-SPL (do inglês, Early Software Product Line 

– Linha de Produto de Software Inicial) e incluirá as seguintes ações: (i) criação de um mode-

lo de objetivos que suporte a variabilidade ortogonal, definida pelos construtores do OVM 

(POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005), e; (ii) definição dos processos de DE e AE 

com especificação e análise dos modelos de objetivos com variabilidade ortogonal. 

 Como objetivos específicos, ou metas a serem alcançadas nesta dissertação, podemos 

destacar: 

 Identificar e comparar as abordagens que existem para o desenvolvimento de 
SPL com modelos de objetivos, de acordo com os conceitos de variabilidade 

presentes no OVF (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005) e com os cri-

térios de comparação de modelos de especificação de variabilidade (DJEBBI e 

SALINESI, 2006). 
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 Criar a linguagem i*-Ortogonal, tomando por base a linguagem i*-c (BORBA, 

2009) e os conceitos presentes no OVF (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 

2005), associando-a ao modelo conceitual de contextos (ALI, DALPIAZ e 

GIORGINI, 2009). 

 Criar a abordagem E-SPL (do inglês, Early Software Product Line – Linha de 

Produto de Software Inicial), uma abordagem para a fase de requisitos na enge-

nharia de domínio e na engenharia de aplicação com modelos de objetivos. 

 Realizar um exemplo de utilização de E-SPL, a partir da simplificação da especi-

ficação do MyCourses – Um Sistema de Agendamento de Cursos (SCORE, 

2011) e do Mobile Media (BORBA, 2009). 

1.5. Metodologia 
 

Para atingir os objetivos de pesquisa desta dissertação, este trabalho foi desenvolvido utili-

zando o método de engenharia (KOEN, 1985), a partir da observação dos modelos e aborda-

gens de variabilidade com modelos de objetivos existentes, identificando as deficiências des-

sas abordagens e propondo uma solução para melhor realizá-las. 

 Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico a respeito das duas principais 

áreas deste trabalho: Linha de Produto de Software (SPL) e Engenharia de Requisitos Orien-

tada a Objetivos (do inglês, Goal Oriented Requirements Engineering – GORE) 

(LAMSWEERDE, 2001); (LAPOUCHNIAN, 2005). Num primeiro momento, tomamos por 

parâmetro algumas das principais abordagens de variabilidade tradicionais e seus modelos de 

variabilidade utilizados para a documentação das variações, no sentido de identificar os prin-

cipais construtores de variabilidade existentes, sejam elas: (i) o Modelo de Visão da Variabi-
lidade de COVAMOF (COVAMOF Variability View - CVV) (SINNEMA, DEELSTRA, et 

al., 2004); (ii) o Modelo de Features (Features Model – FM) (KANG, COHEN, et al., 

1990); (CZARNECKI, HELSEN e EISENECKER, 2005), e; (iii) o Modelo Ortogonal de 
Variabilidade (Orthogonal Variability Model – OVM) (POHL, BÖCKLE e VAN DER 

LINDEN, 2005).  

 Em seguida, foram analisadas as seguintes abordagens de captura da variabilidade com 

modelos de objetivos, a fim de identificar suas deficiências em relação aos modelos de varia-

bilidade tradicionais, comparando-as em relação aos construtores da linguagem OVM (POHL, 

BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005) e em relação à realização dos processos de Engenha-
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ria de Domínio e de Aplicação: (i) variabilidade em Modelos de Objetivos por Yijun Yu et 

al. (YU, LAPOUCHNIAN, et al., 2008); (ii) iStar-LPS (ANTÓNIO, ARAÚJO e SILVA, 

2009); (iii) G2SPL (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010); (iv) PL-AOVGraph (SANTOS, 

SILVA e BATISTA, 2011), e; (v) o mapeamento goal-feature por Asadi et al. (ASADI, 

BAGHERI, et al., 2011). Por fim, o modelo conceitual de contextos (ALI, DALPIAZ e 

GIORGINI, 2009) também foi estudado, com foco nas melhorias do processo de AE e na sis-

tematização da seleção de configuração específica de produto. 

 A comparação, a partir dos critérios definidos por (DJEBBI e SALINESI, 2006) e dos 

construtores presentes no OVF (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005), permitiu 

identificar que nenhuma das abordagens GORE expressava em completude os construtores de 

variabilidade. Uma vez não identificados todos os construtores, essa deficiência poderia se 

estender aos processos de DE e AE para SPL, ao se desconsiderar informações relevantes 

sobre a variabilidade da SPL, como aquelas capturadas do ambiente onde o sistema está inse-

rido e suas influências sobre as características internas do sistema, assim como as restrições 

de variabilidade. 

 Percebeu-se, assim, a necessidade de criar uma nova linguagem para expressar todos 

os construtores de variabilidade em modelos de objetivos, a qual se denominou i*-Ortogonal, 

assim como criar processos de DE e AE que fizesse uso de seus modelos e modelos conceitu-

ais de contextos para realizar a configuração de produtos em uma SPL. Esta abordagem se 

denominou E-SPL (do inglês, Early Software Product Line – Linha de Produto de Software 

Inicial), uma vez que a mesma se concentra na documentação e elaboração de produtos na 

fase de requisitos dos processos de DE e AE da SPLE. 

 Por fim, foi realizada a modelagem de um sistema de agendamento de cursos 

(MyCourses – um sistema de agendamento de cursos) para demonstrar o uso de modelos i*-

Ortogonal aliado a modelos de contextos e dos processos de DE e AE na fase de requisitos 

para SPL. 

1.6. Estrutura da dissertação 
 

Além deste capítulo introdutório, onde foram apresentadas as principais motivações, o pro-

blema, o escopo, os objetivos e a metodologia utilizada, esta dissertação está estruturada nos 

seguintes capítulos: 
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 Capítulo 2. Engenharia de Linha de Produto de Software e Engenharia de Requi-
sitos Orientada a Objetivos – neste capítulo, introduzimos e detalhamos as principais abor-

dagens existentes para o desenvolvimento de SPL e a Engenharia de Requisitos Orientada a 

Objetivos, focando àquelas abordagens relacionadas à documentação e análise de variabilida-

de. 

 Capítulo 3. Comparativo entre as Abordagens GORE-SPL – neste capítulo, justifi-

camos a necessidade de representar a variabilidade em modelos de objetivos, como o i*, a 

partir da comparação entre as abordagens presentes no Capítulo 2. 

 Capítulo 4. A linguagem i*-Ortogonal – neste capítulo, criamos a linguagem de vari-

abilidade i*-Ortogonal. 

 Capítulo 5. A Abordagem E-SPL – neste capítulo, definimos a abordagem E-SPL, 

utilizando i*-Ortogonal, contextos e priorização de variantes. 

 Capítulo 6. Exemplos: MyCourses – Um Sistema de Agendamento de Cursos e 
Mobile Media – neste capítulo, demonstramos a utilização dos modelos i*-Ortogonal, na 

abordagem E-SPL, a partir de um exemplo, o MyCourses. 

 Capítulo 7. Conclusões e Trabalhos Futuros – finalmente, apresentamos algumas 

considerações finais a respeito do trabalho, das contribuições e dos trabalhos futuros que po-

dem ser desenvolvidos na área. 
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Capítulo 2.  
Engenharia de Linha de Produto de 
Software e Engenharia de Requisitos 
Orientada a Objetivos 

Vários trabalhos têm procurado capturar as diversas fontes de variabilida-
de do domínio em SPL, expressando-as, por exemplo, em modelos de featu-
res, modelos ortogonais de variabilidade ou modelos de objetivos. A meta 
principal desses modelos é promover e sistematizar o reuso pela identifica-
ção da variabilidade do domínio, assim como a evolução de produtos de 
software e seus artefatos. Este capítulo apresenta conceitos, motivações e 
abordagens das duas áreas em foco nesta dissertação: Engenharia de Linha 
de Produto de Software e Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos, 
relacionadas à captura de variabilidade do domínio em modelos de objeti-
vos para SPL. 
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2.1. Considerações Iniciais 
 

A grande diferença entre o desenvolvimento de sistemas através dos processos de Engenharia 

de Software habituais e processos que instanciam a SPL é a definição explícita de variabilida-

de (BUHNE, LAUENROTH e POHL, 2005). O grande benefício de SPL é, por sua vez, a 

adoção sistemática do reuso de software (CLEMENTS e NORTHROP, 2002). 

 Abordagens tradicionais de variabilidade têm estabelecido um conjunto de construto-

res através de linguagens definidas com o fim de representar a variabilidade de domínio do 

software, através, por exemplo: (i) dos modelos de variabilidade de COVAMOF 
(SINNEMA, DEELSTRA, et al., 2004); (ii) dos modelos de features (em FODA (KANG, 

COHEN, et al., 1990), FORM (KANG, KIM, et al., 1998), FeatuRSEB (GRISS, FAVARO e 

D’ALESSANDRO,   1998), GP (CZARNECKI e EISENECKER, 2000), na abordagem de 

Gurp, Bosch e Svahnberg (2001), FOPLE (KANG, LEE e LEE, 2002), PLUS (GOMAA, 

2004) e FORE (STREITFERDT, 2004)); (iii) dos modelos ortogonais de variabilidade 

(POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005); (iv) dos modelos conceituais (como o de 

variabilidade arquitetural (BACHMANN e BASS, 2001)); (v) dos modelos de componen-
tes (VON OMMERING, 2002), e; (vi) de variabilidade expressa em modelos de linguagem 
natural (THOMPSON e HEIMDAHL, 2003). 

 Recentemente, modelos de objetivos têm sido incluídos a este grupo, como modelos 

capazes de representar a variabilidade que se manifesta numa SPL, ou seja, como fonte de 

variabilidade de domínio (YU, LEITE, et al., 2008); (GONZÁLEZ-BAIXAULI, LAGUNA e 

LEITE, 2008). Algumas outras abordagens têm considerado o uso de modelos de contextos 

(SOUZA e MYLOPOULOS, 2009); (DALPIAZ, GIORGINI e MYLOPOULOS, 2009); 

(ALI, DALPIAZ e GIORGINI, 2009); (LAPOUCHNIAN e MYLOPOULOS, 2009) junto a 

modelos de objetivos. Outras abordagens específicas têm tratado da união entre as abordagens 

tradicionais e modelos de objetivos: (i) variabilidade em Modelos de Objetivos por Yijun 
Yu et al. (YU, LAPOUCHNIAN, et al., 2008); (ii) iStar-LPS (ANTÓNIO, ARAÚJO e 

SILVA, 2009); (iii) G2SPL (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010); (iv) PL-AOVGraph 

(SANTOS, SILVA e BATISTA, 2011), e; (v) o mapeamento goal-feature por Asadi et al. 
(ASADI, BAGHERI, et al., 2011). 

 Tendo em vista a quantidade de abordagens e linguagens existentes para SPL, nas Se-

ções 2.2 e 2.3, apresentaremos apenas aquelas que estão relacionadas de alguma maneira à 

construção da abordagem E-SPL e ao modelo i*-Ortogonal de variabilidade (que serão vistos 

em profundidade no Capítulo 4), uma vez que estas: (i) disponibilizam nos elementos da 
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sintaxe ou no metamodelo das linguagens, a representação de construtores de variabilidade, 

e; (ii) suportam SPLE, ou seja, estão de alguma forma relacionadas com o Framework de 

Prática de Linha de Produto de Software, estabelecido pelo SEI, com o desenvolvimento de 

processos de DE e AE (SEI, 2010). 

2.2. Engenharia de Linhas de Produto de Software 
 

O termo variabilidade se refere à habilidade ou tendência de mudança. Os estudos prelimina-

res sobre esta temática incluem pesquisas feitas por Dijkstra (DIJKSTRA, 1972) e Parnas 

(PARNAS, 1976). Para eles, o conhecimento sobre o que varia numa aplicação era algo que 

poderia ser obtido sistematizando-se a obtenção de informações a partir da definição de um 

escopo das funcionalidades, da implementação e do gerenciamento dos artefatos de software. 

 No geral, essas práticas são desenvolvidas de maneira ad-hoc, o que ocasiona a de-

pendência com o conhecimento e com a experiência da equipe envolvida no projeto. Por isso, 

é necessário que sejam capturados mais detalhes sobre os objetos do mundo que estão varian-

do (o que, por que e como estão variando) e como eles podem ser representados computacio-

nalmente. 

 Neste sentido, estudos realizados por Pohl, Böckle e Van der Linden (2005) definem 

alguns conceitos chaves para a identificação dos sujeitos e objetos da variação. São eles: 

 Sujeito da Variabilidade (VS). É um item variável do mundo real ou a uma pro-

priedade variável de um item específico. Ele pode se manifestar por um 

item/objeto ou uma propriedade de um item variável. 

 Objeto da Variabilidade (VO). É uma instância particular de um sujeito da vari-

abilidade. 

 Sujeitos e objetos de variabilidade podem ser identificados a partir de três questiona-

mentos básicos (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005): 

 O que varia?  Permite identificar o sujeito de variabilidade. 

 Por que varia?  Permite identificar a informação de rastreabilidade entre o su-

jeito e o objeto de variabilidade. 

 Como varia?  Permite identificar o objeto de variabilidade. 

 Por exemplo, suponha que determinado cliente necessite especificar uma linha de pro-

duto para confecção de bolas. A primeira pergunta que deve ser feita para a identificação da 

variabilidade  é  “O  que  varia?”  e  assim  capturar  os  itens  e  propriedades  de  interesse  que  são  
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variáveis, que estão presentes no mundo e que se deseja produzir. Em seguida, ele irá buscar 

as razões pela qual os itens e/ou propriedades identificados estão variando, através da pergun-

ta  “Por  que  varia?”.  Consequente,  ele  deverá  assinalar  “Como  varia?”. A Tabela 1 demonstra 

as perguntas e respostas para o cenário hipotético. 

 
Tabela 1. Sujeitos e objetos de variabilidade (exemplo da linha de produto de bolas), a partir das perguntas sugeridas 

pelo OVF (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005) 

O que varia? Por que varia? Como varia? 

Bola (Modalidade) Porque existem várias moda-

lidades esportivas. 

 Bola de Futsal 

 Bola de Vôlei 

 Bola de Basquete 

 Bola de Handball 

Cor da Bola Porque cada modalidade es-

portiva define uma cor dife-

renciada para cada bola. 

 Branca 

 Preto com Branco 

 Laranja 

 Amarelo com Azul 

 Amarelo com Verme-

lho 

 

 No entanto, a forma apresentada ainda não é a ideal para a representação computacio-

nal. É no sentido de se representar esses conceitos que surgem os conceitos de pontos de vari-

ação e de variantes, definidos por Pohl, Böckle e Van der Linden (2005) da seguinte forma: 

 Ponto de variação (VP). É a representação de um sujeito da variabilidade por ar-

tefatos do domínio, enriquecidos por alguma informação contextual. 

 Variante (V). É a representação de um objeto da variabilidade por artefatos do 

domínio. Da mesma forma que para identificar os VSs e os VOs utilizamos algu-

mas perguntas (o quê? como? por quê?) a fim de encontrarmos seus representan-

tes, para os pontos de variação e variantes também temos uma diretriz para subsi-

diar a identificação. 

 Portanto, a variabilidade em linhas de produto é aquela modelada (em termos de pon-

tos de variação e variantes) para que possa ser possível o desenvolvimento de aplicações es-

pecíficas (personalizadas) a partir do reuso predefinido e adaptativo de artefatos.  
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 Para o exemplo da linha de produto para confecção de bolas, a representação em mo-

delo de objetivos em i* (YU, 1995), anotada na Figura 1, p. 14, com informações de variabi-

lidade (que no Capítulo 4 serão incorporadas, com a criação do modelo i*-Ortogonal), repre-

senta os pontos de variação e variantes que caracterizam a linha. Nela estão especificados os 

modelos de dependência (SD – Strategic Dependencies) e de raciocínio (SR – Strategic Rati-

onale) estratégicos (YU, 1995). 
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Figura 1. Modelo de variabilidade expresso com i* e com anotações adicionais para o exemplo da Linha de Produto 

para confecção de bolas. 
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 Explicação do modelo SD na Figura 1, p. 14: O modelo SD demonstra o ambiente 

em  que  está  imersa  a  linha  de  produto.  Neste  ambiente,  temos  “Times”  (genérico,  para  qual-

quer  modalidade)  que  necessitam  “Comprar  Bola”  na  “Fábrica  de  Bolas”, de acordo com a 

cor  do   time   (objetivo,  “Selecionar  Cor  da  Bola”).  No  entanto,   a  bola  comprada  pelos   times  

tem que ser original, o que é expresso pelo softgoal “Qualidade  [Originalidade]”.  Adicional-

mente, anotamos o modelo i* com informações de variabilidade, onde assinalamos a obrigato-

riedade  (cardinalidade  [1..1])  de  se  atingir  os  objetivos  “Comprar  Bola”  e  “Selecionar  Cor  da  

Bola”  numa  única  “Fábrica  de  Bolas”.  Um  cenário  alternativo  poderia  envolver  mais  requisi-

tos, por exemplo: poderíamos documentar a existência de várias fábricas de bolas e dar a al-

ternativa  de  se  atingir  o  objetivo  “Comprar  Bola”  e  “Selecionar  Cor  da  Bola”  em  mais  de  uma  

“Fábrica  de  Bolas” (na dependência, cardinalidade [1..n]). 

 Explicação do modelo SD na Figura 1, p. 14: no modelo SR temos o detalhamento 

de como o produto bola é produzido. Nele, vemos que as bolas são produzidas na  “Fábrica  de  

Bolas”  levando  em  conta  a  “Modalidade”  e  a  “Cor  da  Bola”. Os itens de produção compreen-

dem  bolas  da  modalidade  “Vôlei”,  “Handball”,  “Basquete”  e  “Futebol” e  nas  cores  “Branca”,  

“Preto  com  Branco”,  “Laranja”,  “Amarelo  com  Azul”  e  “Amarelo  com  Vermelho”.  As  bolas  

têm dois níveis de   qualidade   (“Bola  Oficial”   e   “Bola  Não-Oficial”)   que   contribuem   para   a  

modalidade para a qual são produzidas. Adicionalmente, anotamos o modelo i* com informa-

ções de variabilidade,  que  expressam  a  obrigatoriedade  da  escolha  de  uma  única  “Modalida-

de”  e  uma  única  “Cor  da  Bola”,  através  da  cardinalidade  obrigatória  [1..1]  na  ligação  meio-

fim e no objetivo (ponto de variação). Também expressamos duas restrições imperativas 

(através das  ligações  “requires”  – ou inclui – e  “excludes”  – ou exclui) que, no exemplo, mos-

tram que  bolas  da  modalidade  “Basquete”  só  podem  ser  produzidas  na  cor  “Laranja”   e  que  

bolas  da  modalidade  “Futebol”  não  podem  ser  produzidas  na  cor  “Laranja”. 

 Mais especificamente, porém, os pontos de variação podem ser internos ou externos. 

Neste sentido, os pontos de variação externos são aqueles que são vistos pelos clientes. Eles 

decorrem de necessidades declaradas explicitamente pelo cliente, leis ou padrões (de comuni-

cação, por exemplo). Já os pontos de variação internos são aqueles que não são vistos pelos 

clientes. Eles decorrem do refinamento dos pontos de variação externos e razões técnicas 

(POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005).  

 No exemplo da linha de produto para confecção de bolas, temos os pontos de variação 

externos como os objetivos ligados através das ligações de dependência, no modelo SD e/ou 

SR. Já os pontos de variação internos são os  objetivos  dentro  da  fronteira  da  “Fábrica de Bo-

las”.  Os  variantes,  por  sua  vez,  são  as   tarefas  dentro  da  fronteira  da  “Fábrica  de  Bolas”  (no  
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modelo SR) e o ator dependee (no modelo SD), já que (como vimos na explicação do modelo 

SD na Figura 1, p. 14) poderíamos ter mais de uma fábrica produtora de bolas para as quais 

pontos de variação e alternativas de qualidade poderiam estar relacionadas. 

 Tipos de variabilidade. Bachmann (2001) procurou descrever os diferentes tipos de 

variabilidade que se expressam numa descrição de arquitetura. Uma vez que projetar a arqui-

tetura para um produto (ou família de produtos) significa criar a estrutura de software que 

possibilite o sistema alcançar os seus objetivos, é necessário minimizar os esforços requeridos 

para sua evolução (BACHMANN e BASS, 2001). 

 Neste sentido, o primeiro passo é identificar as causas da variação. De acordo com 

Bachmann (2001), são duas: 

1. Durante o projeto, um conjunto de alternativas pode existir e capturar essas alter-

nativas pode ser necessário para motivar uma escolha entre elas. 

2. Uma arquitetura para linha de produto pode incluir um conjunto de diferentes al-

ternativas para lidar com a variação entre os produtos.  Capturar essas alternativas 

e a justificativa para cada alternativa permite que a equipe de construção de um 

produto possa ter uma lista de potenciais soluções para escolher. 

 As alternativas encontradas, por sua vez, são variações que podem ser expressas com 

uma representação arquitetural. Portanto, cada alternativa específica representa um tipo de 

variação. 

 Ainda segundo Bachmann (2001), são tipos de variação: 

1. Variação de Função: está relacionada com a presença ou não de funcionalidades 

(que podem existir em produto e não em outro). 

2. Variação dos Dados: está relacionada com os dados necessários para representar 

um determinado elemento do mundo real e é, na maioria dos casos, uma conse-

quência da variação da função. 

3. Variação do Fluxo de Controle: diz respeito ao padrão de interação (por exem-

plo: um sistema de notificação, em alguns produtos notificará todos os usuários, 

em outros notificará apenas alguns grupos). 

4. Variação da Tecnologia: a plataforma (sistema operacional, hardware, sistema 

de dependência do middleware interface com o usuário, em tempo de execução 

para linguagem de programação) pode variar exatamente da mesma forma como  

função, sendo determinadas configurações necessárias para alguns produtos e ou-

tras, não. 
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5. Variação das Metas de Qualidade: está relacionada com a escolha do produto 

que mais satisfaz as necessidades específicas do usuário e, por isso, são especial-

mente importantes para que um produto possa variar. 

6. Variação do Ambiente: está relacionada com a variação pertinente à comunica-

ção com o meio exterior (por exemplo, uso de web-services para a invocação en-

tre produtos ou invocação direta feitas em C++ ou em Java). 

 Por fim, uma variação pode ser (BACHMANN e BASS, 2001): 

 Opcional: quando a presença de uma funcionalidade específica está em um de-

terminado produto e não em outro. Porém, o fato dele não se encontrar num de-

terminado produto, não implicará em complicações no funcionamento do mesmo. 

 Alternativa (ou-exclusivo): quando a presença de uma funcionalidade deve exis-

tir imperativamente, no entanto, a sua manifestação (implementação) pode se dar 

de maneiras diferenciadas. Existe, portanto, a obrigatoriedade da inserção de um 

determinado componente de software. Particularmente, apenas UMA dentre as al-

ternativas pode ser colocada, não podendo coexistir simultaneamente para o mes-

mo produto. 

 Conjunto de Alternativas (ou-inclusivo): quando a presença de uma funcionali-

dade deve existir, se dando de uma ou várias maneiras diferenciadas, podendo co-

existir mais de uma alternativa no mesmo produto. 

 Com esses conceitos, podemos ampliar o poder da representação de variabilidade. 

Assim, a integridade da representação dos variantes dependerá da implementação que será 

realizada para dar suporte às variações (ou seja, à aplicação das variações no contexto cor-

reto). 

 No exemplo da linha de produto para confecção de bolas, temos apenas a demonstra-

ção de variabilidade alternativa (obrigatória) através das cardinalidade [1..1] sobre as ligações 

de dependências (modelo SD) e meio-fim (modelo SR). 

 Tendo em vista que o estudo das variações é o passo inicial para o desenvolvimento de 

artefatos reutilizáveis (já com pontos de variação e variantes identificados), é necessário, ago-

ra, criar uma estrutura que possibilite a construção de produtos específicos a partir das carac-

terísticas modeladas, num ambiente de projeto/desenvolvimento de software. 

 Por definição, Linhas de Produto de Software (SPL) é um conjunto de produtos (sis-

temas) derivados a partir de uma base compartilhada de artefatos, onde se procura reutilizar o 

máximo do esforço já empreendido no desenvolvimento do software sem esquecer as peculia-
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ridades de cada aplicação. Também se emprega, para designar uma SPL, o termo Família de 

Produtos (ou Sistemas) (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005). 

 Esta Família de Produtos deve ser planejada, gerenciada e evoluída, de uma maneira 

organizada. A Engenharia de Linhas de Produto de Software é o conjunto de atividades de 

desenvolvimento de software que dão apoio à criação sistematizada de artefatos de software 

legíveis, controlados e modulares a fim de que se possa identificar um grupo de componentes 

comuns, assim como tratar a parcela de características particularidades (ou variabilidades) dos 

produtos de software (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005). 

 O SEI (Software Engineering Institute) (SEI, 2010) define três processos principais 

para que as Linhas de Produto sejam desenvolvidas e mantidas, são eles: Engenharia de 
Domínio (ou ainda, Core Asset Development – desenvolvimento do artefato núcleo), Enge-
nharia de Aplicação (ou ainda, Product Development – desenvolvimento do produto) e Ge-
renciamento (Management) (ver Figura 2, p. 18). 

 
Figura 2. Framework para a Prática de Linha de Produto de Software de acordo com o SEI (SEI, 2010), traduzido 

para português. 

 Com a Engenharia do Domínio é possível denotar todas as capacidades de criação de 

produtos de uma linha. Por isso, é necessário ter atenção para alguns aspectos relevantes na 

criação dos core-assets: (i) restrições dos produtos (enxergar as variabilidades); (ii) restri-
ções da produção (por exemplo: considerar padrões organizacionais a serem seguidos, leis 

ou regulamentos); (iii) estratégias de produção (por exemplo: o escopo das linhas de produ-

to, criação do plano de produção, etc.); (iv) aproveitamento de artefatos preexistentes na 
organização.  É a fase em que se concentra a criação dos core-assets (ou seja, núcleo das 

Linhas de Produto). 
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 Com base nisso, a Engenharia da Aplicação poderá realizar a criação dos diversos 

tipos de aplicação, por exemplo, pela escolha de requisitos que devem ou não existir num de-

terminado modelo de dispositivo, como acontece quando se trabalha com Engenharia de Apli-

cação baseada em Modelo de Features, uma vez que neste as funcionalidades são estruturadas 

em uma árvore, definindo uma hierarquia sobre as funções e propriedades do sistema, onde se 

pode definir a obrigatoriedade ou não obrigatoriedade da inserção de uma função e a associa-

ção (por exemplo: AND, OR e XOR) entre as funções. Falaremos com maiores detalhes sobre 

o Modelo de Features na Seção 2.2.1. 

 Por fim, organizando todo o processo, a atividade de Gerenciamento dos artefatos 

reutilizáveis, com o rastreamento dos modelos para os artefatos de software, deve ser execu-

tada. Neste sentido, os processos dentro de SPL não podem ser constituídos de maneira ad-

hoc, uma vez que a dependência de informações entre os sistemas é bastante elevada. Papéis 

devem ser distribuídos de maneira eficiente e é necessário que alguém esteja monitorando as 

diversas atividades para dar as diretrizes básicas para a realização das mesmas, identificar e 

mitigar os riscos inerentes à inserção ou retirada de novos produtos da linha e, finalmente, 

realizar a comunicação com os stakeholders. 

 Alguns outros requisitos gerais devem ser atendidos para o estabelecimento, dentro da 

organização, das atividades de SPL, a fim de que se obtenha o grau de reuso esperado com a 

qualidade final dos produtos da linha desejada. 

 Podemos relacionar algumas qualidades desejáveis de uma SPL (POHL, BÖCKLE e 

VAN DER LINDEN, 2005): 

 A Família de Produtos deve ser claramente identificada, ou seja, existir uma sepa-

ração de conceitos. A concepção dos produtos é modular. 

 A Família de Produtos deve ser definida e projetada como uma linha de produção 

industrial. A especificação de uma SPL não é, portanto, apenas a aplicação de bo-

as práticas de desenvolvimento de software e implementação de padrões de proje-

to na fase de desenvolvimento do sistema. Ela envolve a montagem do produto fi-

nal pela composição das partes desejadas. 

 A Família de Produtos deve ser instanciada para a geração de produtos com carac-

terísticas particulares. Isto não poderá reduzir o potencial de utilização de boas 

práticas e técnicas de reuso no aproveitamento do esforço já empregado na orga-

nização. 



20 
 

 

 A documentação da Família de Produtos deve ser clara: ela inclui requisitos bem 

estabelecidos, análise e projeto adequados, implementação padronizada e testes. 

 Por fim, SPL propiciam os seguintes benefícios (POHL, BÖCKLE e VAN DER 

LINDEN, 2005): (i) aumento da qualidade, uma vez que os artefatos numa SPL serão reuti-

lizados em outros produtos e, consequentemente revisados e testados; (ii) redução do esforço 
de manutenção, uma vez que os artefatos da linha possuem maior qualidade, eles podem ser 

reutilizados com maior eficiência e, consequentemente, apresentarão menos defeitos; (iii) 
redução dos custos de desenvolvimento, sobretudo devido às potencialidades propiciadas 

pelo reuso, as preocupações de desenvolvimento envolverão a evolução do produto e o me-

lhoramento das funcionalidades. Trata de uma visão baseada no crescimento, em novos inves-

timentos, não na manutenção ou reimplementação; (iv) redução do tempo para o produto 
chegar ao mercado, uma vez que depois de certo tempo a base de artefatos reutilizáveis dará 

suporte à criação dos produtos da linha; (v) aprimorar estimativas de custo, pois estando 

com boa parte do núcleo comum às aplicações construído, fica mais fácil medir o que resta ser 

feito; e, (vi) benefícios aos clientes, o que pode incluir a minimização do preço das aplica-

ções, a facilidade de uso e adaptação aos novos produtos (uma vez que os clientes já estão 

acostumados a utilizar uma determinada plataforma na qual o seu novo produto é baseado) e o 

menor número de falhas devido à qualidade dos componentes adicionados. 

 Ainda que possua vantagens, o uso de SPL só produzirá seus primeiros resultados po-

sitivos (dentre os elencados no parágrafo anterior) após o estabelecimento de um framework 

que automatize a criação e a evolução dos artefatos na linha. Portanto, existe uma grande so-

brecarga inicial, para estabelecer os parâmetros necessários para criar os artefatos da linha e 

desenvolvê-los com o nível de reuso necessário para atingir uma significante redução de es-

forço de criação, tempo de produção e custos de desenvolvimento. 

 Nas próximas seções iremos apresentar algumas das principais abordagens tradicionais 

para o tratamento de variabilidade em Famílias de Produtos: (i) o modelo de visão da varia-
bilidade de COVAMOF (CVV); (ii) o modelo de features (FM), e; (iii) o framework orto-
gonal de variabilidade (OVF) de Pohl, Böckle e Van der Linden. 
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2.2.1. O Modelo de Visão da Variabilidade de COVAMOF (COVAMOF Variability 
View - CVV) 

 

O Modelo de Visão da Variabilidade de COVAMOF – CVV (SINNEMA, DEELSTRA, et 

al., 2004) – propõe realizar explicitamente a representação da variabilidade (uma vez que este 

conceito é chave para definição de uma SPL). Isso é possível graças à definição pontos de 

variação e dependências de variabilidade, de maneira a suportar relacionamentos complexos 

que atingem os três níveis de abstração dos artefatos em uma SPL: (i) modelo de Features 

(funcionalidades) do sistema; (ii) Arquitetura do sistema, e; (iii) Implementações de Com-
ponentes (ver Figura 3, p. 21). 

 De acordo com Sinnema, Deelstra, et al. (2004), a representação da variabilidade em 

uma SPL por alguma técnica de modelagem pode ser reconhecida por quatro requisitos fun-

damentais: (i) representação dos pontos de variação que estejam presentes em todos os ní-

veis de abstração; (ii) organização hierárquica da representação da variabilidade; (iii) re-
presentação de dependências, inclusive atributos de qualidade (dependências complexas), e; 

(iv) representação explicita das interações entre as dependências. 

Artefatos da Família de Produto
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Figura 3. Modelo CVV e as camadas de abstração em uma SPL, traduzido para português (SINNEMA, DEELSTRA, 

et al., 2004) 

 A sintaxe da linguagem é dotada dos seguintes construtores de variabilidade: (i) ele-
mentos (pontos de variação, variantes e dependências) e seus relacionamentos (opcional 

[0..1], alternativo [1..1], variante opcional [0..N], variante [1,N] e valorado [M..N]); (ii) re-
lações de realização, ou seja, de rastreamento entre as camadas de abstração da linha de pro-

duto, e; (iii) relações dependências (lógica – ou seja, com uma função de validação booleana 

–, numérica – ou seja, valorada – ou nominal – ou seja, categorizada) e associações (previsí-



22 
 

 

vel – ou seja, cujos efeitos dos relacionamentos são totalmente conhecidos –, direcional – ou 

seja, cujos efeitos dos relacionamentos são parcialmente conhecidos – e desconhecida – ou 

seja, cujos efeitos dos relacionamentos são desconhecidos.). Uma síntese dos elementos exis-

tentes no framework COVAMOF (do modelo CVV) está representada na Figura 4, p. 22. 

 Estes diversos elementos, por sua vez, são especificados em dois modelos, no contexto 

do framework COVAMOF: (i) modelo de visão de ponto de variação (onde são associados 

os elementos e seus relacionamentos), e; (ii) modelo de visão de dependência (onde são de-

talhadas as dependências e suas associações) – ver Figura 3, p. 21. 

 Apesar de fornecer boa parte dos construtores de variabilidade necessários para ins-

tanciação de uma SPL, CVV não possui mecanismos de tratamento de variabilidade de ma-

neira ortogonal para nenhuma das fases de desenvolvimento de software. Assim, as definições 

de variabilidade são a própria documentação de requisitos, referentes ao sistema que será 

construído. Além disso, não existe a formalização de um processo de AE. 

VP V Dependência

Ponto de 
Variação Variante Dependência

Elementos:

Tipos de Dependências:

[condição]

Lógica

[N]

Numérica

[categoria]

Nominal

Tipos de Associações:

Previsível Direcional Desco-
nhecida

Dependência

VP VP VP

Relacionamento entre elementos:

VP

V V

VP

V V

VP

V V

VP

V V

VP

V V

Opcional Alternativa Variante
Opcional Variante Valorada

RealizaçãoVP VP

 
Figura 4. Elementos, Dependências e Associações do Modelo CVV do framework COVAMOF (SINNEMA, 

DEELSTRA, et al., 2004). 
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 Na próxima seção, continuaremos os estudos sobre modelos tradicionais de variabili-

dade em SPL, apresentando os Modelos de Features. 

2.2.2. O Modelo de Features 
 

Features são propriedades ou funcionalidades de um sistema, de interesse particular para al-

gum stakeholder, que representam uma característica comum ou variável do software, sejam 

elas funções ou propriedades do sistema. Os modelos de features foram propostos inicialmen-

te por Kang, Cohen, et al. (1990), como parte integrante da metodologia FODA (Feature Ori-

ented Domain Analysis – Análise de Domínio Orientada à Feature). Em trabalhos posteriores, 

a notação e os conceitos inseridos nos modelos de features sofreram diversos aprimoramen-

tos, onde se destacam: (i) cardinalidade de features (CZARNECKI, BEDNASCH, et al., 

2002); (ii) grupo de cardinalidades (RIEBISCH, STREITFERDT e PASHOV, 2004); (iii) 
referências/atributos em modelos de features (CZARNECKI, HELSEN e EISENECKER, 

2004), (CZARNECKI, HELSEN e EISENECKER, 2005). 

 Esses modelos especificam, através de notação própria, as features do sistema, possi-

bilitando o desenvolvimento de famílias de produtos. Neste sentido, o modelo de features é 

considerado artefato central para algumas metodologias no desenvolvimento de software com 

SPL, por exemplo, FODA (KANG, COHEN, et al., 1990), FORM (KANG, KIM, et al., 

1998), FeatuRSEB (GRISS,   FAVARO   e   D’ALESSANDRO,   1998), GP (CZARNECKI e 

EISENECKER, 2000), a abordagem de Gurp, Bosch e Svahnberg (2001), FOPLE (KANG, 

LEE e LEE, 2002), PLUS (GOMAA, 2004) e FORE (STREITFERDT, 2004). 

 Recentemente, algumas abordagens têm procurado obter modelos de features a partir 

de linguagens de requisitos, assim como especificar os requisitos do sistema após ter identifi-

cado suas features, com as seguintes técnicas: (i) estendendo os modelos de features com 

notações UML. Por exemplo, criando features que permitem generalização (GRISS, 

FAVARO  e  D’ALESSANDRO,  1998); (ii) obtendo modelo de features a partir de modelos 
de objetivos (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010), (BORBA, 2009), (SILVA, BATISTA, et 

al., 2007), e; utilizando modelos de features como modelos semânticos de reutilização 

com notação própria (MILER JR., WERNER e BRAGA, 2000). No contexto de AOSE, di-

versos trabalhos levam em consideração modelos de features para possibilitar o desenvolvi-

mento de SPL para MAS – MAS-PL (DEHLINGER, 2007); (PEÑA, HINCHEY, et al., 

2007); (NUNES, 2009). 
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Na Figura 5, p. 24, um exemplo de modelo de features obtido a partir das diretrizes 

definidas por Silva, Borba e Castro (2010), a partir da análise do modelo de raciocínio estra-

tégico em i*-c (BORBA, 2009) do sistema MyCourses (ver detalhes na Seção 6.3, Figura 5, p. 

24). Também são mostrados os principais tipos de features: (i) opcional (cardinalidade <0,N> 

para uma feature), relacionada às features que não estarão presentes em todos os produtos da 

família; (ii) obrigatória (cardinalidade <1,1> para uma feature), relacionada às features que 

estarão presentes em todos os produtos da família; (iii) ou-exclusivo (cardinalidade <1,1> 

para um grupo de features), relacionado às features que são mutuamente exclusivas dentro do 

mesmo grupo de features (filhas) para determinada feature (pai); (iv) ou-inclusivo (cardinali-

dade <1,N> para um grupo de features), relacionado às features que podem estar presentes na 

família de produto simultaneamente, dentro do mesmo grupo de features (filhas) para deter-

minada feature (pai), em que pelo menos uma das , e; (v) alternativo (cardinalidade indepen-

dente <M,N> para um grupo de features), relacionado às features que podem estar presentes 

de acordo com um número mínimo e máximo de funcionalidades/propriedades disponíveis, 

dentro do mesmo grupo de features. Neste modelo, não foi necessária a utilização de referên-

cias/atributos ou cardinalidade de features. 
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Figura 5. Modelo de Features do sistema MyCourses (ver descrição detalhada no Capítulo 6), de acordo com a nota-

ção de Czarnecki (CZARNECKI e EISENECKER, 2000); (CZARNECKI, HELSEN e EISENECKER, 2005) 
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 Por fim, embora bastante úteis, abordagens que utilizam modelos de features para o 

tratamento da variabilidade não avaliam contribuições de requisitos não-funcionais junto a 

requisitos funcionais, assim como não avaliam contextos em que as aplicação são utilizadas 

como forma de selecionar um produto no processo de configuração. Em contrapartida, a re-

presentação hierárquica de features possibilita que a composição de características que estarão 

presentes na família de produtos seja especificada com uma notação simplificada, para que 

possa ser facilmente configurada e transformada em produto.  

 Na próxima seção, apresentaremos uma abordagem tradicional de variabilidade, o 

Framework (de Engenharia de Domínio e de Aplicação) de Variabilidade Ortogonal de Pohl, 

Böckle e Van der Linden, assim como o seu modelo de variabilidade, o Modelo Ortogonal de 

Variabilidade. 

2.2.3. O Framework de Variabilidade Ortogonal de Pohl, Böckle e Van der Linden 
 
A partir dos conceitos sobre SPL apresentados na Seção 2.2, Pohl, Böckle e Van der Linden 

(2005) definiram um framework de variabilidade para expressar as diversas relações que exis-

tem em SPL, assim como uma linguagem ortogonal para especificar essas variações. Essa 

linguagem não está preocupada apenas com a modelagem de sujeitos e objetos da variação 

(que estão relacionados aos conceitos de ponto de variação e variantes, respectivamente). Ela 

também está preocupada com a modelagem de dependências de variabilidade, com as depen-

dências de restrição (entre pontos de variação e/ou variantes) e com o rastreamento de artefa-

tos de software na composição de SPL, que são importantes para documentar as característi-

cas variáveis dos produtos de software. 

 Neste sentido, Pohl, Böckle e Van der Linden (2005) estabeleceram, inicialmente, um 

metamodelo ortogonal de variabilidade (ver Figura 6, p. 26), onde os elementos necessários 

para a modelagem de uma Família de Produtos são relacionados. 
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Figura 6. Metamodelo do Modelo Ortogonal de Variabilidade (OVM), traduzido para português (POHL, BÖCKLE e 

VAN DER LINDEN, 2005) 

 As diversas relações estabelecidas neste metamodelo envolvem os Pontos de Variação 

e os Variantes (ver Seção 2.1), que para o Modelo Ortogonal de Variabilidade (Orthogonal 

Variaiblity Model - OVM) são tidas como elementos fundamentais na definição da variabili-

dade do domínio do software, sejam elas: (i) dependências de restrição, que relacionam os 

pontos de variação e/ou variantes em relações de exigência e de exclusão; (ii) dependências 
de variabilidade, que relacionam os pontos de variação aos variantes através de informações 

trazidas do domínio do sistema como obrigatoriedade, opcionalidade e alternatividade das 

relações, e; (iii) dependências de artefato, através das quais atinge-se a ortogonalidade do 

modelo, que detém o conhecimento dos artefatos de desenvolvimento do sistema que estão 

relacionados aos pontos de variação e variantes sob ligações de representação e realização. 

 Além de definir uma linguagem específica para o tratamento da variabilidade, o OVF 

também proporciona a definição dos processos de DE e AE, a partir da utilização do OVM 

para as diversas fases do desenvolvimento de software (ver Figura 7, p. 27).  
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Figura 7. Framework de Linha de Produto de Software (OVM) (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005) 

 Neste sentido, o OVM emerge como a fonte principal de variabilidade que possibilita, 

no contexto de SPL. Assim, no OVF as principais tarefas para definir, manter e evoluir SPL 

são estabelecidas para todas as principais fases do ciclo de desenvolvimento de software (DE, 

AE e Gerenciamento do Produto – Product Management), sejam elas Engenharia de Requisi-

tos (Domain/Application Requirements Engineering), Projeto (Domain/Application Design), 

Realização (Domain/Application Realisation) e Testes (Domain/Application Testing) (ver 

Figura 7, p. 27). 

 Por fim, embora bem definido quanto ao rastreamento dos artefatos e, consequente-

mente, aos processos de DE e AE (a partir da escolha de alternativas de produto, obedecidas 

as dependências e restrições especificadas na sintaxe do OVM), no OVF também não se ava-

liam contribuições de requisitos não-funcionais junto a requisitos funcionais, assim como não 

avaliam contextos em que as aplicação são utilizadas como forma de selecionar um produto 

no processo de configuração. 

 Aqui, encerram-se as abordagens/modelos tradicionais de variabilidade investigadas 

nesta dissertação, que suportam a manutenção, evolução, especificação e o rastreamento da 

variabilidade em produtos e software. Apenas no Capítulo 3 iremos apresentar a comparação 

entre essas abordagens (tradicionais, na Tabela 6, p. 53), sumarizando a cobertura dos cons-

trutores tradicionais de variabilidade. Já, na próxima seção, apresentaremos as abordagens de 
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Engenharia de Software Orientada a Objetivos (na fase de Requisitos) com Linhas de Produto 

de Software. 

2.3. Engenharia de Software Orientada a Objetivos com Linhas de 
Produto de Software 

 

A Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos (Goal Oriented Requirements Engineering 

– GORE) têm buscado representar as características fundamentais dos sistemas, ou seja, os 

requisitos – sejam eles funcionais e/ou requisitos não-funcionais (KOTONYA e 

SOMMERVILLE, 1998) – em modelos de objetivos, uma vez que neles as dependências 

organizacionais podem ser analisados. 

 Alguns exemplos de modelos de objetivos utilizados na fase de requisitos são: (i) i* 

(YU, 1995) e suas versões – por exemplo, i*-Wiki (GRAU, HORKOFF, et al., 2009), Tropos 

(CASTRO, KOLP e MYLOPOULOS, 2002); (BRESCIANI, GIORGINI, et al., 2004), i*-

Aspectual (ALENCAR, CASTRO, et al., 2008); (ii) KAOS (LAMSWEERDE, 2001); (iii) V-
graph (YU, LEITE e MYLOPOULOS, 2004); (iv) framework NFR (CHUNG, NIXON, et 

al., 2000), e; (v) modelo de objetivos (YU, LAPOUCHNIAN, et al., 2008). 

 Recentemente, esses modelos também têm sido enxergados como uma das fontes re-

conhecidas de variabilidade de domínio (LAPOUCHNIAN e MYLOPOULOS, 2009). Neles, 

a variabilidade pode ser expressa a partir de uma série de refinamentos que envolvem os obje-

tivos (comumente chamados goals e subgoals) dos stakeholders (YU, LEITE, et al., 2008); 

(GONZÁLEZ-BAIXAULI, LAGUNA e LEITE, 2008).  

 Eles são utilizados, sobretudo, nas fases iniciais de Engenharia de Domínio, quando o 

comportamento da organização deve ser mapeado para alguma linguagem a fim de que os 

objetivos capturados possam ser detalhados e justificados. Os modelos de objetivos permitem, 

também, que a variabilidade existente na organização seja modelada, de maneira a atender à 

construção dos diversos sistemas no contexto da linha de produto. 

 Nas próximas seções iremos apresentar algumas das principais abordagens existentes 

para o desenvolvimento de SPL com modelos de objetivos: (i) variabilidade em Modelos 
de Objetivos por Yijun Yu et al. (YU, LAPOUCHNIAN, et al., 2008); (ii) iStar-LPS 

(ANTÓNIO, ARAÚJO e SILVA, 2009); (iii) G2SPL (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010); 

(iv) PL-AOVGraph (SANTOS, SILVA e BATISTA, 2011), e; (v) o mapeamento goal-

feature por Asadi et al. (ASADI, BAGHERI, et al., 2011). Ao final, faremos algumas consi-
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derações como modelos de contextos podem ser úteis para a análise dos objetivos dos 

stakeholders, focando na instanciação de variantes (SOUZA e MYLOPOULOS, 2009); 

(DALPIAZ, GIORGINI e MYLOPOULOS, 2009); (ALI, DALPIAZ e GIORGINI, 2009); 

(LAPOUCHNIAN e MYLOPOULOS, 2009), uma vez que os mesmos estão intimamente 

ligados aos modelos de objetivos. 

2.3.1. Variabilidade em Modelos de Objetivos por Yijun Yu et al. 
 

De acordo com Yu, Lapouchnian, et al. (2008), os requisitos de software consistem de fun-

ções e qualidades do sistema que se pretende desenvolver e, uma vez expressos em modelos 

de objetivos, estes requisitos constituem um espaço de alternativas que pode ser utilizado para 

representar a variabilidade, de forma a evidenciar o reuso, a adaptabilidade e a personalização 

na criação de produtos de software. 

 Em trabalhos anteriores (LIASKOS, LAPOUCHNIAN, et al., 2006), o modelo de ob-

jetivo de Giorgini, Mylopoulos, et al. (2003) foi analisado tendo em vista a capacidade de se 

realizar a decisão de escolha de variantes (conceito visto na Seção 2.2) através da identifica-

ção, decomposição e avaliação de interesses (concerns) dos stakeholders. Assim, é estabele-

cido um template textual para a especificação de interesses, que estão relacionados aos objeti-

vos dos stakeholders. Um conjunto de interesses selecionados dá origem a um fato que, por 

sua vez, traduz-se na própria composição do produto. 

 Na abordagem de Variabilidade em Modelos de Objetivos por Yijun Yu et al., por sua 

vez, ao invés de se enriquecer a notação do modelo de objetivos com os interesses dos 

stakeholders, foi adotada a estratégia de capturar e analisar a semântica dos relacionamentos 

existentes no modelo de objetivos (GIORGINI, MYLOPOULOS, et al., 2003). Além da iden-

tificação dos sujeitos e objetos da variação (conceitos vistos na Seção 2.2), também são defi-

nidas as diretrizes para a derivação de modelos de features, de visão arquitetural de compo-

nentes e conectores e de diagrama de máquina de transição de estados, a partir de modelos de 

objetivos.  

 Desta forma, a análise de objetivos (goals) para a geração de variantes foi delegada às 

contribuições para softgoals e aos demais elementos (relacionamentos) presentes na própria 

linguagem (por exemplo, as decomposições AND/OR). Nesta abordagem, ainda, são distin-

guidos dois tipos de variabilidade (YU, LAPOUCHNIAN, et al., 2008): (i) durante o projeto 

(design-time), ou seja, independentemente de dados de entrada, sendo por isso mais abstratas 
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(por exemplo, preferências de usuário), e; (ii) durante a execução (runtime), que dependem 

de dados de entrada (por exemplo, funções do negócio).  

 Para o tratamento destas características de variabilidade, no entanto, é necessário que a 

linguagem de variabilidade possua os construtores que as realizem. No caso dos modelos de 

objetivos, os diversos elementos (goals e softgoals), relacionamentos (decomposições 

AND/OR) e contribuições (positivas e negativas) são capazes de distinguir tais tipos de varia-

bilidade, através da árvore hierárquica de goals. 

 Tomando-se apenas como parâmetro as capacidades de expressar a variabilidade em 

linha de produto dos modelos de features, além de tratar os pontos de variação e os variantes 

(vistos na Seção 2.2), o modelo de objetivos também é capaz de capturar as seguintes depen-

dências de variabilidade: (i) como atributo individual de feature: (A) Obrigatória – a partir 

da decomposição AND –, (B) Opcional e (E) Obrigatória – a partir da decomposição OR –, e; 

(ii) como atributo para um grupo de features: (C) Ou-Exclusivo (Alternativo), denotado 

pelo  símbolo  “|”, e (D) Ou-Inclusivo (os relacionamentos foram expressos na Figura 8, p. 30). 

 

 
Figura 8. Representação da Variabilidade nos Modelos de Features no Modelo de Objetivos (YU, LAPOUCHNIAN, et 

al., 2008) 

 Neste modelo de objetivos foi introduzida a característica de variabilidade expressa 

por agrupamentos de features, de acordo com a expressividade da linguagem e condicionada à 

existência de pelo menos um softgoal que permita a análise dos objetivos (goals) de um rela-

cionamento. Portanto, a partir desses agrupamentos é que será possível realizar uma avaliação 

das alternativas possíveis de produto. Já as restrições cabíveis serão associadas a partir da 

análise das contribuições positivas e negativas que se manifestam nos relacionamentos. 

 A Variabilidade em Modelos de Objetivos de Yijun Yu et al. é, portanto, uma aborda-

gem que permite a representação de construtores de variabilidade na própria linguagem de 

requisitos (no caso, o modelo de objetivos), capaz de guiar a configuração de um produto es-
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pecífico de software, embora não estejam definidos processos de AE para SPL (ou seja, pro-

cesso para a criação de variantes). Nesses modelos, também não são resolvidos construtores 

de variabilidade comumente presentes nas linguagens tradicionais de variabilidade (apresen-

tados na Seção 2.2) como, por exemplo, restrições de variabilidade e dependências de variabi-

lidade alternativas (ou com cardinalidades). 

2.3.2. iStar-LPS 
 

Em António, Araújo e Silva (2009), definiu-se a abordagem iStar-LPS para DE e AE utilizan-

do modelo de features derivados a partir da análise de modelo de objetivos – especificado na 

linguagem i* (YU, 1995). Esta abordagem tem como objetivo central o apoio ao desenvolvi-

mento de modelo de features a partir da especificação da linguagem i* para o produto de sof-

tware, uma vez que a organização dos requisitos no modelo i* é definida de maneira mais 

rica, ou seja, com uma maior quantidade de elementos/relacionamentos que possam vir ex-

pressar variabilidade. 

 iStar-LPS subdivide-se em 2 etapas (ANTÓNIO, ARAÚJO e SILVA, 2009): (i) En-
genharia de Domínio, onde são realizadas as atividades de (a) desenvolvimento do modelo 

SD, (b) identificação de features a partir do modelo SD, (c) desenvolvimento do modelo SR e 

(d) identificação de features a partir do modelo SR, e; (ii) Engenharia de Aplicação, onde 

são realizadas as atividades de (a) configuração do modelo de features e (b) configuração do 

modelo i* específicos do produto de software. 

 Nesta abordagem são introduzidos alguns construtores de variabilidade, fortemente 

inspirados dos modelos de features. Dentre eles, destacam-se as dependências de variabilida-

de alternativa – ou com cardinalidades (CZARNECKI, HELSEN e EISENECKER, 2005) –, 

assim como as seguintes dependências (ANTÓNIO, ARAÚJO e SILVA, 2009): (i) features 

opcionais, cuja cardinalidade é expressa nos elementos intencionais por <0..1> e o relacio-

namento em modelo i* definido é a dependência entre dois atores; (ii) features alternativas 
de ou-inclusivo (OR), cuja cardinalidade é expressa nos elementos intencionais por <1..N> e 

o relacionamento em modelo i* definido é o meio-fim, e; (iii) features alternativas de ou-
exclusivo (XOR), cuja cardinalidade é expressa nos elementos intencionais por <1..1> e o 

relacionamento em modelo i* definido é o meio-fim (ver Figura 9, p. 32). 

 Além das dependências de variabilidades expressas por modelos de objetivos que po-

dem ser transformadas para modelos de features, iStar-LPS propõe heurísticas para a formali-
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zação da transformação do modelo i* em modelo de features, sejam elas (ANTÓNIO, 

ARAÚJO e SILVA, 2009):  

H.1: Features podem ser extraídas de propriedades que descrevem um elemento in-
tencional; 
H.2: Features relacionadas a ações provavelmente possuem sub-features; 
H.3: Mais de uma feature pode ser extraída do mesmo elemento intencional; 
H.4: Se nós obtemos mais de uma feature para o mesmo elemento intencional, pro-
vavelmente aquelas features estarão relacionadas no modelo de features; 
H.5: Se uma feature é obtida a partir de um elemento intencional com cardinalidade 
[0..1], então esta feature será representada como opcional no modelo de features. 
H.6: Se uma feature é obtida a partir de um elemento intencional com cardinalidade 
(j..k), 0 < j < k < maior número de features diferentes, que é um meio no relacio-
namento meio-fim, então aquela feature será representada como uma alternativa 
OR; 
H.7: No caso de uma feature precisar ser especificada em um modelo de features e 
não existir informação suficiente sobre ela no modelo i*, é necessária outra fonte 
para obter aquela informação; 
H.8: Se uma feature é obtida a partir de um elemento intencional com cardinalidade 
(1..1), que é um meio no relacionamento meio-fim, então aquela feature será repre-
sentada como uma alternativa XOR; 
H.9: Se existem duas features obtidas de dois elementos intencionais que estão rela-
cionados através de um relacionamento meio-fim, decomposição de tarefa ou de-
pendência, então estas features estarão relacionadas também no modelo de featu-
res. 
H.10: Se a feature X exige (requires) a feature Y quando X precisa de Y e Y é inde-
pendente de X. 

D D
Actor1 Actor2

[0..1]
Task1

(i)
features opcionais

Goal1

(1..n)
Goal2

(1..n)
Goal3

(ii)
features alternativas 

de ou-inclusivo

(1..1)
Task1

(1..1)
Task2

Goal1

(iii)
features alternativas 

de ou-exclusivo  
Figura 9. Dependências de Variabilidade capturadas por iStar-LPS, adaptado de (ANTÓNIO, ARAÚJO e SILVA, 

2009)  

 Por fim, muito embora seja gerado um modelo de objetivos específico por produto 

especificado na linguagem i*, este não é utilizado como fonte de variabilidade para a SPL, 

sendo esta responsabilidade delegada ao modelo de features (também produto da abordagem). 

Assim, a configuração específica do modelo de features é quem cria os variantes no processo 

de AE para SPL. O modelo de objetivos dessa abordagem também não é utilizado para docu-
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mentar as restrições, sendo estas obtidas por meio de análise a partir dos requisitos do siste-

ma.  

2.3.3. Abordagem G2SPL – Goal to SPL 
 

Em Silva, Borba e Castro (2010) foi desenvolvida uma abordagem de Engenharia de Requisi-

tos Orientada a Objetivos para SPL com o objetivo de fazer a derivação sistematizada de mo-

delos de objetivos representados na linguagem i* em modelos de features, de forma que fosse 

possível realizar a identificação das features que farão parte da SPL e dos seus relacionamen-

tos de variabilidade. Isto é possível a partir de duas ações: (i) a definição da linguagem i*-c, 

ou seja, i* com cardinalidade, uma extensão da linguagem i* para SPL, e; (ii) a definição de 
G2SPL, um processo sistematização para a definição de modelos de features a partir da análi-

se de requisitos em modelos de objetivos. A motivação inicial para a realização deste processo 

foi a comparação realizada em Borba e Silva (2009), onde foram identificadas limitações das 

linguagens de requisitos orientadas a objetivos, tais como o modelo de objetivos (YU, LEITE, 

et al., 2008), o PL-AOVgraph (SILVA, BATISTA, et al., 2010) e o i* Aspectual 

(ALENCAR, CASTRO, et al., 2008), para expressar a variabilidade em SPL. 

 Uma vez que modelos i* não foram desenvolvidos para construir SPL, foi necessário 

realizar a sua extensão, inserindo construtores específicos para o tratamento da variabilidade 

em grupos de features e features individuais, a cerca da realização dos relacionamentos de 

variabilidade, a partir da captura de cardinalidades, que não estão originalmente definidos 

em modelos de features (KANG, COHEN, et al., 1990), mas que foram inseridos a partir de 

estudos de Czarnecki, Helsen e Eisenecker (2005). Assim sendo, foram inseridas também 

cardinalidades nos modelos i*, dando origem ao i*-c (com cardinalidade), que possui as se-

guintes definições para obtenção e relacionamento de features: 

 Tarefas e recursos (como sub-elementos) com cardinalidade [m..n]: esses ele-

mentos possuem um nível de abstração menor em comparação aos objetivos, uma 

vez que representam, quando sistema, funções e propriedades do software. Quan-

do enriquecido com cardinalidade, esses elementos transferem para o seu relacio-

namento (ou agrupamento de ligações) a quantidade mínima (m) e máxima (n) de 

caminhos que estarão presentes em determinado produto, assim como sua obriga-

toriedade/opcionalidade. Caso o número de sub-elementos (tarefas e recursos) no 

relacionamento for exatamente 1 (um), então a cardinalidade e as suas proprieda-
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des pertencerão ao sub-elemento e não ao relacionamento (ver Tabela 2, itens A, 

B, C e D). 

 Ligação meio-fim (means-end link) com cardinalidade <i-j>: esse relaciona-

mento denota que existe um ou vários caminhos pelo qual um objetivo deve ser 

atingindo. Quando enriquecido com cardinalidade, esse relacionamento indica a 

quantidade mínima (i) e máxima (j) de caminhos que estarão presentes em deter-

minado produto, assim como sua obrigatoriedade/opcionalidade (ver Tabela 2, 

itens E, F, G). 

   
Tabela 2. Relação Entre Construtores do Modelo de Features e da Linguagem i*-c, extraído/adaptado de (SILVA, 

BORBA e CASTRO, 2010) 

Modelo de Features Linguagem i*-c 
(A)  Feature com cardinalidade [m..n] 

F1

F2

[m..n]

 

Elementos do tipo recurso e tarefa com cardinali-
dade [m..n] 

[m..n]
Resource

[m..n]
Task

 

(B)  Feature com cardinalidade [0..1] 

F1

F2
 

Elementos do tipo recurso e tarefa com cardinali-
dade [0..1] 

[0..1]
Resource

[0..1]
Task

 

(C)  Feature com cardinalidade [1..1] 

F1

F2
 

Elementos do tipo recurso e tarefa com cardinali-
dade [1..1] 

[1..1]
Resource

[1..1]
Task

 

(D)  Relações que incluem features com cardinalida-
de, opcional e obrigatória (BENAVIDES, 

TRUJILLO e TRINIDAD, 2005) 

F2

[m..n]

F1

F3 F4
 

Elementos do tipo recurso e tarefa com cardinali-
dade [m..n], [0..1] e [1..1] 

[m..n]
Resource

[m..n]
Task

[0..1]
Resource

[0..1]
Task

[1..1]
Resource

[1..1]
Task  
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Modelo de Features Linguagem i*-c 
(E)  Features agrupadas com cardinalidade <i-j> 

F2 F3

F1

<i-j>

 

Ligação meio-fim com cardinalidade <i-j> 

Goal1

Goal2 Goal3

<i-j>

Goal1

<i-j>

Task2Task1
 

(F)  Features agrupadas com cardinalidade <1-j>, 
onde j é o tamanho do grupo (ou-inclusivo) 

F2 F3

F1

 

Ligação meio-fim com cardinalidade <1-j> 

Goal1

Goal2 Goal3

<1-j>

Goal1

<1-j>

Task2Task1
 

(G)  Features agrupadas com cardinalidade <1-1> 
(ou-exclusivo) 

F2 F3

F1

 
 

Ligação meio-fim com cardinalidade <1-1> 

Goal1

Goal2 Goal3

<1-1>

Goal1

Task2Task1

<1-1>

 
  

  

 

 A Figura 10, p. 36, apresenta parte do metamodelo da linguagem i*-c, adaptado de 

Lucena, Santos, et al. (2008), onde os relacionamentos de meio-fim e os elementos intencio-

nais tarefa e recurso, com suas propriedades principais isFeature (para elementos que serão 

representados no modelo de features) e isGrouped (para relacionamentos que estarão presen-

tes em grupos de features) e candinality (cardinalidade do elemento). 



36 
 

 

 
Figura 10. Metamodelo da linguagem i*-c, extraído de (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010) 

 Em seguida, foram definidas algumas diretrizes para a obtenção do modelo de features 

a partir do modelo de objetivos em i*-c, dando origem ao processo G2SPL, que se divide nas 

seguintes fases (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010):  

(i) Construção do modelo SR, caso não exista;  

(ii) Identificação dos elementos com possibilidade de serem features, onde serão 

definidos os elementos que irão ser transformados para o modelo de features, ou 

seja, aqueles que têm possibilidade de ser feature, utilizando duas heurísticas 

(SILVA, BORBA e CASTRO, 2010): H1. As features podem ser extraídas a par-

tir dos elementos do tipo tarefa e recurso, já que determinam funcionalidades e ca-

racterísticas do sistema, respectivamente, e; H2. As features podem ser extraídas a 

partir dos elementos internos do ator que representa a SPL e das dependências 

(particularmente, do dependum) ligadas diretamente a esse ator. Os tipos dos ele-

mentos são os mesmos definidos na heurística H1, ou seja, tarefas e recursos;  
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(iii) Reengenharia do modelo SR, que está preocupado com a reestruturação do mo-

delo SR geração na etapa (i) e com a construção de uma tabela de mapeamento. 

Para a especificação das cardinalidades, será utilizada a notação da linguagem i*-

c, de acordo com as seguintes heurísticas (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010): 

H3. Todos os elementos do tipo tarefa e recurso do modelo SR que foram desta-

cados como possíveis features serão reestruturados para conter cardinalidade. Os 

demais elementos do modelo não sofrerão modificações; H4. Se a quantidade de 

sub-elementos de uma ligação meio-fim que estão destacados como possíveis fea-

tures, for maior do que 1, então esses sub-elementos serão agrupados e a cardina-

lidade pertencerá ao relacionamento. Se a quantidade for exatamente 1, então a 

cardinalidade pertencerá ao sub-elemento e não ao relacionamento; H5. Os sub-

elementos de uma ligação de decomposição de tarefas que estão destacados como 

possíveis features, terão a cardinalidade [1..1], significando que a cardinalidade de 

obrigatoriedade pertencerá aos sub-elementos; H6. As dependências (dependum), 

que estão destacadas como possíveis features, terão a cardinalidade no próprio 

elemento, e; H7. Os elementos destacados como possíveis features, que não sejam 

sub-elementos de nenhum outro elemento que também esteja destacado como fea-

ture, terão a cardinalidade pertencente a eles próprios;  

(iv) Elaboração do modelo de features, de acordo com as seguintes heurísticas: H8. 
A feature raiz (em inglês, root feature) de um modelo de features será o sistema 

que está sendo modelado; H9. Os nomes das features podem ser extraídos através 

das propriedades que descrevem os elementos intencionais. Se o elemento inten-

cional for um recurso, o nome da feature será o mesmo nome do recurso. Se o 

elemento intencional for uma tarefa, o nome da feature poderá ser uma simplifica-

ção do nome da tarefa, caso seja necessário; H10. Todas as linhas da tabela serão 

mapeadas para o modelo de features com  o  nome  preenchido  na  coluna  “Featu-

re”.  Caso  duas  ou  mais  features tenham o mesmo nome, as informações de todas 

elas serão unidas para se tornarem apenas uma feature; H11. Todas as features da 

tabela serão relacionadas à feature raiz quando  não   tiverem  o  campo  “Elemento  

Pai”  preenchido; H12. Todas as features da tabela serão sub-features quando tive-

rem  a  coluna  “Elemento  Pai”  preenchida.  Essas  sub-features serão relacionadas à 

feature correspondente  ao  valor  do  campo  “Elemento  Pai”;  

(v) Configuração do produto no modelo SR, que vem selecionar os elementos can-

didatos a features que farão parte de um produto específico, de acordo com as se-
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guintes heurísticas (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010): H13. Todos os elemen-

tos intencionais que possuírem cardinalidade [1..1] ou [n..m], onde n seja maior 

ou igual a 1 (um), deverão estar presentes no modelo de configuração do produto, 

desde que seus elementos-pais (ou elementos-raiz) também tenham sido selecio-

nados. Os elementos com cardinalidade [0..1] poderão ou não ser selecionados, fi-

cando à critério do stakeholder; H14. Pelo menos um dos sub-elementos (meio) 

relacionados com as ligações meio-fim que possuem cardinalidade <1-1>, <1-j> 

ou <i-j>, desde que i seja maior ou igual a 1 (um), deverá estar presente no mode-

lo de configuração do produto;  

(vi) Reorganização do modelo de features, etapa opcional e realizada mediante ava-

liação do usuário, para os casos de existir (BORBA, 2009): sub-feature com mais 

de um pai, features repetidas, features colocadas em lugar inapropriado, features 

diferentes com mesma semântica, features que podem ser agrupadas por fazerem 

referência ao mesmo conceito, etc. Dependendo da situação, essas features podem 

ser removidas do modelo ou realocadas ou agrupadas, e;  

(vii) Elaboração do modelo de configuração do produto, ou seja, construir o modelo 

de configuração de um produto específico. O processo G2SPL, suas etapas e arte-

fatos estão especificados na Figura 11, p. 38, de acordo com a linguagem BPMN 

(BPMN, 2011). 

 
Figura 11. Processo para extrair features a partir do modelo SR do i* em BPMN (BPMN, 2011), extraído de (SILVA, 

BORBA e CASTRO, 2010) 

 Embora bastante completo, o processo G2SPL captura apenas a variabilidade interna 

(ou seja, aquela que se manifesta no sistema), ficando a variabilidade externa (ou, do ambien-
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te, que é vista e requisitada pelo cliente – ver na Seção 2.2) limitada à identificação das funci-

onalidades do sistema. Assim, atualmente não se leva em consideração, por exemplo, como a 

variação de atores organizacionais podem influenciar as propriedades (recursos), tarefas, obje-

tivos e metas que serão realizadas pela versão específica do produto. A linguagem i*-c, que dá 

sustentação ao processo é capaz de representar a maior parte dos construtores expressos pelas 

linguagens tradicionais de variabilidade (como visto na Seção 2.2), no entanto não lida com 

restrições de variabilidade. Por fim, o processo estabelecido por G2SPL, muito embora utilize 

a linguagem i*-c, modelos de objetivos não são utilizados como fonte de variabilidade para a 

SPL, sendo esta responsabilidade delegada ao modelo de features (também produto da abor-

dagem). Assim, a configuração específica do modelo de features é quem instancia a configu-

ração final do produto, com um rastreamento suportado por tabela de mapeamento externo 

aos dois modelos (de objetivos e de features). 

2.3.4. PL-AOVGraph  
 

Em Silva, Batista, et al. (2010) e em Santos, Silva e Batista (2011), uma extensão da lingua-

gem de modelagem de requisitos orientada a aspectos AOVgraph (SILVA, BATISTA, et al., 

2007) foi desenvolvida tendo em vista a realização de SPL, dando origem ao PL-AOVgraph.  

 A partir da utilização de PL-AOVgraph é possível realizar o mapeamento bidirecional 

entre modelo de objetivos e modelo de features, proporcionando as seguintes vantagens: (i) 
detalhamento dos requisitos com as informações da SPL, e; (ii) a identificação e a modu-
larização de interesses transversais.  

 A prática do mapeamento prevê dois cenários distintos em que ele poderá ocorrer 

(SILVA, BATISTA, et al., 2010): (i) a partir do modelo de features para o modelo PL-
AOVgraph, e; (ii) a partir do modelo PL-AOVgraph para o modelo de features. Estas 

práticas estão sintetizadas na Figura 12, p. 39. 

Modelo de 
Objetivos em 

PL-AOVgraph

Modelo de 
Features

Mapeando para 
Modelo de 
Features

Mapeando para 
Modelo de 

Objetivos em 
PL-AOVgraph

Requisitos Análise Projeto Arquitetural 
e Configuração

PL-AOVgraph e Modelo de Features

PL-AOVgraph 
e Modelo de 

Features

PL-AOVgraph 
e Modelo de 

Features

PL-AOVgraph

Modelo de 
Features

Modelo de 
Arquitetura e de 

Configuração

Atividades de Requisitos  
Figura 12. Processo de Desenvolvimento de Linha de Produto utilizando PL-AOVgraph, adaptado/traduzido de 

(SILVA, BATISTA, et al., 2010) 
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 Com a realização deste processo se procura obter visões complementares ao modelo 

de features através do uso do modelo em PL-AOVgraph, uma vez que este traduz os requisi-

tos de maneira mais ampla, devido à utilização da árvore hierárquica de objetivos (goals) e 

suas contribuições.  

 Após o mapeamento, o processo segue para a etapa de Análise, ainda nas atividades de 

requisitos. Nela, o analista observa o resultado da conversão, a fim de identificar erros e in-

consistências que possam estar presentes no mapeamento. Ao final, a geração específica para 

modelos de arquitetura e de configuração não são suportadas pelo processo, sendo delegadas 

às abordagens próprias fazê-lo (por exemplo, abordagens tradicionais que utilizam modelos 

de features, apresentadas na Seção 2.2). 

 Por fim, embora bastante organizado, com regras de mapeamento entre os elementos 

bem definidas, esta abordagem não adota processos de AE. Além disso, a linguagem PL-

AOVgraph não suporta construtores avançados de variabilidade, tais como dependências de 

variabilidade alternativas com cardinalidade e restrições de variabilidade. Desta forma, embo-

ra tenha suporte ferramental – ferramenta ReqSys (SANTOS, BATISTA e SILVA, 2011) –, 

apresenta-se limitada quanto à apresentação dos conceitos de variabilidade e não utiliza o mo-

delo de objetivos, representado de acordo com PL-AOVgraph, como fonte de variabilidade 

para a realização de SPL, recorrendo às anotações em modelos para realizar a identificação de 

cada uma das funcionalidades que serão mapeadas para o modelo de features ou vice-versa. 

2.3.5. Abordagem de Asadi, Bagheri, et al. 
 

Em Asadi, Bagheri, et al. (2011) é definida a abordagem de Engenharia de Linha de Produto 

de Software Orientada a Objetivos (Goal-Driven Software Product Line Engineering) que 

propõe a pré-configuração automática de um modelo de features baseada nos objetivos dos 

stakeholders, de maneira que seja possível instanciar um processo de DE e um processo inici-

al de AE, tendo como fonte de variabilidade os modelos de features na instanciação de produ-

tos específicos de software. 

 Isto é possível porque nesta abordagem são realizadas as seguintes ações (ASADI, 

BAGHERI, et al., 2011): (i) a seleção de um conjunto completo e compreensivo de featu-

res iniciais a partir de um conjunto de features disponíveis, de acordo com as intenções, obje-

tivos e interesses dos stakeholders; (ii) a exclusão de features irrelevantes (ignorar), dada a 

não correspondência com as intenções, objetivos e interesses dos stakeholders, e; (iii) a reali-
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zação de um processo de raciocínio para a seleção de features compreensível aos stakehol-

ders. 

 Esta abordagem sofreu grande influência do Mapeamento de Features para outros 

modelos (CZARNECKI, 2005), tal qual UML, que define um conjunto de etapas que devem 

ser realizadas tendo em vista a derivação dos mesmos (ver Figura 13, p. 41). Inicialmente, são 

definidos paralelamente o modelo de objetivos e o modelo de features. Neste momento, surge 

o conceito de Condição de Presença (Presence Condition – PC), que é o procedimento de 

“anotar   features  no  modelo  de   features   com  os  objetivos   (goals)  disponíveis   no  modelo  de  

objetivos  relacionado” (ASADI, BAGHERI, et al., 2011). 

Modelo de 
Objetivos da 

Família

Modelo de 
Features anotado 
com Condição de 

Presença

Referencia
Modelos de
Objetivos 

Através de
anotações

Pré e Pós 
Raciocínio

Pré-configuração do 
Modelo de Features:

- Estabelecendo variáveis Booleanas 
correspondentes aos objetivos;

- Avaliando Condições de Presença;
- Remover elementos;
- Pós-processamento.

Modelo de 
Objetivos da 

Aplicação

Modelo de 
Features pré-
configurado

 
Figura 13. Processo de mapeamento em Engenharia de Aplicação para pré-configuração de modelos de features, tra-

duzido de (ASADI, BAGHERI, et al., 2011), baseado em (CZARNECKI, 2005) 

 É através das PC que o usuário poderá definir estágios avançados da configuração dos 

variantes, a partir do estabelecimento de um conjunto de variáveis booleanas, a partir dos 

quais serão relacionados o modelo de features e o modelo de objetivos, pelo uso de anotações. 

Um PC é definido em termos dos objetivos dos stakeholders e avaliado de acordo com um 

grau de satisfação: (i) Completamente Negado (Fully Denied – FD); (ii) Parcialmente Ne-
gado (Partially Denied – PD); (iii) Parcialmente Satisfeito (Partially Satisfied – PS), e; (iv) 
Completamente Satisfeito (Fully Satisfied – FS). 

 Na Figura 14, p. 42, pode ser vista a sintetização do funcionamento desta abordagem. 

No lado (a) da figura, um modelo de objetivos da família, denotando a variabilidade de domí-

nio para a linha de produto, além do modelo de features que sintetiza as condições de presen-

ça de acordo com a característica booleana de cada feature no modelo de features em relação 
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aos objetivos/funcionalidades expressos no modelo de objetivos da família. A partir da deci-

são  pela  configuração  de  um  produto  específico  (no  exemplo,  o  produto  com  o  objetivo  “A”), 

o resultado da pré-configuração, no lado (b) da figura, é um modelo de objetivos da família 

com os níveis de satisfação anotados de acordo com o raciocínio aplicado sobre cada objetivo 

e o modelo de features pré-configurado. Vale lembrar que o processo de configuração são 

suportados por um conjunto de regras, que levam em consideração construtores avançados de 

variabilidade, tais quais restrições (exige e exclui) e dependências de variabilidade (opcionais, 

obrigatórias e alternativas – ou com cardinalidades). 

or

or

Goal1

BA

(a)

F2

F1

F3 F4

<2-3>

F1-CP=A

F2-CP=A F4-CP=AF3-CP=A^B

Dado 
Produto 

P = A

or

or

Goal1

BA

(b)

F2

F1

F4

raciocínio

Pré-
configuração

FS

FS

FD

 
Figura 14. Exemplo de Mapeamento, simplificado de (ASADI, BAGHERI, et al., 2011) 

 Esta abordagem, portanto, já possui uma caracterização mais aprofundada em relação 

aos construtores avançados de variabilidade, embora não considere a realização de tais 
construtores nos modelos de objetivos. Desta forma, a fonte de variabilidade para SPL são 

os modelos de features e, acessoriamente, modelos de objetivos são utilizados para raciocinar 

sobre as escolhas finais da configuração dos produtos (modelo de features pré-configurado), 

através do relacionamento goal-feature, concretizado pelas relações booleanas. 

2.3.6. Modelo Conceitual de Contextos 
 

Muitas das características variáveis de um sistema definem os contextos em que o software 

deverá operar a fim de atender às expectativas dos stakeholders, impactando nos requisitos do 

sistema (LAPOUCHNIAN e MYLOPOULOS, 2009). Neste sentido, trabalhos recentes têm 

explorado o uso de modelos conceituais de contextos, uma vez que eles podem ser úteis para 
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a análise dos objetivos dos stakeholders, focando na instanciação de variantes (SOUZA e 

MYLOPOULOS, 2009); (DALPIAZ, GIORGINI e MYLOPOULOS, 2009); (ALI, DALPIAZ 

e GIORGINI, 2009); (LAPOUCHNIAN e MYLOPOULOS, 2009), já que os mesmos estão 

intimamente ligados aos modelos de objetivos. 

 Dentre as abordagens que adotam os modelos conceituais de contextos destacamos, no 

âmbito desta dissertação, a de Ali, Dalpiaz e Giorgini (2009). Nela é proposta uma maneira de 

antecipar a análise de variabilidade, adotando uma ontologia intencional sobre modelos de 

objetivos, identificando como os contextos podem influenciar a definição da variabilidade. 

Nesta abordagem, duas definições são importantes: (i) ator, que é uma entidade que tem obje-

tivos e pode decidir autonomamente como alcança-los, e; (ii) contexto, que é um estado par-

cial do mundo que é relevante para satisfazer objetivos dos atores. Desta maneira, os modelos 

de objetivos podem auxiliar na escolha de variantes desde que guiados por contextos.  

 Assim sendo, procurou-se criar uma abordagem capaz de identificar os elementos dos 

modelos de objetivos que poderiam ser dependentes do contexto e como os contextos poderi-

am influenciar na definição de variantes. Foi utilizado o modelo de objetivos presente em 

Tropos (CASTRO, KOLP e MYLOPOULOS, 2002); (BRESCIANI, GIORGINI, et al., 2004) 

e o resultado, a definição da semântica dos pontos de variação contextuais, pode ser visto na 

Tabela 3. 

 
Tabela 3. Semântica dos Pontos de Variação Contextuais (ASADI, BAGHERI, et al., 2011) 

Ponto de Variação  
Contextual 

Sintaxe Visual 

(A)  Ativação do Objetivo 
Raiz (Root Goal) 

Gi
C1

 
(B)  Decomposição OU (OR-

Decomposition) 
Gi

or

TjGj ...

or

...

Ti

C1 C1

 
(C)  Decomposição E (AND-

Decomposition) 
Gi

and

TjGj ...

and

...

Ti

C1 C1

 
(D)  Decomposição Meio-Fim 

(Means-End) 
Gi

Tj ...

C1
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Ponto de Variação  
Contextual 

Sintaxe Visual 

(E)  Dependência de Ator 
(Actor Dependency) 

A

Gi

B A B

Ti

C1C1

 
(F)  Contribuição para 

Softgoal (Softgoal Contri-
bution) 

SGi

Gi

+ -
C1

C2

SGi

+ -
C1

C2

Ti

 
 

 A semântica dos pontos de variações contextuais são as seguintes (de acordo com as 

linhas da Tabela 3) (ASADI, BAGHERI, et al., 2011): (A) seja Gi o root goal, Gi é ativado 

SE o contexto C1 for selecionado; (B) o objetivo Gi (tarefa Ti) pode ser alcançado (executa-

da) através de Gj (Tj) SE o contexto C1 for selecionado; (C) o atendimento do objetivo Gi (a 

execução da tarefa Ti) exige o objetivo Gj (Tj) SE o contexto C1 for selecionado; (D) o obje-

tivo Gi pode ser alcançado via tarefa Tj SE o contexto C1 for selecionado; (E) o ator A pode 

alcançar o objetivo Gi (executar a tarefa Ti) através da delegação para o ator B SE o contexto 

C1 for selecionado, e; (F) o objetivo Gi (tarefa Ti) contribui positivamente para o softgoal 

SGi SE o contexto C1 for selecionado e contribui negativamente SE o contexto C2 for seleci-

onado. 

 Um contexto (context – C) implica em encontrar um conjunto de fatos (facts – F) e 

declarações (statements – S) que o especificam:  

𝐶 =   𝐹 +   𝑆 

 Segundo Asadi, Bagheri, et al. (2011), um fato para um stakeholder é uma sentença 

que pode ser verificada, de maneira que é possível capturar os dados necessários para deter-

minar o seu verdadeiro valor. Já uma declaração, é uma sentença que não pode ser verificada, 

seja pela falta de informação inerente aos dados necessários para determinar o seu valor ver-

dadeiro, seja pela natureza abstrata da declaração. Por sua vez, as declarações podem ser sus-

tentadas por um conjunto de fatos ou ainda outras declarações. A análise do contexto, portan-

to, pode ser realizada através da decomposição de fatos e declarações (os elementos e semân-

tica deste modelo de análise podem ser vistos na Tabela 4). 
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Tabela 4. Elementos da Análise Contextual (ASADI, BAGHERI, et al., 2011) 

Elemento de Análise Sintaxe Visual 
(A)  Contexto C1  
(B)  Fato Fato

 
(C)  Declaração Declaração

 
(D)  E (AND) – obrigatório 

Fato Declaração
 

(E)  OU (OR) - alternativo 

Fato Declaração
 

(F)  Implica C1

Fato

C1

 
(G)  Suporta Declaração Declaração

Declaração

Fato
 

 

 A semântica dos elementos de análise são as seguintes (de acordo com as linhas da 

Tabela 4) (ASADI, BAGHERI, et al., 2011): (A) contexto, elemento base (root); (B) fato, 

sentença verificável; (C) declaração, sentença não-verificável; (D) E (AND), relacionamento 

entre fatos, declarações ou fatos e declarações, de natureza obrigatória (ou seja, todas as sen-

tenças devem ser avaliadas); (E) OU (OR), relacionamento entre fatos, declarações ou fatos e 

declarações, de natureza alternativa (ou seja, uma única ou algumas sentenças podem ser ava-

liadas); (F) Implica, relacionamento que o contexto (root) tem com um fato ou com um rela-

cionamento de obrigatoriedade (AND), e; (G) Suporta,  relacionamento que uma declaração 

tem para com relacionamentos AND/OR e com o fato, a fim de justificar (ou eliminar a natu-

reza não-verificável da declaração). Um detalhe interessante nesta análise é que uma declara-

ção nunca poderá ser nó filho da árvore de análise de contexto, de forma que sempre que exis-

tir uma declaração, deverá existir um relacionamento de suporta, para que sejam inseridos 

fatos  que  “concretizem”  a  declaração. 

 A análise de contextos é seguida pela análise de priorizações do usuário, que levam 

em consideração os softgoals (requisitos não-funcionais, ou ainda restrições de qualidade) que 
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estão especificados no modelo de objetivos. Ela adota a priorização dos softgoals de maneira 

bastante similar ao que ocorre em Dalpiaz, Giorgini e Mylopoulos (2009). A prioridade para o 

variante é obtida a partir da seguinte fórmula (ASADI, BAGHERI, et al., 2011): 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑣) =    𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑣, 𝑠𝑔)
∈

× 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑠𝑔)

−   𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔(𝑣, 𝑠𝑔)
∈

× 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑠𝑔) 

 Assim, a função percentPos(v,sg) (percentNeg(v,sg)) diz respeito ao percentual resul-

tante do total de contribuições positivas (negativas) de um variante v (ou ainda, produto) em 

relação ao número total de contribuições no modelo de objetivos. Já a priority(sg) é um núme-

ro inteiro [0,n] (numa faixa de valores escolhida pelo usuário de, no mínimo, valor 0 e no má-

ximo, valor n) que está relacionada à prioridade definida pelo stakeholder para o elemento. 

 Portanto, o processo de definição de variantes é subdivido em duas fases distintas de 

análise: (i) análise de contextos, onde são selecionados os subconjuntos de variantes aplicá-

veis, e; (ii) análise de priorizações do usuário, onde é selecionado um dentre os variantes 

aplicáveis para atender determinadas necessidades dos stakeholders. 

2.4. Considerações Finais 
 

Nesta seção apresentamos algumas das principais abordagens para o tratamento e a modela-

gem da variabilidade, sejam elas tradicionais e/ou baseada em engenharia de requisitos orien-

tada a objetivos (Goal Oriented Requirement Engineering - GORE) e seus diversos modelos 

(inclusive abordagem de análise de contextos). 

 No próximo capítulo iremos apresentar a comparação entre as abordagens GORE-

SPL, uma vez que tais abordagens possuem modelos e processos capazes de: (i) representar os 

requisitos (funcionais e não-funcionais) do sistema e o ambiente onde o software está inseri-

do; e, (ii) definir as variabilidades de produto no contexto de desenvolvimento de sistemas. 

Posteriormente à comparação, poderemos realizar a abordagem E-SPL (Early Software Pro-

duct Line – Linha de Produto de Software Inicial) e a nova linguagem (i*-Ortogonal).  

 Assim, explicaremos os procedimentos metodológicos adotados para a definição do 

modelo de objetivos (i*-Ortogonal), que será utilizado pela abordagem e, só então, apresenta-
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remos as fases e as atividades de engenharia de domínio e de aplicação na fase de requisitos 

com modelos de objetivos para SPL. 
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Capítulo 3.  
Comparativo entre as Abordagens 
GORE-SPL  

Neste capítulo iremos apresentar o comparativo entre algumas das princi-
pais abordagens GORE-SPL em duas frentes: linguagem (construtores) e 
processo. O objetivo é definir os principais construtores de variabilidade 
existentes em cada uma delas e capturar os pontos de melhorias para a de-
finição da variabilidade em modelos de objetivos. No demais, faremos al-
gumas considerações finais. 
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3.1. Introdução 
 

Quando estamos interessados em identificar a variabilidade de domínio para uma SPL, deve-

mos identificar as similaridades e as variabilidades que estão presentes na família de produtos 

de software e as capturamos em uma linguagem de modelagem que dê suporte a representa-

ção de variabilidade, seus relacionamentos e suas restrições. Além disso, a documentação 

explícita de variabilidade deve ser realizada tendo em vista permitir o reuso estratégico de 

artefatos de requisitos (e seus diferentes tipos: organizacionais, funcionais e não-funcionais), 

através do seu rastreamento (BORBA, 2009). 

 Como vimos na Seção 2.2, diversos modelos tradicionais documentam a variabilidade 

para uma SPL (SINNEMA, DEELSTRA, et al., 2004); (KANG, COHEN, et al., 1990); 

(CZARNECKI, HELSEN e EISENECKER, 2005); (POHL, BÖCKLE e VAN DER 

LINDEN, 2005) e expressam em seus modelos algumas das principais fontes de variabilidade 

de domínio: os pontos de variação, os variantes, os relacionamentos/dependências de variabi-

lidade e as restrições de variabilidade. Estes conceitos, que muitas vezes são comuns aos mo-

delos tradicionais de variabilidade, foram organizados sob o Framework Ortogonal de Varia-

bilidade (Orthogonal Variability Framework – OVF) cujo metamodelo foi especificado 

(POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005). Já, na Seção 2.3, vimos como modelos de 

objetivos buscam solucionar a representação da variabilidade, através da integração com mo-

delos tradicionais de variabilidade, instanciando processos de DE (YU, LAPOUCHNIAN, et 

al., 2008); (SANTOS, SILVA e BATISTA, 2011); (ASADI, BAGHERI, et al., 2011) e de AE 

da SPL (YU, LAPOUCHNIAN, et al., 2008); (ANTÓNIO, ARAÚJO e SILVA, 2009); 

(SILVA, BORBA e CASTRO, 2010). Ao final da Seção 2.3, apresentamos como o modelo 

conceitual de contextos (ALI, DALPIAZ e GIORGINI, 2009) é útil no processo de AE para 

SPL ao considerar predicados expressos pelos stakeholders (fatos e declarações) como fonte 

de variabilidade de domínio com influência na configuração final do sistema, assim como a 

utilização de requisitos não-funcionais possibilita a priorização de variantes. 

 Com base no que foi visto nas seções anteriores, neste capítulo estaremos realizando a 

comparação entre as abordagens GORE-SPL. 
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3.2. Comparando abordagens GORE-SPL 
 

Uma das formas de comparar como abordagens representam variabilidade em SPL é através 
da análise de suas linguagens de modelagem (DJEBBI e SALINESI, 2006). Neste sentido, 

diversos critérios podem ser analisados, sejam eles (DJEBBI e SALINESI, 2006): (i) legibili-
dade, ou seja, a possibilidade de visualizar e entender a notação graficamente; (ii) expressi-
vidade, que é a capacidade que a notação tem de expressar os construtores e variabilidade; 

(iii) distinção de tipos, ou seja, a definição de construtores de variabilidade nos modelos (por 

exemplo, pontos de variação e variantes); (iv) documentação, com a existência de um mode-

lo que possibilite a especificação das propriedades e valores dos construtores de variabilidade; 
(v) dependências, para realizar o relacionamento dos construtores de variabilidade (por 

exemplo, restrições, relacionamentos obrigatórios e opcionais e agrupamentos); (vi) evolução, 

ou seja, a capacidade  que a notação tem de suportar novos requisitos de variabilidade, e inse-

rir novos construtores; (vii) adaptabilidade, ou seja, a possibilidade que a notação tem de ser 

utilizada em diversos contextos de uso; (viii) escalabilidade, ou seja, a capacidade que a no-

tação tem de ser utilizada para o desenvolvimento de linha de produto de grande dimensão; 
(ix) suporte, ou seja, o apoio de ferramental para a notação; (x) unificação, ou ainda, a nota-

ção ser capaz de manter a rastreabilidade entre os artefatos de domínio e os produtos gera-

dos/desenvolvidos na linha, e; (xi) padronização, com a utilização de uma única linguagem 

que possa proporcionar a interoperabilidade no compartilhamento das informações variáveis. 

 No entanto, comparar uma abordagem de representação da variabilidade como um 

todo necessita de mais parâmetros, pois não se pode apenas analisar as questões pertinentes à 

linguagem de modelagem utilizada para expressar a variabilidade, mas também os procedi-

mentos que são realizados a fim de obtê-la. No caso de SPL, tomaremos por base o modelo 

estabelecido pelo SEI (SEI, 2010), em que o desenvolvimento e evolução de uma SPL são 

padronizados com a realização de dois processos distintos (ver Seção 2.2): as Engenharias de 

Domínio (DE) e de Aplicação (AE). Uma instância desses processos para SPL foi realizada 

pelo OVF (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005). 

 Portanto, excluindo-se o primeiro critério (i. legibilidade) – por se tratar de critério de 

grande subjetividade – e os critérios de sétimo a décimo primeiro (vii. adaptabilidade, viii. 

escalabilidade, ix. suporte, x. unificação e xi. padronização) – por não estarem no escopo 

deste trabalho, uma vez que não serão abordadas outras fases do desenvolvimento de software 

e não será elaborada ferramenta de suporte à abordagem –, analisaremos as principais aborda-
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gens de representação de variabilidade em modelos de objetivos, discutidas na Seção 2.3, em 

dois momentos: 

 Quanto às características gerais das linguagens, assinaladas pelo framework de 

avaliação baseado nos critérios de Djebbi e Salinesi (2006) em conjunção com os 

construtores das notações de variabilidade tradicionais apresentadas na Seção 2.2. 

 Quanto à realização de processo de DE e AE para SPL, de acordo com as defi-

nições do OVF (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005) e com a análise 

da origem das variações num produto (BACHMANN e BASS, 2001).  

 Utilizamos o OVF (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005) para comparar as 

abordagens GORE-SPL, tendo em vista que ele é framework estabelecido na comunidade de 

SPL, além de utilizar, de forma sistemática e organizada, uma linguagem para lidar com vari-

abilidade – OVM (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005) – e, sobretudo, por possuir 

os três sub-processos preconizados pelo SEI (SEI, 2010) para o desenvolvimento de SPL, 

sejam: engenharia de domínio (DE), engenharia de aplicação (AE) e gerenciamento.  

 Por fim, objetiva-se com esta comparação justificar a criação de nova notação para a 

modelagem de variabilidade em modelos de objetivos e a necessidade de criação de um pro-

cesso de DE e AE para SPL com modelo de objetivos enriquecido. A Tabela 5 mostra o tem-

plate com os níveis de satisfação dos critérios, que serão utilizadas nas próximas subseções. A 

pontuação apresentada será utilizada para a elaboração da pontuação de cada abordagem ana-

lisada, estabelecendo no final de cada seção um ranking entre elas. Estes níveis de satisfação, 

sua notação e pontuação foram propostos nesta dissertação de maneira ad-hoc e visam contri-

buir para a análise quantitativa sobre a cobertura dos construtores das linguagens de variabili-

dade e das etapas dos processos que envolvem abordagens GORE-SPL. 

 
Tabela 5. Níveis de satisfação utilizados na comparação e sua Notação Gráfica 

Nível de Satisfação Notação Pontuação Explicação 

Suporta ■ 1,00 
O critério (e/ou subcritérios) foi totalmente implementado 
e/ou instanciado (por um elemento) na notação de variabi-

lidade 

Suporta Parcialmente ◘ 0,50 
O critério não foi totalmente implementado e/ou instancia-
do (por um elemento), à medida que algum de seus subcri-

térios não foi realizado. 

Não Suporta □ 0,00 O critério (e/ou subcritérios) não foi totalmente implemen-
tado. 

Não Avaliado X 0,00 O critério não pôde ser avaliado (por exemplo, por falta de 
informação). 
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3.3. Comparando as características gerais das linguagens 
 

Nesta dissertação, para realizar a comparação entre as linguagens nas abordagens que utilizam 

modelos de objetivos para expressar variabilidade apresentadas na Seção 2.3 utilizaremos os 

critérios (e subcritérios) discutidos na Seção 2.2 (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 

2005), classificados de acordo com as pesquisas recentes realizadas Djebbi e Salinesi (2006): 

1. Expressividade: a linguagem é capaz de expressar construtores de variabilidade? 
1.1. Pontos de Variação Internos. 

1.2. Pontos de Variação Externos. 

1.3. Pontos de Variação Obrigatórios [1..1]. 

1.4. Pontos de Variação Opcional [0..1]. 

1.5. Variantes. 

1.6. Dependências de Variabilidade. 

1.7. Restrições de Variabilidade. 

2. Distinção de tipos: a linguagem possui elementos distintos para representar os 

diversos construtores de variabilidade? 
3. Relacionamentos: a linguagem é capaz de definir o relacionamento dos constru-

tores de variabilidade? 
3.1. Dependência de variabilidade Opcional [0..n] / [1..n]  

3.2. Dependência de variabilidade Obrigatória [1..1]  

3.3. Dependência de variabilidade Alternativa [m..n]  

3.4. Restrição de variabilidade do tipo Inclui  

3.5. Restrição de variabilidade do tipo Exclui  

4. Documentação: a linguagem possui notação gráfica/textual para especificação da 

variabilidade? 
5. Evolução: os construtores da linguagem podem ser estendidos e os artefatos da li-

nha de produto podem ser gerenciados/rastreados? 
5.1. Gerenciamento da variabilidade. 

5.2. Rastreabilidade de PV e/ou Variantes com artefatos do domínio. 

 Utilizando as descrições das abordagens (na Seção 2.3) e os critérios acima menciona-

dos, é possível identificar os construtores de variabilidade presentes em cada uma das aborda-

gens. Neste sentido, a Tabela 6 apresenta os construtores de variabilidade e os elementos cor-

respondentes nos modelos tradicionais de representação da variabilidade. Para o modelo de 
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features, consideramos o modelo utilizado por Czarnecki, Helsen e Eisenecker (2005), que já 

inclui cardinalidades. 

 
Tabela 6. Construtores de variabilidade e os elementos correspondentes dos modelos tradicionais de variabilidade 

Construtor de Varia-
bilidade Analisado 

COVAMOF (SINNEMA, 
DEELSTRA, et al., 2004) 

Features (CZARNECKI, HELSEN e 
EISENECKER, 2005) 

OVM (POHL, BÖCKLE e VAN DER 
LINDEN, 2005) 

VP Interno VP
 

Feature
 

Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

VP Externo Dependência

 
Feature

 
Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

VP Obrigatório [1..1] Não Suportado 

F1

F2*PV

 

Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

VP Opcional [0..1] Não Suportado 

F1

F2*PV

 

Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

Variante V

 
Feature

 
Variante

V

 

Dependência de 
variabilidade Opcio-
nal [0..n] / [1..n] 

VP

V V

VP

V V
 

F2 F3

F1

 

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

Dependência de 
variabilidade Obriga-
tória [1..1] 

VP

V V

VP

V V
 

F2 F3

F1

 

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V
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Construtor de Varia-
bilidade Analisado 

COVAMOF (SINNEMA, 
DEELSTRA, et al., 2004) 

Features (CZARNECKI, HELSEN e 
EISENECKER, 2005) 

OVM (POHL, BÖCKLE e VAN DER 
LINDEN, 2005) 

Dependência de 
variabilidade Alter-
nativa [m..n] 

VP

V V
 

F1

F2

[m..n]

F2 F3

F1

<m-n>

 

[m..n]

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

Restrição de variabi-
lidade do tipo Inclui Não Suportado requires  requires

 
Restrição de variabi-
lidade do tipo Exclui Não Suportado excludes  excludes

 
Rastreabilidade Não Suportado Não Suportado  
 

 Podemos concluir da análise dos dados acima que o OVM é mais completo quanto às 

características gerais da linguagem, sobretudo por ser ortogonal (suportando o rastreamento 

para artefatos de domínio, definidos no próprio modelo de variabilidade) e possuir distinção 

total de tipos (elementos representativos quanto à definição de variabilidade num sistema – 

pontos de variação internos/externos, variantes, etc. – têm representações específicas e não-

ambíguas). 

 Tendo em vista os resultados comparativos, nesta dissertação utilizaremos o OVM 

para realizar a identificação desses mesmos construtores nas abordagens GORE-SPL. 

3.3.1. Yijun Yu, et al. 
 

Na Seção 2.3.1 foi apresentada a abordagem GORE-SPL definida por Yijun Yu, et al. (YU, 

LAPOUCHNIAN, et al., 2008). Nela, os principais construtores de variabilidade de uma SPL 

podem ser documentados para uma especificação de requisitos em modelos de objetivos. 

 A Tabela 7 apresenta, em notação gráfica, a lista de construtores de variabilidade ana-

lisados e a existência dos mesmos nos modelos de objetivo. Ela esta organizada da seguinte 

forma: (i) critério, a partir do que foi definido na Seção 3.3; (ii) modelo tradicional de vari-
abilidade, em que serão mostrados os elementos correspondentes do OVM, já que na Tabela 

6 foi demonstrado que este modelo possui todos os construtores de variabilidade definidos 

com notação gráfica; (iii) Yijun Yu et al. (YU, LAPOUCHNIAN, et al., 2008), onde estarão 

os elementos do modelo de objetivos que correspondem a cada construtor de variabilidade (se 

houver), e; (iv) situação, que informa o nível de satisfação do critério, de acordo com a Tabe-

la 5. 
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Tabela 7. Construtores de variabilidade em modelos tradicionais de variabilidade o modelo de objetivos da 
abordagem de Yijun Yu et al. 

Construtor de Variabilidade 
Analisado OVM Yijun Yu et al Situação 

VP Interno Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

Objetivo
 

■ 

VP Externo Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

- □ 

VP Obrigatório [1..1] Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

an
d and

Objetivo

Objetivo Objetivo
 

■ 

VP Opcional [0..1] Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

- □ 

Variante Variante
V

 
Objetivo

 
■ 

Dependência de variabilidade 
Opcional [0..n] / [1..n] 

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

or

or

Objetivo

Objetivo Objetivo

SG1

 

◘ 

Dependência de variabilidade 
Obrigatória [1..1] 

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

or

or

Objetivo

Objetivo Objetivo

SG1

 

◘ 

Dependência de variabilidade 
Alternativa [m..n] [m..n]

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

- □ 

Restrição de variabilidade do 
tipo Inclui 

requires
 

SG1

+ +

 

◘ 

Restrição de variabilidade do 
tipo Exclui 

excludes
 

 

SG1

- +

 

◘  

Rastreabilidade  - □ 
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3.3.2. iStar-LPS 
 

Na Seção 2.3.2, foi apresentada a abordagem GORE-SPL chamada de iStar-LPS (ANTÓNIO, 

ARAÚJO e SILVA, 2009). Nela, os principais construtores de variabilidade de uma SPL po-

dem encontrados em modelos de objetivos, na notação i* (YU, 1995), além da definição de 

um processo de engenharia de domínio e aplicação. 

 Analogamente ao que foi feito na seção anterior, a Tabela 8 apresenta, em notação 

gráfica, a lista de construtores de variabilidade analisados e a existência dos mesmos nos mo-

delos de objetivo na abordagem iStar-LPS (ANTÓNIO, ARAÚJO e SILVA, 2009). 

 
Tabela 8. Construtores de variabilidade em modelos tradicionais de variabilidade o modelo i* (YU, 1995) utilizado na 

abordagem iStar-LPS (ANTÓNIO, ARAÚJO e SILVA, 2009), enriquecido com cardinalidades 

Construtor de Varia-
bilidade Analisado OVM iStar-LPS Situação 

VP Interno Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

Objetivo
 

■ 

VP Externo Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 D D

D D
D DAtor

1
Ator

2
[m..n]

Tarefa

Objetivo

[m..n]

Recurso

 

■ 

VP Obrigatório [1..1] Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

[1..1]

Objetivo
 

■ 

VP Opcional [0..1] Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

[0..1]

Objetivo
 

■ 

Variante Variante
V

 

[m..n]

Tarefa

[m..n]

Objetivo

[m..n]

Recurso
 

■ 

Dependência de 
variabilidade Opcio-
nal [0..n] / [1..n] 

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

Objetivo

[0..n]

Tarefa
[1..n]

Recurso
 

■ 
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Construtor de Varia-
bilidade Analisado OVM iStar-LPS Situação 

Dependência de 
variabilidade Obriga-
tória [1..1] 

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

Objetivo

Objetivo Objetivo

Objetivo

Tarefa Recurso
 

■ 

Dependência de 
variabilidade Alter-
nativa [m..n] 

[m..n]

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

Objetivo

[m..n]

Tarefa
[m..n]

Recurso
 

■ 

Restrição de variabi-
lidade do tipo Inclui 

requires
 

Definido Implicitamente (sem represen-
tação gráfica) ◘ 

Restrição de variabi-
lidade do tipo Exclui 

excludes
 

- □ 

Rastreabilidade  - □ 

3.3.3. G2SPL 
 

Na Seção 2.3.3, foi apresentada a abordagem G2SPL (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010) de 

representação de variabilidade em um modelo de objetivos. Nela, os principais construtores 

de variabilidade de uma SPL podem ser encontrados na notação i*-c (BORBA, 2009), além 

da definição de um processo de engenharia de domínio e aplicação que captura a variabilidade 

da SPL tanto em modelos de objetivos como em modelos de features. 

 Analogamente ao que foi feito na seção anterior, a Tabela 9 apresenta, em notação 

gráfica, a lista de construtores de variabilidade analisados e a cobertura dos mesmos nos mo-

delos de objetivo na abordagem G2SPL (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010). 
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Tabela 9. Construtores de variabilidade em modelos tradicionais de variabilidade no modelo i*-c (BORBA, 2009) 
utilizado na abordagem G2SPL (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010). 

Construtor de Variabilida-
de Analisado OVM G2SPL Situação 

VP Interno Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

Objetivo
 

■ 

VP Externo Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

- □ 

VP Obrigatório [1..1] Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

Objetivo
 

■ 

VP Opcional [0..1] Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

- □ 

Variante Variante
V

 

[m..n]

Tarefa

Objetivo

[m..n]

Recurso
 

■ 

Dependência de variabili-
dade Opcional [0..n] / 
[1..n] 

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

Objetivo1

Objetivo2 Objetivo3

<0-n>

Objetivo1

Task2Task1

<0-n>

 

■ 

Dependência de variabili-
dade Obrigatória [1..1] 

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

Objetivo1

Objetivo2 Objetivo3

<1-1>

Objetivo1

Task2Task1

<1-1>

 

■ 

Dependência de variabili-
dade Alternativa [m..n] [m..n]

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

Objetivo1

Objetivo2 Objetivo3

Objetivo1

Task2Task1

<m-n>

<m-n>

 

■ 
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Construtor de Variabilida-
de Analisado OVM G2SPL Situação 

Restrição de variabilidade 
do tipo Inclui 

requires
 

- □ 

Restrição de variabilidade 
do tipo Exclui 

excludes
 

- □ 

Rastreabilidade  - □ 

3.3.4. PL-AOVGraph 
 

Na Seção 2.3.4, foi apresentada a abordagem GORE-SPL chamada de PL-AOVGraph 

(SILVA, BATISTA, et al., 2010); (SANTOS, SILVA e BATISTA, 2011). Nela, os principais 

construtores de representação de variabilidade em uma SPL foram estendidos da linguagem 

de modelagem AOVgraph (SILVA, BATISTA, et al., 2007). 

 Analogamente ao que foi feito na seção anterior, a Tabela 10 apresenta, em notação 

gráfica, a lista de construtores de variabilidade analisados e a representação dos mesmos nos 

modelos definidos pela abordagem PL-AOVGraph (SILVA, BATISTA, et al., 2010). 

 
Tabela 10. Construtores de variabilidade em modelos tradicionais de variabilidade no modelo de objetivos AOVgraph 

(SILVA, BATISTA, et al., 2007) utilizado pela abordagem PL-AOVGraph (SILVA, BATISTA, et al., 2010). 

Construtor de Variabilidade 
Analisado OVM PL-AOVGraph Situação 

VP Interno Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

Tarefa
 ■ 

VP Externo Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

- □ 

VP Obrigatório [1..1] Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 
and

Tarefa

Tarefa*PV

 

■ 

VP Opcional [0..1] Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

 

Tarefa

Tarefa*PV

or

 

■ 

Variante Variante
V

 
Tarefa

 ■ 
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Construtor de Variabilidade 
Analisado OVM PL-AOVGraph Situação 

Dependência de variabilida-
de Opcional [0..n] / [1..n] 

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

Tarefa

Tarefa Tarefa

inc-or inc-or

Tarefa

Tarefa Tarefa

or or

 

■ 

Dependência de variabilida-
de Obrigatória [1..1] 

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

Tarefa

Tarefa Tarefa

xor xor

 

■ 

Dependência de variabilida-
de Alternativa [m..n] [m..n]

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

- ■ 

Restrição de variabilidade do 
tipo Inclui 

requires
 

- □ 

Restrição de variabilidade do 
tipo Exclui 

excludes
 

- □ 

Rastreabilidade  - □ 

3.3.5. Asadi et al. 
 

Na Seção 2.3.5, foi apresentada a abordagem de Engenharia de Linha de Produto de Software 

Orientada a Objetivos (ASADI, BAGHERI, et al., 2011). Nela, os principais construtores de 

variabilidade de uma SPL são representados na liguagem de modelagem definida no Tropos 

(BRESCIANI, GIORGINI, et al., 2004). Ela define um processo de engenharia de domínio e 

aplicação, representando a variabilidade do domínio em modelos de objetivos e modelo de 

features. 

 Analogamente ao que foi feito na seção anterior, a Tabela 11 apresenta, em notação 

gráfica, a lista de construtores de variabilidade analisados e a representação dos mesmos nos 

modelos de objetivo na abordagem Asadi et al. (ASADI, BAGHERI, et al., 2011). 
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Tabela 11. Construtores de variabilidade em modelos tradicionais de variabilidade no modelo Tropos (BRESCIANI, 
GIORGINI, et al., 2004) utilizado na abordagem de Asadi et al. (ASADI, BAGHERI, et al., 2011) 

Construtor de Variabilidade 
Analisado OVM Asadi et al Situação 

VP Interno Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

Objetivo
 

■ 

VP Externo Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

- □ 

VP Obrigatório [1..1] Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

Objetivo
 

■ 

VP Opcional [0..1] Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

- □ 

Variante Variante
V

 
TarefaObjetivo

 
■ 

Dependência de variabilidade 
Opcional [0..n] / [1..n] 

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

or

Objetivo

Objetivo

or

Objetivo

Tarefa
 

■ 

Dependência de variabilidade 
Obrigatória [1..1] 

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

and

Objetivo

Objetivo

and

Objetivo

Tarefa
 

■ 

Dependência de variabilidade 
Alternativa [m..n] [m..n]

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

- □ 

Restrição de variabilidade do 
tipo Inclui 

requires
 

- □ 

Restrição de variabilidade do 
tipo Exclui 

excludes
 

- □ 

Rastreabilidade  - □ 
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3.3.6. Sumário da comparação entre as abordagens GORE-SPL quanto à documen-
tação da variabilidade 

 

Após a realização do comparativo específico por abordagem e, levando em consideração os 

critérios apresentados na Seção 3.3 (utilizados nas subseções 3.3.1 a 3.3.5 durante as compa-

rações com as abordagens) e os níveis de satisfação da Tabela 5, apresentamos a Tabela 12, 

que sumariza os resultados sobre a expressividade dos modelos de objetivos nas abordagens 

GORE-SPL apresentadas. 

 Note que quanto aos critérios expressividade (1), distinção de tipos (2), relaciona-
mentos (3) e evolução (5) (DJEBBI e SALINESI, 2006), nenhuma das abordagens GORE-

SPL conseguiu expressar com completude os construtores de variabilidade. Nesta dissertação, 

tomamos o critério (3), relacionamentos de variabilidade, de maneira separada do critério (1), 

expressividade, muito embora seja parte importante dela, a fim de manter a conformidade 

com a separação definida no trabalho de Djebbi e Salinesi (2006). Isso que facilita a identifi-

cação das relações entre os elementos de documentação de variabilidade dentro de cada lin-

guagem de variabilidade identificada.  

 Quanto à expressividade, o critério preponderante de falta foi a existência de constru-

tores específicos para documentar pontos de variação externos aliada à representação da obri-

gatoriedade/opcionalidade destes pontos de variação, que foi representada apenas por uma das 

linguagens comparadas (iStar-LPS). Já quanto à distinção de tipos, os modelos baseados em 

objetivos falharam pela representação dos variantes/pontos de variação com os mesmos ele-

mentos da sintaxe da linguagem (representações ambíguas), a partir da utilização dos mesmos 

elementos sintáticos (objetivos, por exemplo) para expressar semânticas diferentes (pontos de 

variação e variantes, por exemplo). Quanto aos relacionamentos, dependências de variabilida-

de foram bem representadas nos modelos de objetivos, enquanto que às restrições de variabi-

lidade não foi dada ênfase (somente em iStar-LPS identifica, embora que implicitamente, 

relacionamentos de restrição de inclusão – requires). 

 Quanto à evolução, nenhuma das abordagens GORE-SPL se preocupou em disponibi-

lizar mecanismos de rastreamento com artefatos de domínio (por exemplo, com o uso de me-

taclasses ou meta-interfaces (HESSELLUND e WKASOWSKI, 2010), MDD – Model Driven 

Development, Desenvolvimento Guiado por Modelos (SAMIR BEYDEDA; MATTHIANS 

BOOK; VOLKER GRUHN (EDS), 2005) –, ou ainda a especificação de uma DSL – Domain 

Specific Language, Linguagem Específica de Domínio (FOWLER e PARSONS, 2010)). 
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 Hessellund e Wkasowski (2010) defendem que existe uma similaridade semântica 

entre um modelo e um metamodelo quanto à representação dos seus elementos (por exemplo, 

classes e interfaces) assim como os diversos relacionamentos (extensões, composições e agre-

gações). Assim, a disponibilização de uma metaclasse ou uma meta-interface extra no meta-

modelo da linguagem de variabilidade com a finalidade de rastreamento, possibilitaria o su-

porte de tal conceito. Opcionalmente, uma DSL poderia ser utilizada no sentido de implemen-

tar o metamodelo da linguagem numa representação de software e, assim, disponibilizar o 

rastreamento representado. 

 Por fim, quanto ao gerenciamento dos requisitos de variabilidade, todas as abordagens 

foram capazes de realizá-lo. Isso foi possível através da utilização dos elementos no modelo 

de objetivos e/ou com especificações auxiliares (outros artefatos de domínio como, por exem-

plo, o modelo de features). 

 Na próxima seção, daremos continuidade à comparação entre as abordagens que utili-

zam modelos de objetivos para representar variabilidade, dando enfoque ao processo utilizado 

para capturar e documentar a variabilidade (DE), assim como a sua utilização (criação dos 

variantes, ou AE), no contexto de SPL. 

 
Tabela 12. Sumário da comparação entre as linguagens nas abordagens de modelos de objetivos com variabilidade 

Critério versus Abordagem Yijun Yu iStar-LPS G2SPL PL-AOVGraph Asadi 

1. Expressividade ◘ ■ ◘ ◘ ◘ 
1.1. VP2 Interno ■ ■ ■ ■ ■ 
1.2. VP Externo □ ■ □ □ □ 
1.3. VP Obrigatório [1..1] ■ ■ ■ ■ □ 
1.4. VP Opcional [0..1] □ ■ □ ■ □ 
1.5. Variante ■ ■ ■ ■ ■ 
1.6. Dependências de 

Variabilidade ◘ ■ ■ ◘ ◘ 
1.7. Restrições de Varia-

bilidade ◘ ◘ □ □ □ 
2. Distinção de tipos ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ 
3. Relacionamentos ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ 
3.1. Dependência de 

variabilidade Opcio-
nal [0..n] / [1..n] 

◘ ■ ■ ■ ■ 
3.2. Dependência de 

variabilidade Obriga-
tória [1..1] 

◘ ■ ■ ■ ■ 

                                                 
2 VP: abreviatura para Ponto de Variação 
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Critério versus Abordagem Yijun Yu iStar-LPS G2SPL PL-AOVGraph Asadi 
3.3. Dependência de 

variabilidade Alter-
nativa [m..n] 

□ ■ ■ □ □ 
3.4. Restrição de variabi-

lidade do tipo Inclui ◘ ◘ □ □ □ 
3.5. Restrição de variabi-

lidade do tipo Exclui ◘ □ □ □ □ 
4. Documentação ■ ■ ■ ■ ■ 
5. Evolução ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ 
5.1. Gerenciamento ■ ■ ■ ■ ■ 
5.2. Rastreabilidade □ □ □ □ □ 
Pontuação 10 14,5 11 10,5 8,5 
 

 Os critérios (vii) adaptabilidade e (viii) escalabilidade não foram avaliados tendo em 

vista que o foco desta dissertação é verificar apenas a cobertura dos construtores de variabili-

dade nas linguagens das abordagens GORE-SPL, independentemente do sistema que esteja 

sendo desenvolvido (tradicional, baseado em agentes, crítico, etc.) e sem a preocupação com o 

tamanho do sistema (embarcados, de larga escala, etc.). Já a Figura 15, p. 64, mostra o ran-

king das abordagens quanto às características gerais das linguagens. 

 

 
Figura 15. Ranking das abordagens quanto às características gerais das linguagens 
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3.4. Comparando os processos de DE e AE para SPL em abordagens 
GORE 

 

Nesta dissertação, para realizar a comparação entre os processos de DE e AE para SPL ins-

tanciados pelas diversas abordagens GORE-SPL apresentadas na Seção 2.3, utilizaremos os 

seguintes critérios (e subcritérios) (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005); 

(BACHMANN e BASS, 2001) explicados na Seção 2.2: 

1. Engenharia de domínio: é possível desenvolver um artefato que expressa a vari-

abilidade existente no domínio para SPL? 
1.1. Variação do negócio/organização (ou do ambiente) onde o software está 

imerso: a documentação da SPL leva em consideração a variação dos 

stakeholders e suas influências sobre as propriedades e funcionalidades do 

sistema? 

1.2. Variação das metas de qualidade do sistema: a documentação da SPL leva 

em consideração os requisitos não-funcionais e suas influências sobre as 

propriedades e funcionalidades do sistema? 

1.3. Variação do fluxo de controle do sistema: a documentação da SPL leva em 

consideração agrupamentos de variabilidade, cardinalidades, relaciona-

mentos e restrições que possuam influência sobre as propriedades e funci-

onalidades do sistema?  

1.4. Variação das funções do sistema: a documentação da SPL leva em consi-

deração as funcionalidades que o sistema possui? 

1.5. Variação dos dados do sistema: a documentação da SPL leva em conside-

ração as propriedades que o sistema possui? 

1.6. Variação da tecnologia de implementação do sistema: a documentação da 

SPL leva em consideração restrições tecnológicas sobre as propriedades e 

funcionalidades do sistema (explicitamente – através de elementos no mo-

delo de objetivos, sejam atores ou recursos –, ou ainda através de requisi-

tos não-funcionais)? 

2. Engenharia de aplicação: é possível realizar um produto específico de software 

derivado da SPL? 
2.1. Análise da variabilidade: a obtenção do produto leva em consideração a 

análise da variabilidade do sistema? 
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2.2. Contexto da variabilidade: a obtenção do produto leva em consideração o 

contexto da variabilidade do sistema em seu ambiente? 

2.3. Configuração manual: não há mecanismos para obtenção do produto, que 

é feita de maneira ad-hoc, obedecendo-se a sintaxe da linguagem. 

 Nesta dissertação, a avaliação das abordagens GORE-SPL, através dos critérios acima 

mencionados, foi possível graças à utilização das descrições das abordagens (na Seção 2.3), 

que permitiu a análise da aderência destas abordagens aos processos de DE e AE para SPL. 

No trabalho de Bachmann e Bass (2001), embora o foco da análise de variabilidade tenha sido 

a expressão arquitetural, pudemos transportar para a DE os níveis de abstração nele identifi-

cados, pertinentes para a definição de uma SPL. O resultado da análise comparativa, mediante 

os critérios citados acima, utilizando os níveis de satisfação da Tabela 5, está sumarizado na 

Tabela 13. 

 
Tabela 13. Comparativo entre os critérios de documentação e configuração da variabilidade em DE e AE para SPL 

nas abordagens GORE 

Critério versus Abordagem Yijun Yu iStar-LPS G2SPL PL-AOVGraph Asadi 

1. Engenharia de Domínio ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ 
1.1. Variação Organizacional (do 

ambiente) □ □ □ □ □ 
1.2. Variação das Metas de Quali-

dade ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ 
1.3. Variação do Fluxo do Controle ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ 
1.4. Variação das Funções ■ ■ ■ ■ ■ 
1.5. Variação dos Dados ■ ■ ■ ■ ■ 
1.6. Variação da Tecnologia □ ■ ◘ □ □ 
2. Engenharia de Aplicação ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ 
2.1. Análise da Variabilidade ■ ■ ■ ■ ■ 
2.2. Contexto da Variabilidade □ □ □ □ □ 
2.3. Configuração manual ■ ■ ■ ■ ■ 
Pontuação 6,0 7,0 6,5 6,0 6,0 
 

 A Figura 16, p. 67, mostra o hanking das abordagens quanto aos processos de DE e 

AE para SPL.  
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Figura 16. Hanking das abordagens quanto aos processos de DE e AE para SPL 

 Note que as abordagens, do ponto de vista dos processos de DE e AE para SPL, levam 

em consideração a maior parte dos critérios de documentação e configuração da variabilidade. 

No entanto, nenhuma delas representa em completude os construtores da variabilidade (inter-

na e externa – ver Seção 2.2) do software, no processo de DE, sobretudo quanto à captura das 

características organizacionais (ambientais) de variabilidade e de requisitos não-funcionais. 

Consequentemente, o processo de AE é prejudicado pela análise parcial dos pontos de varia-

ção internos e externos, além de, nas abordagens GORE-SPL, não haver contextualização de 

domínio (ver Seção 2.3.6) para auxiliar a priorização de variantes. 

 Os subcritérios variação organizacional (1.1), variação das metas de qualidade 
(1.2), variação do fluxo de controle do sistema (1.3), variação da tecnologia (1.6) e con-
texto de variabilidade (2.2), estão muitas vezes relacionados aos requisitos não-funcionais 

de um sistema e ao ambiente (organização/contexto) onde o software está inserido. Tais ca-

racterísticas, por sua vez, são decisivas para representar a variabilidade numa SPL e na esco-

lha de uma configuração específica de produto. Muitas vezes, as abordagens GORE-SPL aca-

bam por omitir tais características na documentação de variabilidade e a desconsiderá-las no 

momento da configuração do produto numa SPL, pelo fato de não possuírem os construtores 

de variabilidade adequados nos seus modelos de objetivos. 

 Especificamente quanto à variação das metas de qualidade (1.2), boa parte das abor-

dagens trás, na sintaxe dos modelos de objetivos, elementos capazes de representar os requisi-

tos não-funcionais, embora não sejam decisivos no momento da configuração dos produtos 

específicos da SPL. 
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3.5. Considerações finais  
 

Neste capítulo, apresentamos a comparação entre as principais abordagens GORE-SPL sob 

dois aspectos: a linguagem e o processo. Ela envolveu as seguintes abordagens: (i) variabili-
dade em Modelos de Objetivos por Yijun Yu et al. (YU, LAPOUCHNIAN, et al., 2008); 

(ii) iStar-LPS (ANTÓNIO, ARAÚJO e SILVA, 2009); (iii) G2SPL (SILVA, BORBA e 

CASTRO, 2010); (iv) PL-AOVGraph (SANTOS, SILVA e BATISTA, 2011), e; (v) o ma-
peamento goal-feature por Asadi et al. (ASADI, BAGHERI, et al., 2011). 

 Quanto à linguagem, foi avaliada a capacidade de cada uma das linguagens de mode-

lagem em representar a (i) expressividade (através da identificação dos elementos: pontos de 

variação internos/externos, pontos de variação obrigatórios/opcionais, variantes, dependências 

e restrições de variabilidade), (ii) distinção de tipos (para avaliar a capacidade de representar 

sem ambiguidades os elementos dentro dos modelos de variabilidade), os (iii) relacionamen-
tos (dependências opcional, obrigatória e alternativa e restrições de inclusão e exclusão), (iv) 
documentação (representação gráfica/textual) e (v) evolução (gerenciamento e rastreabilida-

de). Esses elementos comparativos foram inicialmente propostos para realizar a comparação 

entre modelos de variabilidade em expressos na notação de feature (DJEBBI e SALINESI, 

2006) e adaptados para a nossa comparação. Já os elementos de variabilidade específicos fo-

ram identificados a partir das definições expressas pelo OVF (POHL, BÖCKLE e VAN DER 

LINDEN, 2005). O sumário desta comparação foi expresso na Tabela 12. 

 Já quanto ao processo, foram avaliados como a engenharia de domínio e a engenharia 

de aplicação, segundo definições apresentadas no OVF (POHL, BÖCKLE e VAN DER 

LINDEN, 2005) eram realizadas pelas diversas abordagens GORE-SPL. Neste sentido, quan-

to à DE foi identificada a abrangência da documentação para SPL, considerando os seguintes 

níveis de abstração (BACHMANN e BASS, 2001): variação do negócio/organização, varia-

ção das metas de qualidade do sistema, variação do fluxo de controle do sistema, variação das 

funções do sistema, variação dos dados do sistema e variação da tecnologia de implementação 

do sistema. Já quanto à AE foi identificada a capacidade de se realizar produtos específicos a 

partir da análise de variabilidade expressa no modelo, o contexto de variabilidade para seleção 

de produtos e a configuração manual (obedecida a sintaxe da linguagem). A sumarização dos 

resultados foi expressa na Tabela 13. 

 De maneira geral, foram identificadas as seguintes deficiências: (i) a falta de infor-
mação de variabilidade organizacional (do ambiente onde o sistema está inserido), na 

documentação da variação, levando em consideração, por exemplo, como a variação de atores 
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organizacionais podem influenciar as propriedades (recursos), tarefas, objetivos e metas que 

serão realizadas pela versão específica do produto e; (ii) a falta da análise do contexto orga-
nizacional, na sistematização da configuração de um produto de software específico e poste-

rior priorização de variantes através dos requisitos não-funcionais. 

 Nos próximos capítulos, as comparações feitas nas Seções 3.3 e 0 serão o ponto de 

partida para a realização: (i) do Modelo i*-Ortogonal, a fim de representar variabilidade em 

modelos de objetivos com as características desejáveis para SPL, e; (ii) da abordagem E-
SPL, a fim de organizar os processos de DE e AE para SPL, com análise de variabilidade e 

contextualização do domínio, além da priorização de variantes. 
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Capítulo 4.  
A linguagem i*-Ortogonal 

Uma vez comparadas algumas das principais abordagens GORE-SPL, neste 
capítulo iremos especificar a linguagem de modelo de objetivos com varia-
bilidade ortogonal, denominada i*-Ortogonal, assim como algumas consi-
derações finais. 
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4.1. Introdução 
 

Diante das diversas comparações realizadas na Seção 3.3, foi possível identificar os principais 

construtores de variabilidade tradicionais existentes e como abordagens GORE-SPL atuais 

estão utilizando estes construtores nos processos de DE e AE, ficando bem classificadas as 

linguagens presentes nas seguintes abordagens: (i) iStar-LPS; (ii) G2SPL; e, (iii) Yijun Yu. 

 Nesta dissertação, propomos a extensão da linguagem i*-c (BORBA, 2009), definida 

na abordagem G2SPL, a fim de representar todos os construtores ausentes nela e em outras 

abordagens GORE-SPL, assim como possibilitar a análise da variabilidade de natureza orga-

nizacional (ambiental), abrangendo uma quantidade maior de conceitos de variabilidade den-

tro dos modelos de objetivos. 

 Os motivos pelos quais i*-c foi escolhido compreendem os seguintes: (i) i*-c represen-

ta uma série de construtores de variabilidade em consonância com os modelos de features 

(CZARNECKI, HELSEN e EISENECKER, 2005), que são modelos tradicionais de variabili-

dade amplamente utilizados para SPL; (ii) i*-c possui toda sua representação suportada por 

um metamodelo difundido em meios científicos (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010), o que 

permite sua rápida modificação/extensão; e, (iii) i*-c baseia-se em i*-Wiki (GRAU, 

HORKOFF, et al., 2009), o que possibilita a modelagem organizacional e, consequentemente, 

capturar a variabilidade externa que atua sobre a configuração final do software, através das 

dependências entre atores organizacionais que podem influenciar as propriedades (recursos), 

tarefas, objetivos e metas que serão realizadas pela versão específica do produto. 

 Tendo em vista os construtores identificados a partir dos modelos tradicionais de vari-

abilidade expostos na Seção 3.3, é necessário realizar as seguintes extensões sobre i*-c, a fim 

de que venha dar origem ao i*-Ortogonal e, desta forma, seja capaz de documentar simulta-

neamente os construtores de representação de variabilidade em uma SPL: 

 Excluir do hall de variantes o elemento intencional objetivo (goal) e, consequen-

temente, a extinção da ligação meio-fim goal-to-goal; 

 Definir cardinalidades para os pontos de variação, a fim de possibilitar a opciona-

lidade e a obrigatoriedade dos mesmos (assim como no iStar-LPS); 

 Reestruturar a análise sobre a ligação dos pontos de variação e variantes, excluin-

do as propriedades booleanas isFeature e isGrouped, em i*-c, criando as meta-

classes Cardinality e FeatureGroup (e suas extensões – DependencyFeature-

Group e MeansEndFeatureGroup); 



72 
 

 

 Incluir os elementos do Modelo SD – dependum (YU, 1995), quando o mesmo for 

objetivo/goal – como ponto de variação a fim de capturar a variabilidade externa 

que possui influência sobre o sistema; 

 Incluir os atores intencionais do Modelo SD – dependee (YU, 1995) – como vari-

antes, uma vez que o ator Sistema – quando depender (YU, 1995) – pode se rela-

cionar com os mesmos através de ponto de variação – dependum (YU, 1995). 

Também será adicionada cardinalidade ao relacionamento de dependência entre 

atores (dependência de variabilidade); 

 Incluir as restrições de variabilidade (do tipo inclui e exclui) entre elementos in-

tencionais e/ou atores (ou seja, entre pontos de variação e/ou variantes). 

 Como resultado, obteve-se o metamodelo da linguagem i*-Ortogonal, que está repre-

sentado na Figura 17, p. 74, a partir da utilização do core-metamodel (metamodelo núcleo) 

para linguagens i* definido pela AGILE (Automatic Generation of i* Languagens – Geração 

Automática de Linguagens i*) (PAES, LIMA, et al., 2011). Para representação das metaclas-

ses foi utilizada a notação ECORE, disponibilizada no EMF (Eclipse Modeling Framework – 

Framework de Modelagem Eclipse) (EMF, 2009), que muito se assemelha à notação do mo-

delo de classes em UML (UML, 1997) e possibilita a criação de metamodelos de linguagens.  

 Na próxima seção, realizaremos o detalhamento da criação do metamodelo da lingua-

gem i*-Ortogonal. 

4.2. O modelo i*-Ortogonal 
  

Como foi definido na seção introdutória deste capítulo, iremos criar o i*-Ortogonal a partir do 

core-metamodel das linguagens i* (PAES, LIMA, et al., 2011), pela inclusão dos elementos 

de variabilidade capturados da comparação feita no Capítulo 3. 

 O core-metamodel das linguagens i* (PAES, LIMA, et al., 2011) é composto pelos 

seguintes elementos:  

 Model,  ou  ainda,  “palco”,  que  identifica  o  modelo  em  si;;   

 Compartment,   ou   ainda,   “compartimento”,  que trata dos atores intencionais da 

linguagem, presentes no modelo SD (atores) e SR (atores e a fronteira do ator), 

que  possuem  um  “tipo”  associado,  que  denota   a   sua   representação   (os   tipos  po-

dem ser obtidos a partir do enumerador CompartmentType);  
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 ElementMC,   ou   ainda,   “elemento intencional do modelo e do compartimento”, 

que pode estar contido no modelo “M”  e  no  compartimento “C”  e cujo  “tipo”  as-

sociado denota sua representação (os tipos podem ser obtidos a partir do enume-

rador ElementMCType). Cada um desses tipos, por sua vez, diz respeito a um 

elemento intencional, um ponto de variação (interno/externo) – exclusivamente 

objetivos – ou um variante – exclusivamente tarefas e recursos –, sendo VP e va-

riante foco na análise de variabilidade como de construtores nos modelos de obje-

tivos, distinguido efetivamente os tipos pela separação dos conceitos de PV e Va-

riante presentes no OVF (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005);  

 IntentionalElement,   ou   simplesmente,   “elemento   intencional”   é   a   superclasse  

que representa todos os tipos de elementos intencionais existentes na linguagem, 

mantendo a consistência com o metamodelo das linguagens i* e tendo em vista 

futura implementação na ferramenta iStarTools, ambas presentes na abordagem 

AGILE (PAES, LIMA, et al., 2011). Ela pode ser especializada em tipos mais es-

pecíficos, como foi o caso do ElementMC; (v) NodeObject,   ou   ainda,   “objeto  
nó”   é   a   superclasse   que   representa   todos   os   tipos   de   elementos intencionais e 

compartimentos existentes na linguagem. Portanto, dela puderam ser especializa-

das as metaclasses Compartment e IntentionalElement, e;  

 Relationship, que é uma entidade disponibilizada no core-metamodel das lingua-

gens i* (PAES, LIMA, et al., 2011) para que seja possível realizar a especificação 

de ligações (relacionamentos) dentro de uma extensão da linguagem i* (YU, 

1995) que venha ser criada. No modelo podem ser inseridos compartimentos e 

elementos intencionais do modelo ou compartimento. Já nos compartimentos po-

dem ser inseridos os elementos intencionais do modelo ou compartimento. Para 

criar os construtores de variabilidade, por sua vez, foram definidos diversos rela-

cionamentos e outras metaclasses de variabilidade, destacados com preenchimento 

cinza na Figura 17, p. 74, que serão apresentados nos parágrafos subsequentes. 
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Figura 17. Metamodelo da linguagem de variabilidade para modelo de objetivos i*-Ortogonal, representado em ECORE (EMF, 2009) 
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No i*-Ortogonal, os relacionamentos definidos através das metaclasses TaskDecom-
positionLink (decomposição da tarefa), ContributionLink (contribuição) e ActorRela-
tionship (relacionamento de ator) foram mantidos como relacionamentos intencionais, não 

influenciando, portanto, a análise de variabilidade para SPL. Portanto, os relacionamentos 

TaskDecompositionLink e ContributionLink estão relacionados, na linguagem i*-

Ortogonal,   a  um  “elemento   intencional  do  modelo  ou  compartimento”   (ElementMC), sendo 

possível criá-lo dentro do compartimento (Compartment). Particularmente, a metaclasses 

ContributionLink possui   a   propriedade   “tipo”   (type), que está relacionada a um dos tipos 

definidos no enumerador ContributionType. Já o relacionamento ActorRelationship está 

relacionado, na linguagem i*-Ortogonal,  a  um  “compartimento”  (Compartment)  sendo  possí-

vel criá-lo dentro do modelo (Model). 

Com o DependencyLink,  ou  “dependência”,  é  possível   identificar  pontos de varia-
ção externos. Esta ligação relaciona atores (compartimentos) e/ou elementos intencionais, de 

maneira que é possível representar as dependências de variabilidade opcional, obrigatória e 

alternativa através dos elementos do relacionamento. 

De acordo com o framework i* (YU, 1995), a dependência relaciona atores a partir da 

seguinte construção: (a) o depender, ou seja, aquele ator que necessita que determinado ele-

mento intencional seja disponibilizado, (b) o dependum, ou seja, o elemento intencional que 

deve ser disponibilizado, e (c) o dependee, ou seja, aquele ator que é capaz de satisfazer a 

demanda assinalada pelo dependum (no modelo SD) ou o seu respectivo elemento intencional 

que realiza a demanda assinalada pelo dependum dentro do ator (no modelo SR). Portanto, 

este construtor está relacionado, na linguagem i*-Ortogonal,  há  um  “objeto  nó”  (NodeObject) 

origem  (“source”)  e  destino  (“target”),  sendo  possível criá-lo dentro do modelo (Model).  

Já com o MeansEndLink,  ou  “ligação  meio-fim”,  é  possível  representar  as  dependên-

cias de variabilidade que se manifestam entre os elementos intencionais do compartimento e 

do modelo, dadas as devidas restrições (especificadas na regra OCL6, Tabela 16). Portanto, 

este construtor está relacionado, na linguagem i*-Ortogonal, a um ponto de variação (Ele-

mentMC)  origem  (“source”)  e  um  variante  (ElementMC)  de  destino  (“target”),  sendo  possível 

criá-lo dentro do compartimento (Compartment). 

O ConstraintLink,  ou  “ligação  de  restrição”,  representa as dependências de restrição, 

que podem ser de dois tipos (de acordo com o enumerador ConstraintType): (a) requires, ou 

inclui/exige, e (b) excludes, ou exclui. Portanto, este construtor está relacionado, na lingua-

gem i*-Ortogonal,  há  um  “objeto  nó”   (NodeObject)  origem  (“source”)  e  destino   (“target”),  

sendo possível criá-lo dentro do  modelo (Model). 
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Por fim, as dependências de variabilidade (sejam elas internas ou externas) podem ser 

agrupadas. Para isto foi criada a metaclasse de variabilidade FeatureGroup (e suas extensões 

– DependencyFeatureGroup e MeansEndFeatureGroup),  ou  “grupo  de  características”, sejam 

elas específicas pra ligações de dependências entre atores, ou ligações meio-fim. Outra meta-

classe de variabilidade criada foi Cardinality,  ou  “cardinalidade”,  que  são  propriedades  ine-

rentes  dos  “objetos nó”  e  dos  “grupos de características”,  que  atribuem  uma  valoração  mínima  

e máxima a tais elementos, possibilitando a distinção entre variabilidade opcional, alternati-
va e obrigatória. A linguagem i*-Ortogonal também disponibiliza a metaclasse DomainAr-
tifact (ou   “Artefato   de  Domínio”),   que   são referenciados pelos “NodeObject” (ou “objetos 

nós”), a fim de possibilitar a evolução da SPL através da ortogonalidade do modelo (POHL, 

BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005), relacionando os artefatos de outras fases de desen-

volvimento (artefatos do domínio) aos pontos de variação e variantes documentados em i*-

Ortogonal (“objetos  nós”). Outra metaclasse disponibilizada é Context (ou  “Contexto”),  que  
habilita a linguagem para análise de AE com variabilidade capturada em modelos i*-

Ortogonal enriquecidos com informação contextual (ALI, DALPIAZ e GIORGINI, 2009), 

através da extensão da metaclasse Context (detalhes na Seção 5.2.2). Uma vez que contextos 

definem originalmente anotações (baseadas em expressões lógicas “e”,   “ou”   e   “negação”) 

para verificar se determinado elemento ou relacionamento será ativado (ALI, DALPIAZ e 

GIORGINI, 2009), realizamos, no âmbito do i*-Ortogonal, a representação de sua metaclas-

se, junto aos relacionamentos intencionais e de variabilidade (através da metaclasse Rela-

tionship), necessários para a construção de produto específico de acordo com os contextos 

selecionados. Não precisaremos analisar contextos sobre elementos, no âmbito do i*-

Ortogonal, uma vez que através da análise dos relacionamentos já é possível identificar os 

elementos do modelo de objetivos que estarão presentes na configuração final do produto es-

pecífico de software. 

 O metamodelo (apresentado na Figura 17, p. 74) possibilita identificar os relaciona-

mentos gerais entre os construtores de variabilidade necessários para a linguagem i*-

Ortogonal. A semântica dos relacionamentos, no entanto, deve ser detalhada a fim de possibi-

litar o seu uso sem ambiguidades. Por isso, é necessário restringir o âmbito de atuação de al-

guns construtores. Utilizaremos, para isso, a linguagem OCL (Object Constraint Language – 

Linguagem de Restrição de Objetos) (OCL, 2003), que foi padronizada pela OMG (Object 

Management Group – Grupo de Gerenciamento de Objetos) (OMG, 1997), uma vez que trata 

de linguagem declarativa com o fim de especificar expressões  que  “delimitem”  a  atuação  de  
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construtores nas linguagens, por exemplo, em modelos UML (Unified Modeling Language – 

Linguagem de Modelagem Unificada) (UML, 1997).  

 Por isso, iniciaremos na próxima seção a especificação das restrições para os diversos 

modelos construtores de variabilidade da linguagem i*-Ortogonal. 

4.2.1. Restrições no modelo i*-Ortogonal 
 

A especificação das restrições em OCL para a linguagem i*-Ortogonal será documentada a 

partir de tabelas, onde os seguintes dados são apresentados: (i) o código da regra (coluna 1); 

(ii) o elemento do metamodelo atingido pela regra (coluna 2); (iii) a especificação da regra 
em OCL (coluna 3), e; (iv) a explicação da regra em texto expresso em linguagem natural 

(coluna 4).  

 Inicialmente, definimos as restrições dos relacionamentos quanto aos contextos. De-

pois, definimos as restrições dos relacionamentos entre as especializações de atores (meta-

classe ActorRelationship), na linguagem i*-Ortogonal, a partir das definições prestadas na 

Tabela 14, regra OCL1. Em i* (YU, 1995), os atores (e seus tipos específicos – agente, posi-

ção e papel) podem ser relacionados entre si. Um ator é uma entidade que tem objetivos e 

intenções. Ele representa um agente físico, um agente de software, um papel ou uma posição. 

O agente, por sua vez, representa a unidade de software que tem propriedade autônoma, soci-

al, reativa e proativa. O papel define um comportamento que pode ser comum a diversos 

agentes. Por fim, a posição é um conjunto de papéis (ver regra OCL1). 

 Ainda na Tabela 14 definimos as restrições cabíveis para a decomposição de tarefa 

(metaclasse TaskDecomposition – regra OCL2) e as contribuições (metaclasse Contribution-

Link – regra OCL3). Note que em todos os relacionamentos definidos pelas regras na Tabela 

14 são eminentemente intencionais, ou seja, não representam construtores de variabilidade 

adotados por i*-Ortogonal. 
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Tabela 14. Restrições em OCL para os atores (metaclasse Compartment) e seus relacionamentos (metaclasse ActorRe-
lationship) na linguagem i*-Ortogonal 

Regra Elemento do Me-
tamodelo Regra em OCL Regra em lingua-

gem natural 
OCL1.  ActorRelationship Context ActorRelationship inv: 

 
 
Self.type = ActorRelationshipType.ISA im-

plies Self.target.type = Self.source.type 
Self.type = ActorRelationshipType.ISPARTOF 

implies Self.target.type = Self.source.type 
 
Self.type = ActorRelationshipType.PLAY im-

plies Self.target.type = Compart-
mentType.ROLE and Self.source.type = 
CompartmentType.AGENT 

 
Self.type = ActorRelationshipType.COVER 

implies Self.target.type = Compart-
mentType.POSITION and Self.source.type 
= CompartmentType.ROLE 

 
(continua) 
 
 
Self.type = ActorRelationshipType.OCCUPY 

implies Self.target.type = Compart-
mentType.POSITION and Self.source.type 
= CompartmentType.AGENT 

 

Regra para um Ac-
torRelationship 
 
As relações ISA e 
ISPARTOF são tidas 
por compartimentos 
do mesmo tipo. 
 
Na relação PLAY, 
um Agente (source) 
interpreta um Papel 
(target). 
 
Na relação COVER, 
um Papel (source) 
cobre uma Posição 
(target). 
 
(continua) 
 
 
Na relação OCCU-
PY, um Agente 
(source) ocupa uma 
Posição (target). 

OCL2.  TaskDecomposition Context TaskDecomposition inv: 
 
 
Self.source implies ElementMC.type = Ele-

mentMCType.TASK 
 
 
Self.target implies ElementMC.type = Ele-

mentMCType.GOAL or ElementMC.type 
= ElementMCType.TASK or Ele-
mentMC.type = ElementMC-
Type.RESOURCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regra para uma 
TaskDecomposition 
 
Uma decomposição 
de tarefa tem origem 
em uma Tarefa. 
 
Já sua decomposição 
pode ser formada 
por um Objetivo, 
uma Tarefa ou um 
Recurso. 
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Regra Elemento do Me-
tamodelo Regra em OCL Regra em lingua-

gem natural 
OCL3.  ContributionLink Context ContributionLink inv: 

 
 
Self.target implies ElementMC.type = Ele-

mentMCType.SOFTGOAL 
 
 
Self.source implies ElementMC.type = Ele-

mentMCType.SOFTGOAL or Ele-
mentMC.type = ElementMCType.GOAL 
or ElementMC.type = ElementMC-
Type.TASK or ElementMC.type = Ele-
mentMCType.RESOURCE 

Regra para um Con-
tributionLink: 
 
Uma contribuição 
está ligada a um 
Softgoal. 
 
Já a origem desta 
relação pode ser de 
outro softgoal, um 
objetivo, uma tarefa 
ou um recurso. 

 

 As metaclasses NodeObject (e suas especializações, Compartment e IntentionalE-
lement – especificamente sua especialização ElementMC) e de relacionamentos MeansEn-
dLink, DependencyLink, e ConstraintLink são relacionamentos de variabilidade, uma vez 

que eles relacionam elementos intencionais nos modelos de objetivos de maneira a transferir 

características de variação, presentes nos modelos de variabilidade tradicionais (como o mo-

delo ortogonal e de features), tais como: (i) pontos de variação, pela identificação dos sujei-

tos de variabilidade (internos ou externos, que sejam obrigatórios, opcionais ou alternativos) ; 

(ii) variantes, pela identificação das instâncias concretas dos sujeitos de variabilidade; (iii) 
dependências de variabilidade, por possibilitar os relacionamentos opcionais, obrigatórios e 

alternativos, dado um agrupamento de elementos, e; (iv) restrições de variabilidade, permi-

tindo a exclusão ou inclusão entre pontos de variação e variantes (PVV), entre pontos de 

variação (PVPV) ou entre variantes (VV). A opcionalidade, obrigatoriedade e a alterna-

tividade dos pontos de variação e variantes, além da transferência destas características de 

análise de variação para os relacionamentos, são possíveis graças à definição de cardinalida-

des (metaclasse Cardinality). Já os agrupamentos de dependências de variabilidade são pos-

síveis graças à definição de grupo de características (metaclasse FeatureGroup). 

 Na Tabela 15, a regra OCL4 representa as restrições cabíveis à metaclasse Feature-
Group. Um grupo de características não pode agrupar dependências de variabilidade de natu-

reza (interna/externa) diferentes. Assim sendo, um agrupamento só é permitido entre depen-

dências de variabilidade de mesma natureza. Já a regra OCL5 para as cardinalidades, assegura 

que dada uma instância da metaclasse Cardinality,  e  suas  propriedades  “min”  (valor  mínimo)  

e  “max”  (valor  máximo),  o  valor  mínimo tem que ser menor ou igual ao valor máximo e am-
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bos, quando possuírem valores iguais, têm que ser diferente de zero (ou seja, 𝑚𝑖𝑛 ≤   𝑚𝑎𝑥, 

∀𝑚𝑖𝑛  ∀𝑚𝑎𝑥  |  𝑚𝑖𝑛 ≠ 0  𝑒  𝑚𝑎𝑥 ≠ 0). 

 
Tabela 15. Restrições em OCL para os grupos de características (metaclasse FeatureGroup) cardinalidades (metaclas-

se Cardinality) 

Regra Elemento do 
Metamodelo Regra em OCL Regra em linguagem natural 

OCL4.  FeatureGroup Context FeatureGroup inv: 
 
Self.meansendlinks implies 

Self.dependencylinks = null 
 
 
 
 
 
Pre: dependum = 

Self.dependencylinks-
>any(dep | 
dep.dependum.type = Ele-
mentMCType.GOAL) 

Inv: Self.dependencylinks-> 
forAll( elem | el-
em.dependum = dependum) 

 
Self.cardinality <> null 

Regra para um FeatureGroup: 
 
Um grupo de características não pode 
agrupar dependências de variabilidade 
de natureza diferentes: ou o grupo é de 
relacionamentos internos (metaclasse 
MeansEndLink) ou o grupo é de relaci-
onamentos externos (metaclasse Depen-
dencyLink) 
Um grupo de características de relacio-
namentos externos (metaclasse Depen-
dencyLink) só pode ser construído entre 
metaclasses cujo ponto de variação (de-
pendum) seja o mesmo. 
 
 
 
Há um grupo de características, a asso-
ciação de uma cardinalidade é obrigató-
ria. 
 

OCL5.  Cardinality Context Cardinality inv: 
 
Self.min <= Self.max and  

(min <> 0 and max <> 0) 

Regra para uma Cardinality: 
 
O valor mínimo tem que ser menor ou 
igual ao valor máximo e ambos, quando 
possuírem valores iguais, têm que ser 
diferente de zero (ou seja, 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑚𝑎𝑥, 
∀𝑚𝑖𝑛  ∀𝑚𝑎𝑥  |  𝑚𝑖𝑛 ≠ 0  𝑒  𝑚𝑎𝑥 ≠ 0) 

  

 Na Tabela 16, a regra OCL6 representa o relacionamento de dependência de variabili-

dade, que é definido pela metaclasse MeansEndLink. Uma dependência de variabilidade 

relaciona um ponto de variação aos seus variantes. Na linguagem i*-Ortogonal, o elemento 

intencional objetivo (ou goal) interno ao ator representa os pontos de variação internos, en-

quanto que as tarefas e recursos representam os variantes. Já a regra OCL7 especifica o rela-

cionamento de dependência de variabilidade definido pela metaclasse DependencyLink. Na 

linguagem i*-Ortogonal, o elemento intencional dependum, quando objetivo (ou goal) exter 
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no ao ator representa os pontos de variação externos, enquanto que os atores dependee, repre-

sentam os variantes (ator ou agente, já que as estruturações – papel e posição – serão tratadas 

apenas como intencionais). Os atores depender são apenas elementos intencionais. 

 
Tabela 16. Restrições em OCL para os relacionamentos de dependência de variabilidade (metaclasses MeansEndLink 

e DependencyLink)  

Regra Elemento do 
Metamodelo Regra em OCL Regra em linguagem natu-

ral 
OCL6.  MeansEndLink Context MeansEndLink inv: 

 
Self.source.type = ElementMC-

Type.GOAL and (Self.target = 
ElementMCType.TASK or 
Self.target = ElementMC-
Type.RESOURCE) 

Regra para um MeansEndLink: 
 
No  relacionamento  “meio-fim”  
o elemento intencional objetivo 
(ou goal) interno ao ator repre-
senta os pontos de variação 
internos, enquanto que as tare-
fas e recursos representam os 
variantes. 
 

OCL7.  DependencyLink Context DependencyLink inv: 
 
 
Self.dependum = ElementMC-

Type.GOAL and ( 
If 

Self.target.isTypeOf(Compartment) 
then Self.target.type = Compart-
mentType.ACTOR or Compart-
mentType.AGENT 

Else If 
Self.target.isTypeOf(ElementMC) 
then Self.target = Self.dependum 

endIf) 

Regra para um Dependen-
cyLink: 
 
No  relacionamento  “dependên-
cia   de   atores”   o elemento in-
tencional dependum, quando 
objetivo (ou goal) externo ao 
ator representa os pontos de 
variação externos, enquanto 
que os atores dependee, repre-
sentam os variantes. No mode-
lo SR, se ao invés do dependee 
o destino da ligação da depen-
dência for um elemento inten-
cional, os variantes para o de-
pendum passam a ser os varian-
tes do ponto de variação inter-
no (de acordo com a decompo-
sição   “meio-fim”,   regra  
OCL6). 
 

 

 Na Tabela 17, a regra OCL8 representa o relacionamento de restrição de variabilidade, 

que é definido pela metaclasse ConstraintLink. Esse tipo de restrição pode ser de dois tipos 

(requires, ou iclui/exige e excludes, ou exclui), que são predominantes sobre todas as demais 

regras, por expressar restrições do domínio do sistema. Na linguagem i*-Ortogonal, este rela-

cionamento pode ser feito entre pontos e variação e/ou variantes. 
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Tabela 17. Restrições em OCL para os relacionamentos de restrição de variabilidade (metaclasse ConstraintLink)  

Regra Elemento do 
Metamodelo Regra em OCL Regra em linguagem natural 

OCL8.  ConstraintLink Context ConstraintLink inv: 
 
Self.source.isTypeOf(NodeObject) 

and 
Self.target.isTypeOf(NodeObj
ect) 

Regra para um ConstraintLink: 
No   relacionamento   “restrição”  um 
ponto de variação pode ser relaci-
onado a outro ponto de variação ou 
a um variante, assim como um 
variante pode ser relacionado a 
outro variante ou a um ponto de 
variação. 

 

 Por fim, a regra OCL9 (na Tabela 18), leva em consideração os pontos de variação e a 

cardinalidade associada a eles. Essa também deverá ser tomada para os variantes, uma vez 

que a partir das definições de i*-Ortogonal faz sentido a criação de um variante obrigató-

rio/opcional, sem que haja prejuízo à cardinalidade do relacionamento (FeatureGroup). Neste 

sentido, a cardinalidade isolada para o ponto de variação/variante não pode ser alternativa (ou 

seja, cardinalidade de [min..max],  onde  “min”  é  o  número  mínimo  e  “max”  é  o  número  má-

ximo de pontos de variação/variante). Nestes casos, só serão aceitas as cardinalidade Opcional 

[0..1] e Obrigatória [1..1], portanto:  

𝑚𝑖𝑛 ≤   𝑚𝑎𝑥, ∀𝑚𝑖𝑛  ∀𝑚𝑎𝑥  |  (𝑚𝑖𝑛 ≠ 0  𝑒  𝑚𝑎𝑥 ≠ 0)  𝑒  (0 ≤ 𝑚𝑖𝑛 ≤ 1  𝑒  0 ≤ 𝑚𝑎𝑥 ≤ 1) 
 

Tabela 18. Restrições em OCL para pontos de variação (metaclasse ElementMC)  

Regra Elemento do 
Metamodelo Regra em OCL Regra em linguagem natural 

OCL9.  ElementMC Context ElementMC inv: 
 
Self.type = ElementMCType.GOAL 

or ElementMCType.TASK or 
ElementMCType.RESOURCE 
implies Self.cardinality <> null 
and (Self.cardinality.min >= 0 
and Self.cardinality.min <=1) 
and (Self.cardinality.max >= 0 
and Self.cardinality.max <=1) 

Regra para um ElementMC: 
 
A cardinalidade isolada para o 
ponto de variação/variante não 
pode ser alternativa (ou seja, cardi-
nalidade de [min..max], onde 
“min”  é  o  número mínimo  e  “max”  
é  o  número  máximo  de  “pontos  de  
variação”).   Nestes   casos,   só   serão  
aceitas as cardinalidade Opcional 
[0..1] e Obrigatória [1..1]. 

 

 

 Basicamente, todos os construtores de variabilidade ora expressos (ver Seção 4.2) de-

vem ser capazes de suportar a documentação das similaridades e das variações entre os diver-

sos produtos de software de uma linha, permitindo expressar as escolhas por meio dos ele-
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mentos da sintaxe do i*-Ortogonal (seus relacionamentos, dispostos no metamodelo da Figura 

17, p. 74) e da semântica (suas restrições, apresentadas nesta seção) dos seus construtores. Na 

próxima seção, iremos fazer um apanhado geral sobre os construtores que foram definidos, a 

partir da definição da representação gráfica das metaclasses de i*-Ortogonal. 

4.2.2. Representação Gráfica 
 

Após definir os construtores de variabilidade em um metamodelo e definir as principais restri-

ções existentes em OCL, apresentamos na Tabela 18 um sumário da representação gráfica dos 

elementos definidos pelo metamodelo i*-Ortogonal. Portanto, foi possível representar a tota-

lidade dos conceitos de variabilidade expressos pelas abordagens de variabilidade tradicio-

nais. 

 
Tabela 19. Construtores de variabilidade em modelos tradicionais de variabilidade e o modelo de objetivos i*-

Ortogonal. 

Construtor de Varia-
bilidade Analisado 

Modelo Tradicional de Variabilida-
de i*-Ortogonal Situação 

VP3 Interno Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

Objetivo

Ator
1

 

■ 

VP Externo Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 
D

DAtor
1

Ator
2Objetivo

 
■ 

VP Obrigatório [1..1] Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

[1..1] 
Objetivo  

■ 

VP Opcional [0..1] Ponto de 
Variação

VP
Ponto de 
Variação

VP

 

[0..1] 
Objetivo  

■ 

Variante Variante
V

 

Tarefa Recurso

[1..1]
Tarefa

[1..1]
Recurso

[0..1]
Tarefa

[0..1]
Recurso

 

■ 

                                                 
3 VP: abreviatura para Ponto de Variação 
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Construtor de Varia-
bilidade Analisado 

Modelo Tradicional de Variabilida-
de i*-Ortogonal Situação 

Dependência de 
variabilidade Obri-
gatória [1..1] 

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

[1..1] 
Objetivo

Tarefa

[1..1]

Recurso

D
DAtor

1
Ator

2[1..1]
[1..1] 

Objetivo
 

■ 

Dependência de 
variabilidade Opcio-
nal [0..n] / [1..n] 

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

[0..1] 
Objetivo

Tarefa

[0..n]

Recurso

[1..1] 
Objetivo

Tarefa

[1..n]

Recurso

D
DAtor

1
Ator

2[0..n]
[0..1] 

Objetivo

D
DAtor

1
Ator

2[1..n]
[1..1] 

Objetivo
 

■ 

Dependência de 
variabilidade Alter-
nativa [m..n] 

[m..n]

Ponto de 
Variação

VP

Variante
V

Variante
V

 

[0..1] 
Objetivo

Tarefa

[m..n]

Recurso

[1..1] 
Objetivo

Tarefa

[m..n]

Recurso

D
DAtor

1
Ator

2[m..n]
[0..1] 

Objetivo

D
DAtor

1
Ator

2[m..n]
[1..1] 

Objetivo
 

Com m ≥ cardinalidade min do PV 

■ 

Restrição de variabi-
lidade do tipo Inclui 

requires
 

<<requires>>  ■ 

Restrição de variabi-
lidade do tipo Exclui 

excludes
 

<<excludes>>  ■   
Rastreabilidade  Sem representação gráfica ■ 

Contexto - C
 ■ 

 

 Duas grandes vantagens da linguagem i*-Ortogonal são o suporte de dependências de 

variabilidade opcional e de dependências de variabilidade alternativas nos modelos SD/SR 
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(expressas pelas dependências entre atores). Ambas possibilitam que os atores dependee, do 

ponto de vista da análise de variabilidade, sejam variantes. Assim, i*-Ortogonal vem contem-

plar a variabilidade que é expressa no ambiente (organização) e de tecnologia de implementa-

ção (critérios vistos e detalhados no comparativo das abordagens GORE-SPL na seção 3.4). 

 Por fim, a linguagem i*-Ortogonal suporta notação gráfica para o conceito de Contex-

tos (metaclasse Context). Estes, por sua vez, são especificados no âmbito de E-SPL nos rela-

cionamentos de variabilidade. O detalhamento da especificação e do uso dos contextos (ou 

seja, o relacionamento com o modelo de objetivos) serão demostrados adiante, na Seção 5.2.2, 

quando estivermos especificando o modelo de variabilidade. 

4.3. Considerações Finais 
 

Neste capítulo, a linguagem i*-c (BORBA, 2009) foi estendida para o i*-Ortogonal, através 

de uma série de adaptações, a fim de representar todos os construtores ausentes nas diversas 

abordagens comparadas. 

 Neste sentido, o suporte das características específicas da linguagem foi definido com 

um metamodelo da linguagem representado em ECORE (ver Figura 17, p. 74) e com um con-

junto de restrições definidas em OCL sobre os elementos documentados. 

 Os elementos de destaque para criados e/ou adaptados na linguagem i*-Ortogonal 

para a definição dos construtores de variabilidade foram: 

 NodeObject com cardinalidade, que contempla atores e elementos intencionais 

(dadas as restrições definidas na Seção 4.2.1). 

 DependencyLink (dependência entre atores), que uma vez tendo como dependum 

um objetivo, captura os pontos de variação externos, com agrupamento de depen-

dências para o mesmo dependum. 

 MeansEndLink (relação meio-fim), que uma vez tendo como source um objetivo, 

captura os pontos de variação internos (que podem derivar dos pontos de variação 

externos), com agrupamento de dependências para o mesmo source. 

 FeatureGroup (grupo de características e suas extensões, DependencyFeature-

Group e MeansEndFeatureGroup) com cardinalidade, que agrupa relações para 

um mesmo dependum (no caso de DependencyFeatureGroup) ou source (no caso 

de MeansEndFeatureGroup). 
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 DomainArtifact (artefato de domínio), que permite a rastreabilidade dos pontos de 

variação e variantes documentados em i*-Ortogonal para as outras fases de de-

senvolvimento de software. 

 Context (contexto), que habilita a linguagem para a análise de AE com variabili-

dade capturada em modelos i*-Ortogonal enriquecidos com informação contextu-

al.  

 No entanto, o detalhamento da metaclasse Context somente será realizado durante a 

definição da abordagem E-SPL, na Seção 5.2.2, durante a fase de especificação dos modelos 

de contextos, embora sua representação gráfica em modelo de objetivos já tenha sido mostra-

da na Tabela 19. 

 No próximo capítulo, apresentaremos o foco principal desta dissertação, a Abordagem 

E-SPL (Early Software Product Line – Linha de Produto de Software Inicial), que irá fazer 

uso da linguagem/modelo i*-Ortogonal a fim de definir processos de DE e AE para SPL, com 

variabilidade ortogonal. O objetivo final será obter configurações específicas de modelos i*-

Wiki (GRAU, HORKOFF, et al., 2009), a partir do processo de AE sobre modelos i*-

Ortogonal. 

  



87 
 

 

 

Capítulo 5.  
A Abordagem E-SPL 

Neste capítulo apresentaremos a principal contribuição desta dissertação, a 
abordagem E-SPL (Early Software Product Line – Linha de Produto de Sof-
tware Inicial), cujo processo é descrito com a notação BPMN (Business 
Process Modeling Notation – Notação de Modelagem para o Processo de 
Negócios) para definir suas fases e atividades. Encerraremos o capítulo 
com algumas considerações finais. 
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5.1. Introdução 
 

Diante da comparação exposta no Capítulo 3 foi possível identificar que os processos de DE e 

AE executados por abordagens GORE-SPL possuem as seguintes deficiências: (i) a falta de 
informação de variabilidade organizacional (do ambiente onde o sistema está inserido), 
na documentação da variação, e; (ii) a falta da análise do contexto organizacional, na sis-

tematização da criação do produto específico de software e/ou priorização dos variantes. 

 Para superar essas dificuldades, realizamos inicialmente a definição da linguagem i*-

Ortogonal (no Capítulo 4). Neste capítulo, propomos a abordagem E-SPL (Early Software 

Product Line – Engenharia de Linha de Produto de Software Inicial), tendo em vista utilizar a 

linguagem i*-Ortogonal num processo de DE e AE, considerando informações de variabili-

dade documentada explicitamente em modelos de objetivos, assim como a consideração da 

variabilidade decorrente dos contextos organizacionais.  

 O processo é subdividido em dois sub-processos: 

1. Engenharia de Domínio: onde é realizada a documentação da variabilidade do 

domínio a partir da (a) especificação dos requisitos em modelo de objetivos, (b) 

da especificação do modelo de contextos e da (c) gerência da variabilidade da li-

nha; e 

2. Engenharia de Aplicação: onde é realizada a construção de um produto específi-

co de software na fase de requisitos a  partir  da  (a’)  escolha  da  configuração  espe-

cífica  do  produto  através  da  análise  dos  contextos  organizacionais  e/ou  (a’’)  esco-

lha da configuração do produto de maneira ad-hoc, (b) priorização de variantes, 

através dos softgoals (c) da seleção da configuração específica, pela efetivação 

das  escolhas  realizadas  em  a’/a’’ e b. 

 O processo, suas tarefas e artefatos (de entrada e de saída) estão representados na Fi-

gura 18, p. 89, utilizando a notação BPMN (BPMN, 2011). O processo utiliza a linguagem i*-

Ortogonal. No entanto, para questão de entendimento, estaremos classificando o modelo i*-

Ortogonal, que é um único artefato e está sendo evoluído durante o processo de DE em E-

SLP, nas seguintes categorias: (i) intencional, que é aquele que possui informações básicas 

de variabilidade identificadas dos requisitos do sistema/organização (pontos de variação, vari-

antes e relacionamentos de variabilidade); (ii) contextual, que é aquele onde os contextos de 

variabilidade são associados aos relacionamentos de variabilidade; e, (iii) ortogonal, que é 

aquele onde as noções de variabilidade mais avançadas são, finalmente, introduzidos (cardina-

lidades, agrupamentos com cardinalidades e restrições de variabilidade). 
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Figura 18. Diagrama BPMN da Abordagem E-SPL 

5.2. Engenharia de Domínio (DE) 
 

Como foi visto na Seção 2.2, a DE é a fase que se concentra na captura e na documentação 

dos artefatos de domínio que são o núcleo para o desenvolvimento de uma família de produtos 

e, por isso, expressam explicitamente a variabilidade de uma linha. 

 Uma vez que E-SPL se preocupa com a configuração de produtos de software, ainda 

que apenas na fase de requisitos, ela especifica um processo de DE para composição dos arte-

fatos de variabilidade através das seguintes ações: (i) especificação dos requisitos em mode-
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lo de objetivos, com a variabilidade do produto; (ii) especificação do modelo de contextos, 

com a variabilidade do ambiente, e; (iii) representar a variabilidade da linha, que, por sua 

vez, relaciona os contextos do ambiente à variabilidade do produto. Utilizaremos a diferencia-

ção i*-Ortogonal Intencional (parte-se do princípio que, se houver o modelo de objetivos pré-

vio, provavelmente ele não está aderente aos construtores e restrições estabelecidos para i*-

Ortogonal (no Capítulo 4) e, portanto, ainda que seja um modelo de objetivos, terá de ser 

adaptado pelo analista), i*-Ortogonal Contextual (para aquele anotado com os contextos) e i*-

Ortogonal (produto final do processo de DE para SPL em E-SPL). 

 Portanto, é no processo de DE que a linha de produto é caracterizada e as informações 

úteis à posterior configuração dos produtos são documentadas. Nas próximas subseções estas 

atividades serão detalhadas, para a melhor compreensão sobre o fluxo do processo de DE den-

tro da abordagem E-SPL. 

5.2.1. Especificar os requisitos em modelo de objetivos 
 

Esta atividade tem por objetivo documentar a especificação dos requisitos em modelos de 

objetivos. Neste caso, iremos utilizar a linguagem i*-Ortogonal, apresentada no Capítulo 4, 

como notação para o modelo de objetivos. Com ela, somos capazes de expressar todos os 

elementos intencionais capturados a partir de uma descrição de requisitos existente para, no 

futuro, documentar a variabilidade de domínio da SPL, na abordagem E-SPL. Ela deve ser 

realizada caso não exista um modelo i*-Ortogonal Intencional criado e recebe como entrada a 

“Descrição/Especificação  de  Requisitos”  do  domínio. 

 Na literatura são reconhecidas algumas técnicas úteis de criação de modelos de objeti-

vos em i*, por exemplo: (i) o método PRiM (do inglês, Process Reengineering i* Method – 

Método i* de Reengenharia de Processo) (GRAU, FRANCH e MAIDEN, 2008), e; (ii) a 

abordagem que integra análise sociocultural e modelagem organizacional (CRUZ NETO, 

2008). O método PRiM se refere à construção dos modelos i* através da utilização de uma 

notação própria para cenários de processo e a realização de alguns procedimentos, desde a 

análise do processo corrente na organização, passando pela construção do modelo i*, reenge-

nharia sobre o modelo i*, identificação de alternativas e evolução sobre o modelo i* e, final-

mente, a especificação do novo sistema. Já a abordagem que integra análise sociocultural e 

modelagem organizacional baseia-se na Grouded Theory (GLASER e STRAUSS, 1967), um 

dos ramos da análise qualitativa (STRAUSS e CORBIN, 2008), e na Teoria da Atividade 
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(LEONT'EV, 1979); (CRUZ NETO, GOMES e OLIVEIRA, 2007) para realizar a criação 

guiada dos modelos i* (CRUZ NETO, GOMES e CASTRO, 2008). 

 Uma vez que i*-Ortogonal é uma extensão de i*-c (BORBA, 2009) que, por sua vez, é 

linguagem baseada em i*-Wiki (GRAU, HORKOFF, et al., 2009), realizaremos, no âmbito 

desta dissertação, a criação do modelo de objetivos em i*-Ortogonal Intencional (com varia-

bilidade expressa apenas por dependências entre atores e ligações meio-fim, ainda sem restri-

ções e/ou cardinalidades), com base na abordagem G2SPL (BORBA, 2009). Neste sentido 

estaremos criando e adaptando regras para a criação dos modelos i*-Ortogonal Intencional 

inicial e final. As características de variabilidade expressa por restrições e cardinalidades so-

mente  serão  inseridas  na  tarefa  “Gerenciar  Variabilidade  da  Linha”. 

 Um exemplo formal de realização desta atividade e suas ações serão demonstrados na 

Seção 6.3.1. Caso   a   “Descrição/Especificação   de   requisitos” de entrada para esta atividade 

seja um documento de casos de uso, realizar os procedimentos definidos por G2SPL 

(BORBA, 2009) e adicionar àquela análise as Regras 1, 2 (desenvolvimento do modelo SD) 7 

e 8 (identificação dos aspectos não-funcionais). Já os passos que devem ser seguidos para 

realização desta tarefa quando houver apenas descrição em linguagem natural, seguem especi-

ficados nas Regras de 1 a 8. O Exemplo a ser utilizado aqui é o Mobile Media (BORBA, 

2009), considerando como entrada a especificação de requisitos (o modelo i*-c), que deverá 

ser adaptado para i*-Ortogonal, pela realização dos seguintes passos: 

 

Passo 1. Criação do modelo i*-Ortogonal Intencional inicial. 
O primeiro passo para a realização desta tarefa é o analista, mediante a descri-

ção/especificação de requisitos disponível, realizar a identificação dos atores e depen-

dências intencionais. Neste sentido, devem aplicadas as seguintes regras: 

Regra 1. Atores: todo sujeito que realize alguma atividade ou que dependa de al-

gum outro indivíduo para realização da sua atividade.  

Regra 2. Dependências entre atores: é a atividade compartilhada por dois sujeitos 

dentro do contexto organizacional. No entanto, apenas um deles será capaz de reali-

zá-la. Portanto, sejam X e Y dois sujeitos e uma atividade A, X possui uma depen-

dência com Y se, e somente se, X deve realizar/obter A através de Y. 

Na visão geral apresentada na Figura 19, p. 92, apresentamos o resultado deste pas-

so (criação do modelo i*-Ortogonal Intencional inicial) uma modelagem de atores 

e dependências a partir do modelo i*-c adaptado do Mobile Media (BORBA, 2009). 

O  ponto  de  variação  externa  “Adição  de  Foto”  foi  identificado. 
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Figura 19. Visão geral da modelagem de atores e dependências em i*-Ortogonal Intencional inicial 

 

Passo 2. Criação do modelo i*-Ortogonal Intencional final. 
Uma vez identificados os atores e as dependências entre atores, a próxima etapa é rea-

lizar o detalhamento do ator principal (o que, no caso de SPL, é o sistema). Opcional-

mente, os atores secundários poderão também ser detalhados. Neste sentido, para cada 

objetivo devem aplicadas as seguintes regras: 

Regra 3. Modelagem do objetivo do ator: é a atividade de análise da documenta-

ção oriunda do sistema, a fim de identificar o objetivo do ator que está sendo anali-

sado. Na visão geral apresentada na Figura 20, p. 93, apresentamos o resultado des-

te processo, a partir do modelo i*-c adaptado do Mobile Media (BORBA, 2009). 

Neste  modelo,  já  estavam  presentes  os  objetivos  “Gerenciamento  de  Mídia”,  “Nova  

Foto  Incluída  no  Álbum”, “Atualização  de  Lista  de  Foto” e  “Salvar  Foto”  que  cons-

tituem os pontos de variação internos do sistema. 
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Figura 20. Visão geral da modelagem de objetivos dos atores em i*-Ortogonal Intencional inicial 

 

Regra 4. Modelagem das tarefas e suas decomposições: é a atividade de análise da 

documentação oriunda do sistema, a fim de identificar a tarefa e as subtarefas reali-

zadas por determinado ator. Na visão geral apresentada na Figura 21, p. 94, apre-

sentamos o resultado deste processo, a partir do modelo i*-c adaptado do Mobile 

Media (BORBA, 2009).   Para   cada   um   dos   objetivos   “Gerenciamento   de  Mídia”,  

“Nova  Foto  Incluída  no  Álbum”  e  “Adição de Foto”, foram identificadas as respec-

tivas tarefas, “Gerenciar  Mídia”,  “Adicionar  Foto” e  “Armazenar  Foto”, além das 

devidas  decomposições  (no  caso,  a  tarefa  “Adicionar  Foto”,  para  a tarefa “Fornecer  

Legenda” e o objetivo “Atualização  de  Lista  de  Foto”). 
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Figura 21. Visão geral da modelagem das tarefas e suas decomposições em i*-Ortogonal Intencional inicial 

 

Regra 5. Identificação/Modelagem das tarefas que consomem/produzem recursos: 

algumas tarefas podem consumir/produzir algum recurso. Portanto, esta é a ativida-

de de análise da documentação oriunda do sistema, a fim de identificar os recursos 

derivados da realização das tarefas. Os recursos, por sua vez, podem ser físicos 

(concretos) ou informacionais (abstratos). Na visão geral apresentada na Figura 22, 

p. 95, apresentamos o resultado deste processo, a partir do modelo i*-c adaptado do 

Mobile Media (BORBA, 2009). Para cada uma das tarefas que consomem ou pro-

duzem   recursos,   como   é   o   caso   em   “Fornecer  Legenda”   e   “Armazenar   Foto”,   os  

respectivos  recursos  foram  relacionados:  “Nome”,  para  a  primeira,  e;;  “Foto” e “Lo-

cal”  para  a  segunda. 
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Figura 22. Visão geral da modelagem das tarefas que consomem/produzem recursos em i*-Ortogonal Intencional 

inicial 

 

Regra 6. Modelagem de tarefas alternativas: alguns objetivos podem ser satisfei-

tos a partir da execução de uma ou mais tarefas. Portanto, esta é a atividade de aná-

lise da documentação oriunda do sistema, a fim de identificar os objetivos que po-

dem ser satisfeitos pela realização de uma ou mais tarefas distintas. Na visão geral 

apresentada na Figura 23, p. 96, apresentamos o resultado deste processo, a partir 

do modelo i*-c adaptado do Mobile Media (BORBA, 2009). Para o ponto de varia-

ção,  identificamos  as  tarefas  alternativas  “Salvar  Automaticamente”  e  “Salvar  pelo  

Usuário”.  Adicionalmente,  foi  possível  relacionar o  recurso  “Álbum” à  tarefa  “Sal-

var  pelo  Usuário”,  que deve ser produzido pelo sistema. 
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Figura 23. Visão geral da modelagem das tarefas alternativas em i*-Ortogonal Intencional inicial 

 

Para derivar a próxima regra, resolvemos utilizar em E-SPL as diretrizes da aborda-

gem que integra análise sociocultural e modelagem organizacional (CRUZ NETO, 

2008), segundo o qual um requisito não-funcional é: (i) um critério subjetivo para al-

cançar um determinado estado; (ii) uma condição extra para alcançar determinado ob-

jetivo; (iii) uma restrição adicional para realizar uma tarefa, e; (iv) uma propriedade 

adicional para um recurso ser aceitável. Segue descrição das regras que podem ser 

usadas para elicitação dos mesmos, feitas as devidas adaptações: 

Regra 7. Modelagem de aspectos não-funcionais do ator (ou dependência): para 

cada requisito não-funcional relacionado ao próprio ator, deve ser criado um 

softgoal dentro do mesmo ou como uma dependência (ver Figura 19, p. 92). Para 

tanto, a documentação do sistema deve ser analisada e os requisitos não-funcionais 

pertinentes identificados pelo analista. Na visão geral apresentada na Figura 24, p. 

97, apresentamos o resultado deste processo, a partir do modelo i*-c adaptado do 

Mobile Media (BORBA, 2009). Assim, relacionamos os softgoals “Integridade  [Fo-

to]”  e  “Precisão  [Local]”. 
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Figura 24. Visão geral da modelagem dos aspectos não-funcionais do ator (ou dependência) em i*-Ortogonal Intencio-

nal inicial 

 

Regra 8. Modelagem de aspectos não-funcionais das tarefas: para cada requisito 

não-funcional relacionado a uma função específica, não relacionado a uma caracte-

rística não-funcional do ator ou sua dependência, deve ser criado um softgoal na 

decomposição da tarefa relacionada à função específica. Para tanto, a documenta-

ção do sistema deve ser analisada e os requisitos não-funcionais pertinentes identi-

ficados pelo analista. Na visão geral apresentada na Figura 25, p. 98, apresentamos 

o resultado deste processo, a partir do modelo i*-c adaptado do Mobile Media 

(BORBA, 2009). Assim, identificamos o softgoal “Rapidez   [Armazenamento]”  

como decomposição  da  tarefa  “Adicionar  Foto”  e  as  devidas  contribuições  (para  as  

tarefas  “Salvar  Automaticamente”  e  “Salvar  pelo  Usuário”). 
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Figura 25. Visão geral da modelagem dos aspectos não-funcionais das tarefas em i*-Ortogonal Intencional inicial 

 A saída desta atividade é, portanto, um modelo i*-Ortogonal Intencional, onde estão 

representados os requisitos solicitados pelo cliente para o sistema. 

5.2.2. Especificar o modelo de contextos 
 

A atividade “Especificar  o  modelo  de  contextos” tem por objetivo documentar os diferentes 

contextos existentes no ambiente no qual o sistema está inserido. Neste caso, iremos definir o 

modelo de contextos a partir dos conceitos expressos por Ali, Dalpiaz e Giorgini (2009), inte-

grado ao modelo i*-Ortogonal, através especialização da metaclasse Context (ver Figura 17, 

p. 74). A metaclasse Context, por sua vez, define que o contexto é um elemento que deve estar 

integrado a vários relacionamentos, no modelo i*-Ortogonal.  

 Segundo Ali, Dalpiaz e Giorgini (2009), “um contexto é um estado parcial do mundo 

que é relevante para satisfazer objetivos dos atores”. Como foi visto na Seção 2.3.6, um con-

texto pode ser definido como um conjunto de fatos e declarações. A árvore de um contexto, 
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por sua vez, não  pode  encerrar  em  uma  declaração,  mas  somente  em  fatos  que  possam  “con-

cretizar”  a  declaração. 

 Nossa primeira ação é, portanto, definir contextos no âmbito de E-SPL, relacionando-o 

com a metaclasse Context em i*-Ortogonal, além de definir uma representação gráfica para os 

contextos.  

 Os contextos são obtidos a partir dos requisitos funcionais e não-funcionais do softwa-

re e especificados em modelo de contextos, que em Ali, Dalpiaz e Giorgini (2009) são supor-

tados via DSL própria. Na Figura 26, p. 101, mostramos a representação gráfica para o mode-

lo de contextos do exemplo do Mobile Media, de acordo com a notação de Ali, Dalpiaz e 

Giorgini (2009). 

 A segunda ação para a definição dos contextos é decidir onde os mesmos serão ativa-

dos no modelo de objetivos i*-Ortogonal. Como vimos, na Tabela 3, p. 43, os contextos po-

dem ser relacionados aos modelos de objetivos. Na linguagem i*-Ortogonal, este relaciona-

mento está definido pela metaclasse Context, onde o ponto de variação contextual poderá ser 

realizado nos relacionamentos (metaclasse Relationship). Na Tabela 20, p. 99, mostramos 

como os contextos são efetivados e a semântica do relacionamento em modelos i*-Ortogonal, 

de acordo com as definições na Tabela 3, p. 43 (ALI, DALPIAZ e GIORGINI, 2009). 

 
Tabela 20. Semântica dos Pontos de Variação Contextuais nos Relacionamentos de Variabilidade em i*-Ortogonal 

Ponto de Variação Contextual Sintaxe Visual 
(A)  Ativação do Objetivo Raiz (Root 

Goal) 
Não disponível, uma vez que pode ser deduzido do relacionamento em i*-

Ortogonal 
(B)  Decomposição OU (OR-

Decomposition) 
Não Disponível, uma vez que a decomposição OU (OR) não existe em na 

linguagem i*. 
(C)  Decomposição E (AND-

Decomposition) 
Não Disponível, uma vez que a decomposição E (AND) não existe em na 

linguagem i*. 
(D)  Decomposição Meio-Fim (Me-

ans-End) 
[0..1] 

Objetivo

Tarefa

[0..n]

Recurso

 

[1..1] 
Objetivo

Tarefa

[1..n]

Recurso

C1 C1

[1..1] 
Objetivo

Tarefa

[1..1]

Recurso

[0..1] 
Objetivo

Tarefa

[m..n]

Recurso

[1..1] 
Objetivo

Tarefa

[m..n]

Recurso

C1 C1

C1

 



100 
 

 

Ponto de Variação Contextual Sintaxe Visual 
(E)  Dependência de Ator (Actor 

Dependency) 
D

DAtor
1

Ator
2[0..n]

[0..1] 
Objetivo

D
DAtor

1
Ator

2[1..n]
[1..1] 

Objetivo

C1

C1

D
DAtor

1
Ator

2[m..n]
[0..1] 

Objetivo

D
DAtor

1
Ator

2[m..n]
[1..1] 

Objetivo

D
DAtor

1
Ator

2[1..1]
[1..1] 

Objetivo

C1

C1

C1

 
(F)  Contribuição para Softgoal 

(Softgoal Contribution) 

Hu
rt

H
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 Note que para os elementos e relacionamentos (A), (B), (C) não existe equivalência 

total entre o modelo i*-Ortogonal e o utilizado na abordagem por Ali, Dalpiaz e Giorgini 

(2009), embora ambos sejam modelos de objetivos, devido à sintaxe distinta entre as lingua-

gens. Portanto, será necessário redefinir também os pontos de variação contextual. Obtemos 

então: (D) o Objetivo pode ser alcançado via Tarefa ou Recurso SE o contexto C1 for selecio-

nado; (E) o Ator 1 pode alcançar o Objetivo através da delegação para o Ator 2 SE o contexto 

C1 for selecionado, e; (F) o Objetivo contribui negativamente para o Softgoal SE o contexto 

C1 for selecionado e a Tarefa e o Recurso contribuem positivamente SE o contexto C2 ou C3 

for selecionado. 

 Diante disso, é possível especificar contextos que possa ser úteis para a configuração 

do produto e enriquecer o modelo de objetivos i*-Ortogonal com as informações contextuais, 

através dos seguintes passos: 

 

Passo 1. Criação dos modelos de contexto. 
A primeira etapa é realizar o detalhamento dos contextos em que o sistema está inseri-

do. Neste sentido, para cada contexto a ser analisado é preciso fazer a: 
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Regra 9. Modelagem da árvore de fatos, declarações e decomposições: é a ativi-

dade de análise da documentação oriunda do sistema, a fim de identificar os fatos, 

declarações e decomposições para o contexto que está sendo analisado. Na visão 

geral apresentada na Figura 26, p. 101, apresentamos o resultado desta atividade, a 

partir do modelo i*-c adaptado do Mobile Media (BORBA, 2009). 

 

C1 Salvar 
Automaticamente

F1: O sistema 
disponibiliza 
o salvamento 
automático

C2 Salvar pelo 
Usuário

S1: O usuário deseja 
realizar o salvamento de 
suas fotos, manualmente

F2: O sistema 
disponibiliza 
função para

o salvamento 
manual

C3 Integridade da 
Foto

S2: O usuário espera que o 
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integridade de suas fotos

F3: O sistema 
disponibiza a função

de atualização de 
lista de foto

Legenda:

Fato Declaração E (AND) OU (OR) Suporta Implica

C4

S3: O usuário deverá 
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função para
nomear fotos

Nomeação de foto 
obrigatória

 
Figura 26. Visão geral da modelagem de contextos de acordo com a notação de Ali, Dalpiaz e Giorgini (2009) 

Passo 2. Enriquecendo o modelo i*-Ortogonal Intencional com informações con-
textuais. 
Após realizar o detalhamento dos contextos nos quais o sistema está inserido, é neces-

sário indicar no modelo de objetivos onde cada contexto está atuando: 

Regra 10. Mapeamento dos Contextos nos Relacionamentos do modelo de objetivos 

(meio-fim, dependências e contribuições): é a atividade de análise da documentação 

oriunda do sistema, a fim de identificar os relacionamentos intencionais (ligações 

meio-fim, dependências e contribuições). Na visão geral apresentada na Figura 27, 
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p. 102, apresentamos o resultado deste processo, a partir do modelo i*-c adaptado 

do Mobile Media (BORBA, 2009). Neste caso, os contextos C1 a C4 (na Figura 26, 

p. 101), foram mapeados, de acordo com a representação gráfica definida para os 

contextos no modelo i*-Ortogonal (ver Tabela 20, p. 99). 
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Figura 27. Visão geral do modelo i*-Ortogonal Contextual 

 A saída desta atividade “Especificar  o  Modelo  de  Contextos”  é,  portanto,  um  modelo  

de contextos (ALI, DALPIAZ e GIORGINI, 2009) e um modelo i*-Ortogonal Contextual, 

onde estão mapeados os contextos no modelo de objetivos, de acordo com o ambien-

te/contexto onde o sistema será inserido. 

5.2.3. Representar a variabilidade 
 

A atividade “Representar a Variabilidade”   tem  por  objetivo  documentar  a  variabilidade  que  

pode ser expressa em na linguagem i*-Ortogonal para os modelos de objetivos ora construído 

e fornecido como entrada nesta atividade (o modelo i*-Ortogonal Contextual) de acordo com 
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a informação de variabilidade extraída do domínio do sistema pelo analista. O modelo de con-

texto, também entrada para esta atividade, pode servir de consulta para se capturar variabili-

dade do domínio pelo analista. 

 Diante disso, é possível especificar a variabilidade de domínio que esteja na especifi-

cação do usuário através da avaliação do analista para o modelo de objetivos em i*-Ortogonal 

com a realização dos seguintes passos: 

 

Passo 1. Definição das cardinalidades. 
A primeira etapa é criar, onde necessário, as cardinalidades. No Capítulo 4 vimos co-

mo a linguagem i*-Ortogonal é estruturada, quais cardinalidades estão disponíveis e 

quais os elementos que podem ser enriquecidos com esta informação, garantindo atra-

vés das diversas restrições impostas ao metamodelo da linguagem, a consistência desta 

informação. Neste sentido, para cada ponto de variação elegível devemos realizar a: 

Regra 11. Modelagem da cardinalidade do Ponto de Variação Externo (depen-

dum): é a atividade de análise da documentação oriunda do sistema, a fim de identi-

ficar as dependências externas que constituem pontos de variação externos (de 

acordo com a definição exposta na Seção 2.2 e com a especificação da linguagem 

no Capítulo 4). Quando documentamos uma SPL, devemos inserir todas as possibi-

lidades plausíveis de produto. No entanto, um determinado produto pode, simples-

mente, não realizar determinada característica. Portanto, nos  “core-assets”  da SPL, 

a característica estará disponibilizada, mas o produto (específico) não a implemen-

ta. Isto define a característica opcional do PV. Portanto, o dependum pode ser um 

ponto de variação obrigatório – cardinalidade [1..1] – ou opcional – cardinalidade 

[0..1] (este conceito não suporta alternatividade – cardinalidade [m..n] –, somente 

no seu agrupamento, uma vez que para este fim foi criada a metaclasse Feature-

Group em i*-Ortogonal.  Um  relacionamento  “meio-fim”  relaciona  o  PV  ao  Varian-

te. A um grupo desses relacionamentos, temos a cardinalidade alternativa. Para o 

Variante ou PV isolado, só podemos garantir que ele estará presente ou não na con-

figuração específica de produto. Assim, organiza-se a documentação da variabili-

dade). Na visão geral apresentada na Figura 28, p. 104, apresentamos o resultado 

deste processo, com a identificação da cardinalidade obrigatória para o ponto de va-

riação  externo  “Adição de Foto”. 
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Figura 28. Definição da cardinalidade do ponto de variação externo (dependum) no modelo i*-Ortogonal 

 

Regra 12. Modelagem da cardinalidade do Ponto de Variação Interno (Objetivo): é 

a atividade de análise da documentação oriunda do sistema, a fim de identificar nos 

objetivos do ator quais deles constituem ponto de variação interno (de acordo com a 

definição apresentada na Seção 2.2 e com a especificação da linguagem no Capítulo 

4). O Objetivo pode ser, tal qual o dependum, um ponto de variação obrigatório – 

cardinalidade [1..1] – ou opcional – cardinalidade [0..1] (este conceito não suporta 

alternatividade – cardinalidade [m..n] –, somente no seu agrupamento, uma vez que 

para este fim foi criado o Feature Group em i*-Ortogonal. Um relacionamento 

“meio-fim”  relaciona  o  PV  ao  Variante.  A  um  grupo  desses  relacionamentos, temos 

a cardinalidade alternativa. Para o Variante ou PV isolado, só podemos garantir que 

ele estará presente ou não na configuração específica de produto. Assim, organiza-

se a documentação da variabilidade). Na visão geral apresentada na Figura 29, p. 

105, apresentamos o resultado deste processo, com a identificação da cardinalidade 

obrigatória para os pontos de variação internos: “Adição de Foto” (derivado do 
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ponto de variação externo), “Gerenciamento de Mídia”,   “Nova   Foto   Incluída   no  

Álbum”,  “Atualização  de  Lista  de  Foto”  e  “Salvar  foto”. 
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Figura 29. Definição da cardinalidade do ponto de variação interno (Objetivo) no modelo i*-Ortogonal 

 

Regra 13. Modelagem da cardinalidade do Variante (Tarefa ou Recurso): é a ativi-

dade de análise da documentação oriunda do sistema, a fim de identificar os varian-

tes isolados (similar às features solitárias, vistas na Seção 2.2.2) que, como os pon-

tos de variação internos e externos (realizados por objetivo e dependum, respecti-

vamente), pode ser um variante isolado obrigatório – cardinalidade [1..1] – ou op-

cional – cardinalidade [0..1] (este conceito não suporta alternatividade – cardinali-

dade [m..n] – somente quando em agrupamento). Para que sejam avaliados como 

variantes isolados, as tarefas e os recursos devem estar ligados aos pontos de varia-

ção, através de uma ligação meio-fim (onde ela será analisada). Na visão geral 

apresentada na Figura 30, p. 106, apresentamos o resultado deste processo, onde fo-

ram identificadas as tarefas isoladas obrigatórias “Gerenciar Mídia”, “Adicionar  

Foto”  e  “Armazenar  Foto”. 
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Figura 30. Definição da cardinalidade do variante isolado (Tarefa/Recurso) no modelo i*-Ortogonal 

 

Regra 14. Modelagem da cardinalidade dos Agrupamentos de Características In-

ternas (ligação meio-fim): é a atividade de análise da documentação oriunda do sis-

tema, a fim de identificar os agrupamentos de característica (similar aos feature 

groups, vistas na Seção 2.2.2). Estes agrupamentos levam em consideração as liga-

ções meio-fim, que são as ligações que relacionam os pontos de variação aos vari-

antes na linguagem i*-Ortogonal. Estes agrupamentos podem ser obrigatórios – 

cardinalidade [1..1],[1..n] –, opcionais – cardinalidade [0..1],[0..n] ou alternativos – 

cardinalidade [m..n]), observados os limites mínimo e máximo permitidos para o 

relacionamento (ver Seção 4.2.1). Na visão geral apresentada na Figura 31, p. 107, 

apresentamos o resultado deste processo, com o agrupamento estabelecido pelo 

ponto  de  variação  “Salvar Foto”  e  os  variantes  “Salvar Automaticamente”  e  “Salvar 

Pelo Usuário”, de cardinalidade obrigatória [1..1]. 
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Figura 31. Definição da cardinalidade dos agrupamentos internos (ligação meio-fim) no modelo i*-Ortogonal 

 

Regra 15. Modelagem da cardinalidade dos Agrupamentos de Características Ex-

ternas (ligação dependência): é a atividade de análise da documentação oriunda do 

sistema, a fim de capturar nos pontos de variação externos (dependum) comparti-

lhados por mais de um ator. Embora esses agrupamentos não tenham uma represen-

tação gráfica centralizada, eles podem ser obrigatórios – cardinalidade [1..1],[1..n] 

–, opcionais – cardinalidade [0..1],[0..n] ou alternativos – cardinalidade [m..n]), ob-

servados os limites mínimo e máximo permitidos para o relacionamento (ver Seção 

4.2.1). Neste caso, cada uma das ligações do dependum com o realizador daquele 

ponto de variação em potencial (dependee) será marcado com a cardinalidade. Na 

visão geral apresentada na Figura 31, p. 107, apresentamos o resultado deste pro-

cesso, demonstrando sobre um caso hipotético onde o ponto de variação (objetivo) 

“Atualização de Lista de Foto”  pode  ser   realizado  por  atores (variantes) distintos: 

“Google Picasa”, “Yahoo! Fotos” ou  “Flickr”, de cardinalidade opcional [0..n]. 
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Figura 32. Definição da cardinalidade dos agrupamentos externos (ligação meio-fim) no modelo i*-Ortogonal 

 

Passo 2. Definição das restrições. 
A variabilidade num modelo de objetivos também pode ser expressa por restrições. 

Até o presente momento, realizamos a identificação dos requisitos intencionais, dos 

contextos e das dependências e cardinalidades no modelo de objetivos, com a finalida-

de de documentar a variabilidade que existe para o produto de software. No entanto, 

cada uma das análises (intencional, contextual e de variabilidade) é feita de maneira 

independe. E se um elemento intencional influenciar na definição de variabilidade, 

como iremos documentar esta restrição? É neste sentido que é necessário definir as 

restrições, que são capazes de relacionar elementos intencionais e de variabilidade de 

maneira independente e prioritária. Neste sentido, para cada relacionamento não-

hierárquico ou entre elementos de natureza diferentes (ponto de variação e variantes, 

elemento intencional e de variabilidade, por exemplo) devemos realizar a: 

Regra 16. Modelagem das restrições inclui (requires): é a atividade de análise da 

documentação oriunda do sistema, a fim de relacionar um elemento no modelo i*-

Ortogonal que depende de outro elemento (seja um elemento A que inclui um ele-

mento B, uma vez selecionado A, B obrigatoriamente deve também existir - relação 

direcionada de A  B). Na visão geral apresentada na Figura 33, p. 109, apresen-

tamos o resultado deste processo, demonstrando sobre um caso hipotético onde, 
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embora  a  “Atualização  de  Lista  de  Foto”  seja  opcional  do ponto de vista da variabi-

lidade (este PV não é obrigado pertencer a todos os produtos da linha), o variante 

“Salvar  Automaticamente”  depende  que  este  PV  esteja  presente  no  mesmo  produto  

onde tal variante esteja definido. Portanto, no exemplo relacionamos os requisitos 

intencionais e de variabilidade, não hierarquizados, a fim de possibilitar uma restri-

ção de domínio de inclusão. 
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Figura 33. Definição da restrição imperativa inclui (requires) no modelo i*-Ortogonal 

Regra 17. Modelagem das restrições excluir (excludes): é a atividade de análise da 

documentação oriunda do sistema, a fim de relacionar elementos no modelo i*-

Ortogonal que se excluem mutuamente (conflitante: seja um elemento A que exclui 

um elemento B, se A for selecionado, B deve ser excluído e vice-versa – relação 

mútua de A  B). Na visão geral apresentada na Figura 34, p. 110, apresentamos o 

resultado deste processo, demonstrando sobre um caso hipotético onde o fato de 

“Salvar  Automaticamente”  necessariamente  implica  a  exclusão  da  tarefa  “Fornecer  

Legenda”,  uma  vez  que  a  partir  da  “Atualização  de  Lista  de  Foto”  essa  informação  

será pré-carregada pelo sistema. Portanto, no exemplo relacionamos os requisitos 
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intencionais e de variabilidade, não-hierarquizados, a fim de possibilitar uma restri-

ção de domínio por exclusão. 
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Figura 34. Definição da restrição imperativa exclui (excludes) no modelo i*-Ortogonal 

 A saída desta atividade “Representar a Variabilidade”   é,   portanto,   o   modelo   i*-

Ortogonal, onde além das características intencionais e contextuais, estão mapeadas as varia-

bilidades do sistema. 

5.3. Engenharia de Aplicação (AE) 
 

Como foi visto na Seção 2.2, a AE é a fase em que se poderá realizar a criação dos diversos 

tipos de aplicação, por exemplo, pela escolha de requisitos que devem ou não existir num de-

terminado modelo de dispositivo no qual a aplicação vai executar ou ainda requisitos que de-

vem ou não existir de acordo com alguma preferência de usuário ou versão do produto. 

 Portanto, E-SPL especifica um processo de AE para a obtenção de artefatos de requi-

sitos para produtos específicos, descritos em modelos i*-Wiki (GRAU, HORKOFF, et al., 
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2009), que possui as seguintes etapas: (i) escolha da configuração específica contextual 
e/ou ad-hoc, que utiliza o modelo de contextos e as anotações sobre o modelo i*-Ortogonal 

(contextual) e/ou escolha livre (ad-hoc) a fim de definir o produto específico de software, (ii) 
Priorização de Variantes, que utiliza o modelo i*-Ortogonal e as diretrizes para a análise 

sobre softgoals (manual), a fim de definir o produto específico de software; (iii) seleção da 
configuração específica, donde se origina o modelo final em i*-Wiki para um produto de 

software específico. Escolhemos o modelo i*-Wiki por duas razões: (A) é uma versão de i*, 

com elementos sintáticos bem-definidos, utilizada na comunidade científica e convencionada 

na comunidade de requisitos (GRAU, HORKOFF, et al., 2009); e, (B) evita a necessidade de 

realização de um modelo intermediário de transformação entre linguagens, podendo ser deri-

vado diretamente (por exemplo, se a transformação finalizasse em modelo de casos de uso, o 

modelo i*-Ortogonal teria de definir regras de transformação de seus elementos – já que estas 

duas linguagens não possuem uma equivalência direta entre seus elementos e relacionamen-

tos). Vale salientar que, o uso de modelo ortogonal, possibilita que, no futuro, transformações 

para outras linguagens/modelos de requisitos seja possível a partir da criação de modelos in-

termediários de transformação, tendo i*-Ortogonal como fonte desta transformação. 

 Nas próximas subseções, as atividades de AE serão detalhadas, para a melhor compre-

ensão sobre o seu fluxo dentro da abordagem E-SPL. 

5.3.1. Escolher configuração específica contextual (opcional) 
 

A atividade “Escolher  configuração  específica  contextual”  prevê  a  utilização  do  “Modelo  de  

Contextos”   e   do   “Modelo   i*-Ortogonal”   como   artefatos   de   entrada  para a definição de um 

produto de software específico. Isso é possível graças à análise dos contextos da aplicação 

documentados nos modelos de objetivos em i*-Ortogonal.  

 No   âmbito   desta   dissertação,   os   contextos   especificados   no   documento   “Modelo   de  

Contextos”  e  relacionados  no  “Modelo  i*-Ortogonal” serão analisados através do uso da téc-

nica de enunciação de predicados (ALI, DALPIAZ e GIORGINI, 2009), que são sentenças 

lógicas definidas por uma variável (V) e um conjunto de elementos avaliados em blocos (de-

limitados por parênteses) e sentenças lógicas de primeira ordem “e”, “ou”, “negação” – ou 

seja, and (˄), or (˅), not (¬) –, a fim de definir um variante elegível para a etapa de mapea-

mento para o modelo i*-Wiki final. Assim sendo, a sentença pode ser definida por contextos 
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(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡), definidos no “Modelo  de  Contextos” (ver C1, C2, C3 e C4 na Figura 26, p. 101), 

isolados ou agrupados em sentenças lógicas (and, or, not), portanto: 

 

𝑉 = (𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡)  |  (𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡)˄(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡)  |  (𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡)˅(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡)  |  ¬(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡) 
 

 Desta forma, ativamos os contextos que serão realizados através da expressão definida 

por V (variante). No nosso exemplo temos a definição de diversos contextos. Escolhemos os 

seguintes predicados: 

 

𝑉1 = (𝐶1  ˄  𝐶3)  ˄  [¬(𝐶2)] 
𝑉2 = (𝐶2  ˄  𝐶4)  ˄  [¬(𝐶1)] 

 

 Diante disto, pudemos derivar duas variantes do modelo i*-Ortogonal do Mobile Me-

dia e, desta forma, obtivemos os modelos i*-Ortogonal atualizados na Figura 35, p.113. 

 A  saída  da  atividade  “Escolher  Configuração  Específica  Contextual”  é,  portanto,  para  

cada enunciação de predicado, um modelo i*-Ortogonal atualizado. Esta foi, portanto, a aná-

lise  contextual.  Opcionalmente,  pode  ser  realizada  a  tarefa  “Escolha  de  configuração  específi-

ca  manual”  sobre  o  modelo  i*-Ortogonal atualizado. Depois, segue-se  para  a  atividade  “Sele-

cionar  a  Configuração  Específica”. 

 

5.3.2. Escolher configuração específica ad-hoc (opcional) 
 

A   atividade   “Escolher   configuração   específica   ad-hoc”   prevê   a   utilização   do   “Modelo   de  

Contextos”   e   do   “Modelo   i*-Ortogonal”   como   artefatos   de   entrada   para   a   definição   de   um  

produto de software específico. 

 Os exemplos a serem utilizados para a demonstração da abordagem (neste capítulo e 

no Capítulo 6) não irão contemplar este tipo de configuração, uma vez que a mesma trata ape-

nas da escolha   independente   de   pontos   de   variação   e   variantes   presentes   no   “Modelo   i*-

Ortogonal”. 
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Figura 35. Variantes resultantes da análise dos contextos a partir da enunciação dos predicados V1 e V2 
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 Assim sendo, a seleção de itens no modelo i*-Ortogonal fica a cargo do analista, as-

sim como a responsabilidade de observar possíveis inconsistências que a escolha independen-

te venha ocasionar, obedecendo as cardinalidades, restrições e relacionamentos presentes na 

linguagem i*-Ortogonal (vistos no Capítulo 4). 

5.3.3. Priorização de Variantes 
 

A atividade “Priorização de Variantes”  prevê  a  utilização  da “Tabela de Critérios de Contri-

buição” (ver Tabela 21) e  do  “Modelo  i*-Ortogonal”  como  artefatos  de  entrada  para  a  defini-

ção de um produto de software específico escolhido manualmente com a vantagem de realizar 

a priorização dos variantes através da análise de softgoals, que foram solicitados pelo usuário 

e documentados no modelo de objetivos. 

 No âmbito desta dissertação será adaptada para a realidade do i*-Ortogonal a prioriza-

ção definida por Ali, Dalpiaz e Giorgini (2009) que tem por finalidade guiar a escolha de um 

variante, onde é definido: 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑣) =    𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑣, 𝑠𝑔)
∈

× 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑠𝑔)

−   𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔(𝑣, 𝑠𝑔)
∈

× 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑠𝑔) 

Sendo, 

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑣, 𝑠𝑔) =    𝑛𝑢𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑠𝑔)𝑛𝑢𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑡𝑖𝑝𝑜𝐷𝑒𝐶𝑜𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑠𝑔) 

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔(𝑣, 𝑠𝑔) =    𝑛𝑢𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔(𝑠𝑔)𝑛𝑢𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑡𝑖𝑝𝑜𝐷𝑒𝐶𝑜𝑛𝑡𝑛𝑒𝑔(𝑠𝑔) 

 

 O 𝑛𝑢𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 e o 𝑛𝑢𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 referem-se, respectivamente, ao nú-

mero total de contribuições positivas e negativas no modelo de objetivos. O 

𝑛𝑢𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑠𝑔) é o número de contribuições positivas e o 𝑡𝑖𝑝𝑜𝐷𝑒𝐶𝑜𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑠𝑔) leva em 

consideração um fator percentual para os tipos de contribuições positivas definidas na Tabela 

21, permitidos na definição da linguagem i*-Ortogonal. Analogamente, 𝑛𝑢𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔(𝑠𝑔) é 
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o número de contribuições negativas e o 𝑡𝑖𝑝𝑜𝐷𝑒𝐶𝑜𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔(𝑠𝑔) leva em consideração um fator 

percentual para os tipos de contribuições negativas definidas na Tabela 21, permitidos na de-

finição da linguagem i*-Ortogonal. A ponderação pelo 𝑡𝑖𝑝𝑜𝐷𝑒𝐶𝑜𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑠𝑔) e pelo 

𝑡𝑖𝑝𝑜𝐷𝑒𝐶𝑜𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔(𝑠𝑔) é uma contribuição desta dissertação para a priorização dos variantes. 

 
Tabela 21. Valor percentual ponderado das contribuições para a abordagem E-SPL na fase de priorização dos varian-

tes 

Contribuição Make Break Help Hurt Some+ Some- Unknown 

Valor 1,00 0,75 0,5 0,25 

 

 Os variantes elegíveis serão decorrentes da escolha de um conjunto de pontos de vari-

ação e variantes pelo usuário/cliente e posterior aplicação da função 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑣) sobre os 

softgoals e contribuições que restarem. Desta forma, ranqueiam-se os variantes elegíveis, o 

que possibilita ao analista a capacidade de analisar o custo-benefício de cada solução, esco-

lhendo manualmente dentre as soluções propostas. 

 
Tabela 22. Prioridade atribuída pelo usuário para os softgoals do exemplo conceitual professor-aluno 

Softgoal Prioridade [0..10] 

“Rapidez	  [Armazenamento]”	  (𝑹𝑨) 10 

 

 No nosso exemplo conceitual temos a definição de um softgoal com contribuições: 

“Rapidez [Armazenamento]” (𝑅𝐴). Sejam as prioridades definidas pelo usuário para o requi-

sito não-funcional expressa na Tabela 22, e a escolha do conjunto de pontos de variação e 

respectivos variantes coincidentes com o que foi obtido na Figura 35, p. 113, temos o cálculo 

da priorização: 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑉1) = 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑉1, 𝑅𝐴) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑅𝐴)
− (𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔(𝑉1, 𝑅𝐴) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑅𝐴)) 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑉1) = 1
1 × 0,75 × 10 − 0

1 × 0,75 × 10 = 7,50 − 0 = 7,5 

 



116 
 

 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑉2) = 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑉2, 𝑅𝐴) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑅𝐴)
− (𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔(𝑉2, 𝑅𝐴) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑅𝐴)) 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑉2) = 0
1 × 0,75 × 10 − 1

1 × 0,75 × 10 = 0 − 7,5 = −7,5 

 

 O resultado é que, das configurações dimensionadas pelo usuário, o variante V2 é me-

nos relevante que o variante V1 para ser elegível a configuração específica do produto. Isso 

não impede, no entanto, que o stakeholder venha eleger V1 por algum outro critério mais sub-

jetivo, por exemplo, pela própria preferência do stakeholder. A priorização apenas ajuda o 

stakeholder a escolher uma configuração que melhor atenda aos requisitos não-funcionais 

dimensionados para o sistema. 

 A saída da atividade “Priorização de Variantes”  é,  portanto,  um  variante  cujos  pontos  

de variação e variantes tenham sido selecionados manualmente de acordo com as preferências 

do stakeholder, seja este coincidente ou não com o variante mais prioritário, assim sendo, um 

modelo i*-Ortogonal atualizado. 

5.3.4. Selecionar a configuração específica 
 

A atividade “Selecionar   a   configuração   específica”   tem   como   entrada   o   “Modelo   i*-

Ortogonal”  com  o  objetivo  de  transformá-lo numa especificação final de requisitos, descrito 

em i*-Wiki (GRAU, HORKOFF, et al., 2009). Isso é possível graças à realização da análise 

sobre os elementos de variabilidade, a partir das seguintes ações: 

 

Passo 1. Realização das restrições. 
A primeira etapa é analisar as restrições: 

Regra 18. Realizar restrição de inclusão (requires): é a atividade de efetivação das 

restrições do tipo requires, no sentido de inserir toda a árvore de elementos dela de-

rivados. Na visão geral apresentada, a partir da escolha do variante V1 (ver Figura 

35, p. 113), na Figura 36, p. 117, apresentamos o resultado deste processo. Uma vez 

que  escolhida  a  tarefa  “Salvar  Automaticamente” inclui/exige que o objetivo “Atua-

lização  de  Lista  de  Foto” seja realizado. 
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Figura 36. Variante V2, após a realização da restrição do tipo requires em i*-Ortogonal 

 

 

Regra 19. Realizar restrição de exclusão (excludes): é a atividade de efetivação das 

restrições do tipo excludes, no sentido de excluir toda a árvore de elementos confli-

tantes. Na visão geral apresentada, a partir da escolha do variante V1 (ver Figura 

35, p. 113), na Figura 37, p. 118, apresentamos o resultado deste processo. 
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Figura 37. Variante V1, após a realização da restrição do tipo excludes em i*-Ortogonal 

Passo 2. Remover cardinalidades de elementos de variabilidade e agrupamentos 
e solucionar conflitos. 
A segunda etapa é, portanto, obter o modelo de requisitos i*-Wiki final, removendo as 

cardinalidades dos elementos de variabilidade e agrupamentos. Quanto aos agrupa-

mentos (quando obrigatórios e de cardinalidade [1..1]), caso persistam os variantes, se-

rá necessária intervenção do stakeholder através de livre escolha do variante que fará 

parte do produto específico de software. Na visão geral realizada na Figura 38, p. 119, 

a partir da escolha dos variantes V1 ou V2 (ver Figura 35, p. 113), apresentamos o re-

sultado do processo (sem atualizar o modelo ortogonal e/ou modelo de contextos). 

 

 A saída da atividade “Selecionar  a  configuração  específica”  é  um  modelo  de  requisitos  

i*-Wiki (GRAU, HORKOFF, et al., 2009), com uma configuração específica de produto. 
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Figura 38. Variantes V1 e V2 em i*-Wiki 
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 Um cuidado que deve ser tomado na definição do modelo i*-Wiki (GRAU, 

HORKOFF, et al., 2009) específico por produto na fase de requisitos é o tratamento do rela-

cionamento “meio-fim” para recurso, permitido por i*-Ortogonal, mas não é permitido em i*-

Wiki. Na Figura 39, p. 120, um exemplo do relacionamento conflitante entre as duas aborda-

gens é mostrado e uma solução para conflito, onde no lado (a) é mostrado um relacionamento 

“meio-fim” para recurso permitido em i*-Ortogonal e, em (b) o resultado em i*-Wiki. 

 

Recurso (R1)

Objetivo (O)

Recurso (R2)

Objetivo (O)

Tarefa (R1') Tarefa (R2')

Recurso (R1) Recurso (R2)

(a) i*-Ortogonal (b) i*-Wiki
 

Figura 39. Relacionamento "meio-fim" em i*-Ortogonal e sua representação em i*-Wiki 

 

 Por fim, demais conflitos e casos omissos devem ser resolvidos pelo analista, que po-

derá reiniciar o abordagem por qualquer um dos sub-processos (de Engenharia de Domínio ou 

de Aplicação), definindo novos pontos de variação e/ou variantes, dependências e restrições 

de variabilidade, criando contexto e/ou requisitos não-funcionais para embasar a seleção do 

produto. 

5.4. Considerações Finais 
 

Neste capítulo apresentamos a abordagem E-SPL (do inglês, Early Software Product Line, ou 

seja, Linha de Produto de Software Inicial), tendo em vista a documentação da SPL e a reali-

zação dos processos de DE e AE com i*-Ortogonal. Recorremos à utilização de modelo de 

contextos para guiar a escolha dos variantes, assim como a um processo de priorização dos 

mesmos, como forma de agregar valor ao processo de AE em E-SPL. 

 Assim, foram definidas em cada uma das etapas para os processos de DE e AE um 

conjunto de regras que, quando aplicadas, permitiram: (i) a modelagem da família de produtos 
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em i*-Ortogonal; (ii) a modelagem dos contextos expressos pelos stakeholders em E-SPL, e; 

(iii) a seleção específica de produto de software no processo de AE, na fase de requisitos, com 

modelos i*-Wiki (GRAU, HORKOFF, et al., 2009). Além disso, o procedimento de prioriza-

ção dos variantes foi melhorado para contemplar os diversos níveis de contribuições (ver Ta-

bela 21, p. 115) para softgoal presentes nas linguagens baseadas em i* (YU, 1995). 

 No próximo capítulo, apresentaremos dois exemplos de utilização da abordagem E-

SPL, incluindo a criação de modelos i*-Ortogonal e modelos de contextos para E-SPL: (i) 

MyCourses, um sistema de agendamento de cursos, e; (ii) o Mobile Media, com a funcionali-

dade “Apagar  Foto”. 
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Capítulo 6.  
Exemplos: MyCourses – Um Sistema 
de Agendamento de Cursos e Mobile 
Media 

Neste capítulo serão apresentados dois exemplos para explicar o uso da 
abordagem proposta nesta dissertação. Iremos detalhar a análise de duas 
funcionalidades (agendamento de cursos e exportação de dados de agen-
damento) para o sistema MyCourses – Um Sistema de Agendamento de 
Cursos, um projeto proposto como desafio de desenvolvimento de software 
na Competição de Estudantes em Engenharia de Software (SCORE, 2011). 
Em seguida, iremos aplicar o processo para a funcionalidade “Apagar  Fo-
to”  do sistema Mobile Media, cujo modelo i* é disponibilizado em Borba 
(2009). Em ambos os casos foram realizadas adaptações na descrição e/ou 
modelo para suportar a documentação e a análise de acordo com o que está 
definido na abordagem E-SPL. 
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6.1. Introdução 
 

Com o objetivo de demonstrar a abordagem Linha de Produto de Software Inicial (E-SPL), 

proposta nesta dissertação, foram escolhidas duas funcionalidades do sistema MyCourses – 
Um Sistema de Agendamento de Cursos (SCORE, 2011): (i) o agendamento de cursos e 

(ii) a exportação de dados de agendamento para sistemas externos. Para isso, foi inicialmente 

realizada resumo da descrição do produto (proposto para a competição), além da modificação 

e da adição de detalhes referentes à especificação inicial destas duas funcionalidades, ampli-

ando o escopo das mesmas. Como resultado desta adaptação, foi obtida a especificação do 

produto, apresentada na seção 6.2. Também constitui um exemplo nesta dissertação o sistema 

Mobile Media (BORBA, 2009), apresentado na seção 6.4. Desta forma, pretende-se cobrir a 

identificação e o uso dos construtores da linguagem i*-Ortogonal, através da sistematização 

estabelecida pelo processo E-SPL. 

 No caso do MyCourses, durante a análise foi levado em consideração que o sistema 

ora especificado reúne um conjunto de necessidades de diferentes instituições, que têm em 

comum o desejo de resolver o problema de agendamento de cursos, embora cada uma delas 

tenha necessidades específicas. Isso será apresentado na seção 6.3, pelo detalhamento da aná-

lise e pela escolha da configuração final do produto, segundo as diversas etapas em requisitos 

da abordagem E-SPL. 

 Para ambos os exemplos, decidimos em realizar a escolha inicial dos variantes (na 

etapa de configuração) através da atividade definida em 5.3.1, “Escolher configuração especí-

fica contextual (opcional)”,  em  detrimento  da  atividade  5.3.2,  “Escolher configuração especí-

fica ad-hoc (opcional)”. 

6.2. MyCourses – Um Sistema de Agendamento de Cursos 
 

Atualmente, tem sido um desafio para as mais diversas instituições de ensino lidar com o pro-

blema do agendamento de cursos. É neste cenário que surge o MyCourses – Um Sistemas de 
Agendamento de Cursos (SCORE, 2011), uma solução que tem por objetivo automatizar 

esta tarefa tediosa e propensa a erros quando realizada de forma manual.  

 Assim, é necessário satisfazer um conjunto de restrições conhecidas no contexto do 

agendamento: (i) a disponibilidade de salas de aula; (ii) a disponibilidade de professores; (iii) 
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a quantidade de estudantes interessados em se inscrever para um determinado curso; dentre 

outras.  

 O MyCourses é um sistema web, que possui, dentre outras funcionalidades: (i) a ca-

pacidade de gerenciar dados a respeito de usuários do sistema (e suas permissões), programas, 

cursos e recursos; (ii) a capacidade de realizar o agendamento de cursos, que se utiliza das 

informações armazenadas em sua base de dados e das preferências e das escolhas realizadas 

pelo usuário para compor o agendamento; (iii) a capacidade de realizar a exportação dos da-

dos de agendamento para outros sistemas; e (iv) a capacidade de comunicar alterações e apre-

sentar resultados do agendamento homologados aos interessados (por exemplo: professores e 

alunos de um curso).  

 Vale salientar que o sistema tem por objetivo minimizar o esforço do usuário, mas as 

alterações manuais dos dados do agendamento deverão ser permitidas, mantendo-se, neste 

caso, as devidas consistências dos dados inseridos (por exemplo, evitando/alertando sobrepo-

sição de agendamentos), promovendo flexibilidade.  

 Sejam, pois, os usuários do sistema:  

 Administradores de sistema: responsáveis pelo gerenciamento dos programas e 

usuários; 

 Gerentes de programa: responsáveis pelo gerenciamento dos programas, cursos e 

recursos disponíveis, a fim de operacionalizar as tarefas de agendamento. Também 

é o gerente do programa responsável pela homologação dos agendamentos, para 

que venham a ter validade e os interessados sejam devidamente comunicados; 

 Professores: responsáveis pelo gerenciamento dos cursos que estão ministrando. 

Também são os professores responsáveis por fornecer insumos para o processo de 

agendamento (por exemplo, os horários preferidos), e; 

 Alunos: consultam ou são comunicados sobre os resultados das homologações no 

sistema de agendamento e pelas alterações ocorridas no decorrer do tempo. 

 No desenvolvimento deste exemplo, iremos detalhar a especificação das funcionalida-

des (ii) e (iii), uma vez que a documentação das mesmas já contemplam os construtores dis-

poníveis em i*-Ortogonal, a fim de, posteriormente, realizar os procedimentos de análise e 

escolha da configuração do produto específico de acordo com o processo E-SPL. 
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6.2.1. Agendamento de Cursos 
 

A funcionalidade de Agendamento de Cursos é o núcleo do sistema MyCourses. Uma vez que 

o mesmo possui os dados necessários para manipular (sobre usuários, programas, cursos e 

recursos cadastrados), que são informados pelos usuários (de acordo com o seu nível de aces-

so ao sistema) e armazenados em local onde possam ser consultados. Cabe a esta funcionali-

dade combinar as diversas propriedades existentes e realizar o agendamento. São característi-

cas esperadas para esta funcionalidade: 

 Flexibilidade: permitir a realização de alterações manuais; 

 Adaptabilidade: aderência às mudanças no contexto do agendamento (alteração 

das propriedades de agendamento); 

 Autonomia: realizar o agendamento de maneira automática (de acordo com as pro-

priedades de agendamento); 

 Raciocínio: obter os melhores resultados para o agendamento (de acordo com as 

propriedades de agendamento). 

 Professores e Gerentes de programa poderão realizar diversas simulações sobre o 

agendamento dos cursos que desejam ministrar, a fim de que sejam identificados os conflitos 

existentes. Desta maneira, o agendamento de cursos passa por uma ou mais das seguintes eta-

pas: 

 Reserva de Recursos: o sistema deverá disponibilizar meios de realizar a reserva 

dos recursos, considerando as características físicas dos mesmos e a alocação na ta-

bela de horários (timetable), de forma excludente: (i) possibilitar que se aproveite a 

maior parte dos recursos (manter ocupado a maior parte do tempo), e; (ii) possibili-

tar que a maior parte dos recursos esteja disponível (manter livre a maior parte do 

tempo). Isto se justifica pelo fato das instituições possuírem formas diferentes de 

administrar os seus programas: para algumas instituições de ensino, por exemplo, é 

interessante que a maior parte dos recursos esteja efetivamente ocupada durante o 

período de ocorrência do curso; já para outras, o inverso é importante, dando a 

chance de eventos  externos  “emergentes”  serem  alocados  em  seu  espaço  físico. 

 Gerência de Conflitos: o sistema deverá disponibilizar um ou mais das seguintes 

maneiras de gerenciar conflitos: (i) gerenciar o conflito de membros, neste caso le-

vando em consideração a disponibilidade do membro e as preferências armazenadas 

no sistema, e; (ii) gerenciar o conflito de recursos, impedindo, por exemplo, que o 

mesmo espaço físico esteja ocupado por mais de um evento. 
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 Destacamos nestes casos que o agendamento manual pode estar disponível na versão 

de produto de usuário, mas não é componente obrigatório, sendo livre sua ativação. Uma vez 

que seja escolhido, no entanto, o agendamento manual deve disponibilizar uma maneira de se 

realizar a reserva dos recursos e a gerência manual dos conflitos, no processo agendamento. 

 Adicionalmente, será excluída a gerência de conflitos de membros para os casos em 

que a reserva de recursos seja feita para possibilitar que a maior parte dos recursos esteja dis-

ponível e/ou possibilitar que a maior parte dos recursos esteja ocupada, uma vez que nestes 

casos a disponibilidade do membro e as preferências armazenadas no sistema não poderão ser 

consideradas. Portanto, a gerência de conflitos de membros só poderá ser realizada quando a 

reserva de recursos for feita de maneira manual. 

 Para ambos os casos, apenas os Gerentes de programa poderão homologar os agenda-

mentos e, assim, o sistema comunicará os interessados sobre os agendamentos e as alterações 

realizadas. 

 Outras qualidades esperadas para o agendamento de cursos no sistema: 

 Desempenho: o sistema deve realizar o agendamento e disponibilizar resultados 

com bom desempenho, ou seja, com um bom tempo de resposta para as solicitações 

realizadas; 

 Satisfação dos usuários: o agendamento, ao levar em consideração as preferências 

dos usuários, ao ser realizado de maneira automática e ao realizar o gerenciamento 

de conflitos, deverá obter bons níveis de satisfação dos usuários; 

 Otimização dos recursos: seja por um processo de minimização (manter os recur-

sos livres) ou de maximização (manter os recursos alocados), o fato de o agenda-

mento ser realizado de maneira automática deverá promover as devidas consistên-

cias às reservas de recursos; 

 Permitir alteração manual: o agendamento, ao ser realizado de maneira semiau-

tomática deverá permitir a definição de horários fixos, que não sofrerão alteração, 

de acordo com as definições do usuário; 

 Julgamento justo: o agendamento só será efetivado se houver a homologação por 

parte do gerente de programa. Em linhas gerais, os professores simulam o agenda-

mento desejado, mas não são capazes de homologar o próprio horário, garantindo 

que haja justiça na definição final do agendamento. 

 Diante dos requisitos expostos, podemos perceber que a inserção do Agendamento de 

Cursos pode suportar diferentes versões para cada instituição. Podemos realizar, a partir da 
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descrição apresentada, famílias de produtos de sistemas de agendamento de cursos, escolhen-

do a configuração compatível com a necessidade final de cada instituição envolvida. 

6.2.2. Exportação de Dados do Agendamento 
 

A funcionalidade Exportação de Dados do Agendamento é um recurso opcional do sistema 

MyCourses. Ele surgiu com a necessidade de se manter a compatibilidade com sistemas le-

gados, transportando para os mesmos apenas os resultados da funcionalidade de Agendamen-

to de Cursos. 

 É característica esperada para esta funcionalidade: 

 Interoperabilidade: é possível gerar resultados de exportação em formato univer-

sal (por exemplo, XML), a fim de que se possa facilitar a comunicação com outros 

sistemas. 

 Todos os usuários estão habilitados para realizar a exportação de dados do agenda-

mento, no entanto cada qual terá um número de formatos limitados para realizar a exportação 

dos dados. Por exemplo, dados os formatos XML, PDF e SQL, inicialmente propostos, Alu-

nos e Professores apenas poderão exportar os dados do agendamento em PDF. Os Gerentes de 

programa e Administradores de sistema terão acesso a todos os formatos disponíveis para a 

instituição. 

 Para cada instituição envolvida, um conjunto de formatos previamente solicitado será 

disponibilizado. Para o sistema, a inserção desta funcionalidade ou simplesmente a sua ausên-

cia pode gerar diferentes versões decorrentes da configuração compatível com a necessidade 

final de cada instituição envolvida. 

6.3. Aplicando E-SPL ao MyCourses 
 

Nesta seção, colocaremos em prática o que foi apresentado no Capítulo 5, levando em consi-

deração a descrição de requisitos apresentada na seção 6.2, realizando os processos de DE e 

AE que foram mostrados na Figura 18, p. 89. 

 Uma vez que a especificação de requisitos se encontra descrita em linguagem natural, 

realizar a documentação da variabilidade passa, de acordo com as definições da abordagem E-
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SPL, pela especificação das características de natureza intencional, contextual e de variabili-

dade. 

 Nas próximas subseções serão realizadas as tarefas da abordagem E-SPL no contexto 

do MyCourses. 

6.3.1. Especificar os requisitos em modelo de objetivos 
 

Utilizando as diretrizes na atividade “Especificar  os   requisitos   em  modelo  de  objetivos”  da  

abordagem E-SPL, apresentadas na Seção 5.2.1, realizaremos a criação do modelo de objeti-

vos i*-Ortogonal Intencional para a SPL do sistema MyCourses, de acordo com a especifica-

ção de requisitos apresentada na Seção 6.2. Neste sentido, temos: 

 

Passo 1. Criação do modelo i*-Ortogonal Intencional inicial. 
Regra 1. Atores: a descrição apresentada na Seção 6.2 permite a identificação dos 

seguintes atores para a SPL do sistema MyCourses: administradores de sistema, ge-

rentes de programa, professores e alunos. Também se evidencia na descrição a pre-

sença de um ator responsável pelo agendamento dos cursos.  

Regra 2. Dependências entre atores: ainda na Seção 6.2, buscamos os verbos (ou 

verbos substantivados) que indicassem responsabilidades dos atores e as dependên-

cias  entre  eles.  Por  exemplo,  na  descrição  “Gerentes de Programa: (...) o gerente 

do programa responsável pela homologação dos agendamentos” extraímos o se-

guinte objetivo “Homologação  do Agendamento”. Assim, foram também identifi-

cados os objetivos “Agendamento  de  Curso” e “Exportação  do Agendamento” 

(definidos nas Subseções 6.2.1 e 6.2.2), associando aos respectivos interessados. O 

ator MyCourses, ou sistema, é o que irá realizar os agendamentos, homologações e 

exportações do agendamento necessários para cada usuário. 
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Figura 40. Modelo i*-Ortogonal Intencional inicial para o MyCourses 

O resultado está sintetizado na Figura 40, p. 129, onde se evidencia a realização 

destas regras para compor o modelo i*-Ortogonal Intencional inicial, considerando 

apenas àquelas relacionadas às funcionalidades a serem detalhadas neste exemplo. 

 

Passo 2. Criação do modelo i*-Ortogonal Intencional final. 
Regra 3. Modelagem do objetivo do ator: a leitura da documentação das funciona-

lidades relacionadas nas Subseções 6.2.1 e 6.2.2 permite realizar a identificação dos 

objetivos principais do ator sistema, que, neste exemplo, são exatamente os objeti-

vos externos do sistema: “Agendamento   de  Curso”, “Exportação   do Agenda-
mento” e “Homologação  do Agendamento”. O resultado está sintetizado na Figu-

ra 41, p. 130, onde se evidencia a realização destas regras para compor o modelo i*-

Ortogonal Intencional final. 
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Figura 41. Identificando os objetivos principais do ator MyCourses 

Regra 4. Modelagem das tarefas e suas decomposições: para cada um dos objeti-

vos relacionados a partir da realização da Regra 3, é necessário criar as tarefas e/ou 

suas decomposições, a fim de possibilitar a realização das funcionalidades previstas 

na documentação do sistema. As tarefas identificadas para cada um dos objetivos, 

para: (i) “Agendamento  de  Curso”, tarefa  “Agendar  Curso”;; (ii) “Exportação  do  

Agendamento”,   tarefa   “XML” e; (iii) “Homologação  do  Agendamento”, tarefa 

“Homologar  Agendamento”. O resultado está sintetizado na Figura 42, p. 131, onde 

se evidencia a realização destas regras para compor o modelo i*-Ortogonal Intenci-

onal final.  
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Figura 42. Identificando as tarefas e/ou suas decomposições referentes aos objetivos identificados do ator MyCourses 

Regra 5. Modelagem das tarefas que consomem/produzem recursos: para cada 

uma das tarefas identificadas na Regra 4 que gerarem ou consumirem algum recur-

so, deve ser especificada uma decomposição no modelo. Portanto, para as tarefas 

“XML” e “Homologar  Agendamento”, o recurso “Horário  (timetable)” foi gerado. 

O resultado está sintetizado na Figura 43, p. 132, onde se evidencia a realização 

destas regras para compor o modelo i*-Ortogonal Intencional final. 
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Figura 43. Identificando os recursos gerados/consumidos referentes às respectivas tarefas no MyCourses 

Regra 6. Modelagem de Tarefas alternativas: um objetivo pode ser satisfeito de 

uma ou mais formas. Neste sentido, devemos complementar a modelagem com os 

outros objetivos identificados e as respectivas tarefas alternativas, ou apenas com-

plementar os objetivos já identificados com as tarefas alternativas. Neste sentido, 

foram   identificadas   as   tarefas   “Agendar   (Manual)”, referente ao objetivo “Agen-
damento  de  Curso” e  as  tarefas  “PDF”  e  “SQL”,  referentes  ao  objetivo  “Exportar  

dados  do  Agendamento”. Também foram identificadas as tarefas alternativas refe-

rentes ao objetivo “Reserva  de  recursos” e “Gerenciamento  de  conflitos” e que 

fazem parte da decomposição da tarefa “Agendar  Curso”, além das suas respectivas 

tarefas. O resultado está sintetizado na Figura 44, p. 133, onde se evidencia a reali-

zação destas regras para compor o modelo i*-Ortogonal Intencional final. 

 



133 
 

 

D

D D

D

D

D
D

D

D
D

DD

D

D

Sistema 
MyCourses

Gerente de 
ProgramaProfessor

Agendamento 
de Curso Agendamento 

de Curso

Homologação do 
Agendamento

Agendamento 
de Curso

Gerenciamento 
de Conflitos

Reserva de 
Recursos Homologar 

Agendamento

Membros

Recursos
Manter 
Livre

Manter 
Ocupado

Exportar dados do 
Agendamento

PDF XML SQL

Exportação do 
Agendamento

Exportação do 
Agendamento

Exportação do 
Agendamento

Exportação do 
Agendamento

Aluno

Adminis-
trador de 
Sistema

Agendar 
(Manual)

Homologação do 
Agendamento

Agendar 
Curso

Reservar 
(Manual)

Gerenciar 
(Manual) Horário 

(timetable)

Horário 
(timetable)

<<requires>>

<<excludes>>Fronteira do 
Ator

Ator

Objetivo

Softgoal Tarefa

Recurso

D
DependênciaHurt

Help
Contribuições Decomposição de 

Tarefas
Ligação 

Meio-Fim

Legenda:

 
Figura 44. Modelagem das tarefas alternativas no MyCourses 

Regra 7. Modelagem de aspectos não-funcionais do ator (ou dependência): a do-

cumentação do sistema já prevê nas Subseções 6.2.1 e 6.2.2 uma série de requisitos 

não funcionais que são esperados na realização das funcionalidades pelo sistema. 

Todos os requisitos não funcionais foram tratados como características esperadas 

do ator (e, por isso, documentados através de contribuições no modelo i*-

Ortogonal) e relacionados com as tarefas e com os objetivos correspondentes, den-

tro do ator. Como características gerais foram anunciadas na documentação (subse-

ção 6.2.1): flexibilidade, adaptabilidade, autonomia e raciocínio. No entanto, as 

qualidades do sistema derivadas destas características foram os que, ao final, foram 

mapeados no modelo i*-Ortogonal: desempenho, satisfação dos usuários, otimiza-

ção dos recursos, permitir alteração manual e julgamento justo (ver subseção 6.2.1). 
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Regra 8. Modelagem de aspectos não-funcionais das tarefas: uma vez que os re-

quisitos não funcionais foram tratados como características esperadas do ator, não 

foram identificados neste exemplo aspectos não funcionais das tarefas.  

O resultado da síntese das Regras 7 e 8 está especificado na Figura 45, p. 134, onde 

se evidencia a realização destas regras para compor o modelo i*-Ortogonal Intenci-

onal final. 
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Figura 45. Modelagem dos requisitos não-funcionais no MyCourses 

 A  saída  desta  tarefa  “Especificar  os  requisitos  em  modelo  de  objetivos”  é,  portanto,  o  

modelo i*-Ortogonal Intencional da Figura 45, p. 134, onde estão mapeados os requisitos 

solicitados pelo cliente para o sistema. 
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6.3.2. Especificar o modelo de contextos 
 

Utilizando as diretrizes na atividade “Especificar  o  modelo  de   contextos”  da   abordagem  E-

SPL, apresentadas na Seção 5.2.2, realizaremos a criação do modelo de objetivos i*-

Ortogonal Contextual para a SPL do sistema MyCourses, de acordo com a especificação de 

requisitos apresentada na Seção 6.2. Os contextos foram criados a partir da anunciação dos 

predicados de mundo inferidos a partir da leitura dos requisitos do sistema (na seção 6.2), uma 

vez que os contextos são completamente independentes e, neste caso, criados especialmente 

para o exemplo. Neste sentido, temos: 

 

Passo 1. Criação dos modelos de contexto. 
Regra 9. Modelagem da árvore de fatos, declarações e decomposições: a título de 

simplificação, iremos criar dois contextos simples: (i) o contexto C1, “Atualização 

Manual com Exportação de Dados”, e; (ii) o contexto C2, “Evitar  a  insatisfação  

dos  membros”. A Figura 46, p. 135, mostra os modelos de contexto para a especifi-

cação dos contextos C1 e C2. 

C1 Atualização Manual com 
Exportação de Dados

F1: O sistema 
disponibiliza 

alteração manual 
do horário

S1: Os usuários 
desejam ver o 
resultado do 

Agendamento

F2: Existe 
Exportação de 

Dados pelo 
Sistema

Legenda:

Fato Declaração E (AND) OU (OR) Suporta Implica

C2 Evitar a insatisfação dos 
membros

S2: Os usuários 
desejam ter seus 

desejos atendidos na 
reserva de horário

F3: Gerenciar 
conflito de 
membros

 
Figura 46. Definição dos contextos que serão avaliados no MyCourses. 
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Passo 2. Enriquecendo o modelo i*-Ortogonal Intencional com informações con-
textuais. 

Regra 10. Mapeamento dos Contextos nos Relacionamentos do modelo de objetivos 

(meio-fim, dependências e contribuições): a partir da identificação e da especifica-

ção dos contextos na Regra 9, devemos mapeá-los no modelo de i*-Ortogonal In-

tencional, a fim de enriquecê-lo com a informação contexto, obtendo o modelo i*-

Ortogonal Contextual. A Figura 47, p. 136, realiza a regra para compor o modelo 

i*-Ortogonal Contextual. 
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Figura 47. Mapeamento dos Contextos nos Relacionamentos do modelo i*-Ortogonal no MyCourses. 

 A   saída   desta   tarefa   “Especificar   o  Modelo   de  Contextos”   é,   portanto,   o  modelo   de  

contextos na Figura 46, p. 135 e um modelo i*-Ortogonal Contextual na Figura 47, p. 136, 
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onde estão mapeados os contextos no modelo de objetivos, de acordo com o ambien-

te/contexto onde o sistema será inserido. 

6.3.3. Representar a variabilidade 
 

Utilizando as diretrizes na atividade “Representar a   variabilidade”   da   abordagem   E-SPL, 

apresentadas na Seção 5.2.3, realizaremos a criação do modelo de objetivos i*-Ortogonal para 

a SPL do sistema MyCourses, e os requisitos apresentados na Seção 6.2. Desta forma, temos: 
 

Passo 1. Definição das cardinalidades. 
Regra 11. Modelagem da cardinalidade do Ponto de Variação Externo (depen-

dum): nesta etapa, definiremos as cardinalidades dos pontos de variação externos 

(dependum), considerando a documentação do sistema.  
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Figura 48. Modelagem da cardinalidade do Ponto de Variação Externo (dependum) no MyCourses 
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De acordo com a especificação documentada pelo usuário, os pontos de variação 

“Agendamento  de  Curso” e “Homologação  do Agendamento” são obrigatórios 

e, portanto, foram mapeados com cardinalidade [1..1]. Já o ponto de variação “Ex-
portação  do  Agendamento” é considerado opcional (ver na Seção 6.2) e, portanto, 

foi mapeado com cardinalidade [0..1]. O resultado está sintetizado na Figura 48, p. 

137, para compor o modelo i*-Ortogonal. 

Regra 12. Modelagem da cardinalidade do Ponto de Variação Interno (Objetivo): 

analogamente ao que foi feito com os pontos de variação externo na Regra 11, será 

realizado o mapeamento para os pontos de variação interno. Neste exemplo (Figura 

49, p. 138), os pontos de variação internos são: “Agendamento  de  Curso”, “Ho-
mologação  do  Agendamento”, “Exportação  do  Agendamento”   (originados das 

dependências), “Reserva   de   Recursos” e “Gerenciamento   de   Conflitos” (que 

surgiram para acomodar a variabilidade da execução da tarefa “Agendar  Cursos”).  
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Figura 49. Modelagem da cardinalidade do Ponto de Variação Interno (objetivo) no MyCourses 
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Os pontos de variação internos que foram originados das dependências receberão a 

cardinalidade que foi herdada do ponto de variação externo. Já aos pontos de varia-

ção internos decorrentes da análise da documentação do sistema deverão ter suas 

cardinalidades avaliadas como opcionais [0..1] ou [1..1] a partir da análise da espe-

cificação do usuário e das cardinalidades de elementos superiores. O resultado está 

sintetizado na Figura 49, p. 138, para compor o modelo i*-Ortogonal. 

Regra 13. Modelagem da cardinalidade do Variante (Tarefa ou Recurso): depois 

de identificar os pontos de variação, devemos trabalhar sobre os variantes isolados. 

No exemplo, enquadram-se  nesta  definição  os  variantes  “Agendar  (Manual)”,  “Re-

servar (Manual)”,   “Gerenciar   (Manual)” e   “Homologar   Agendamento”, uma vez 

que podem ser opcionais [0..1] ou obrigatórios [1..1] independente de agrupamento 

ou cardinalidades superiores. O resultado está sintetizado na Figura 50, p. 139, para 

compor o modelo i*-Ortogonal. 
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Figura 50. Modelagem da cardinalidade do Variante (Tarefa ou Recurso) no MyCourses 
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Regra 14. Modelagem da cardinalidade dos Agrupamentos de Características In-

ternas (ligação meio-fim): às tarefas e/ou recursos que não forem isoladas, uma vez 

que compartilhem do mesmo ponto de variação interno, externaremos para o relaci-

onamento entre elas (o agrupamento de características internas) uma cardinalidade 

a fim de que sejam realizadas, sendo este agrupamento de característica: opcional 

[0..n],[0..1], obrigatória [1..n],[1..1] ou alternativa [m..n]. Os dois agrupamentos de-

rivados da aplicação desta regra são a das tarefas não isoladas ligadas aos pontos de 

variação “Reserva  de  Recursos” [1..1], “Gerenciamento  de  Conflitos” [1..n] e 
“Exportar  Dados  do  Agendamento”[0..n]. O resultado está sintetizado na Figura 

51, p. 140, para compor o modelo i*-Ortogonal. 
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Figura 51. Modelagem da cardinalidade dos Agrupamentos de Características Internas (ligação meio-fim) no 

MyCourses 
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Regra 15. Modelagem da cardinalidade dos Agrupamentos de Características Ex-

ternas (ligação dependência): o exemplo utilizado não contempla este tipo de 

agrupamento, tal como o sistema foi especificado na Seção 6.2. Considerando que o 

ator MyCourses dependa de algum outro ator para a realização do ponto de varia-

ção externo “Exportar  Dados  do  Agendamento”, como, por  exemplo,  o  ator  “Goo-

gle Calendar”  e/ou  “MS Project”. Temos, então, dependências do ator MyCourses 

(poderia ser mais de um ator) para dois atores, com a finalidade de realizar o mes-

mo ponto de variação externo (portanto, temos atores variantes). Neste caso, cada 

uma   das   dependências   deve   ser   “sinalizada”   com   a   cardinalidade   e   elas,   por   sua  

vez, constituirão um agrupamento de características externas. O resultado deste ce-

nário hipotético está sintetizado na Figura 52, p. 141, para compor o modelo i*-

Ortogonal. 
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Figura 52. Modelagem da cardinalidade dos Agrupamentos de Características Externas (ligação dependência) para o 

cenário hipotético definido para o MyCourses. 

Passo 2. Definição das restrições. 
Regra 16. Modelagem das restrições inclui (requires): de acordo com a especifica-

ção do usuário, duas inclusões são necessárias no MyCourses, ambas referentes à 

tarefa “Agendar   (Manual)”,   sejam:   (i)   incluir   “Reservar (Manual)”,   e;;   (ii)   incluir  

“Gerenciar  (Manual)”,  uma  vez  que  o  fato  do  agendamento  ocorrer  de  forma  manu-

al implica, necessariamente, em existir mecanismos de suporte à edição, por exem-

plo, nas telas do sistema pelos diversos atores que utilizam o agendamento. O resul-
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tado deste cenário está sintetizado na Figura 53, p. 142, para compor o modelo i*-

Ortogonal. 
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Figura 53. Modelagem das restrições inclui (requires) no MyCourses 

 

Regra 17. Modelagem das restrições excluir (excludes): de acordo com a especifi-

cação do usuário, duas exclusões são necessárias no MyCourses, ambas referentes à 

tarefa  “Membros”  – que constitui um tipo de gerenciamento de conflito –, sejam: (i) 

excluir tarefa “Manter Ocupado” ou vice-versa, e; (ii) excluir tarefa “Manter Livre” 

ou vice-versa, uma vez que o fato do gerenciamento de conflitos ser feito de acordo 

com a preferência dos membros já dá o poder aos atores que realizam o agenda-

mento de curso escolher um horário de sua preferência, sendo esta reserva não  “cal-

culada”   pelo   sistema. O resultado deste cenário está sintetizado na Figura 54, p. 

143, para compor o modelo i*-Ortogonal. 
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Figura 54. Modelagem das restrições excluir (excludes) no MyCourses 

 A  saída  desta  tarefa  “Representar a Variabilidade”  é,  portanto,  o  modelo  i*-Ortogonal 

na Figura 54, p. 143, onde além das características intencionais e contextuais, estão mapeadas 

as variabilidades do sistema. 

 Encerra-se, portanto, com a construção do modelo i*-Ortogonal, o sub-processo de 

Engenharia de Domínio para LPS, uma vez que é documentada a variabilidade dos produtos 

da LPS. As próximas etapas devem ser realizadas caso seja desejada a realização da escolha 

de uma configuração específica de produto (no caso da abordagem E-SPL, um modelo em i*-

Wiki (GRAU, HORKOFF, et al., 2009), ou seja, um produto na fase de requisitos do desen-

volvimento de software). O sub-processo de Engenharia de Aplicação se inicia, por sua vez, 

com a Escolha da Configuração Específica Contextual e/ou Manual, neste último caso ofere-

ce-se a facilidade de categorização dos variantes através do número de contribuições com 
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softgoals (escolha do variante caraterizada) encerrando na Seleção da Configuração Específi-

ca (análise final dos elementos de variabilidade expressos no modelo). 

6.3.4. Escolher configuração específica contextual (opcional) 
 

Utilizando as diretrizes na atividade “Escolher  configuração  específica   contextual” da abor-

dagem E-SPL, apresentadas na Seção 5.3.1 vamos realizar a definição de dois variantes inici-

ais representados em i*-Ortogonal, para os contextos definidos na Seção 6.3.2 sobre o modelo 

final do MyCourses em i*-Ortogonal (ver Figura 54, p. 143), sejam enunciados os seguintes 

predicados (de acordo com a definição da Seção 5.3.1): 

 𝑽𝟏 = 𝑪𝟏˄  (¬𝑪𝟐)  Atualizar Manualmente/Exportar Dados/Não Evitar Insatisfação 

 𝑽𝟐 =   𝑪𝟐  ˄  (¬𝑪𝟏)  Evitar a Insatisfação/Não Atualizar Manualmente/Não Exportar Dados 

 O resultado é exposto na Figura 55, p. 144 (V1), e na Figura 56, p. 145 (V2), que 

constitui o modelo i*-Ortogonal atualizado,  entrada  para  a  tarefa  “Selecionar  a Configuração 

Específica”.  
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Figura 55. Variante (V1) referente ao modelo i*-Ortogonal atualizado no MyCourses 
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Figura 56. Variante (V2) referente ao modelo i*-Ortogonal atualizado no MyCourses 

 Opcionalmente,  pode  ser  realizada  a  tarefa  “Escolha  de  configuração  específica  manu-

al”  sobre  o  modelo  i*-Ortogonal atualizado. Neste exemplo, por sua vez, passaremos por esta 

atividade. 

6.3.5. Priorização de Variantes 
 

Utilizando as diretrizes na atividade “Priorização de Variantes”  da abordagem E-SPL, apre-

sentadas na Seção 0 vamos realizar a escolha de características relevantes manualmente (ou, 

se já realizada contextualmente, a escolha manual passa a ser opcional) e realizar a prioriza-

ção definida pela abordagem, levando em consideração os cálculos e as tabelas de apoio da 

Seção 0. Assim, obtém-se o variante mais relevante (o que também, segundo a abordagem, é 

opcional)  que  será  utilizado  na  etapa  de  “Selecionar  a configuração  específica”. 

 É preciso, inicialmente, definir junto ao usuário/cliente a prioridade dos softgoals en-

volvidos na análise. Neste sentido, foi gerada a Tabela 23, p. 146. 
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Tabela 23. Prioridade atribuída pelo usuário para os softgoals do exemplo conceitual professor-aluno 

Softgoal Prioridade [0..10] 

Permitir Atualização Manual (PAM) 5 

Desempenho [Sistema] (DS) 10 

Julgamento Justo (JJ) 5 

Otimizar Recursos (OR) 10 

Evitar a Insatisfação das Pessoas (EIP) 5 

 

 Sejam os variantes V1 (Figura 55, p. 144) e V2 (Figura 56, p. 145) obtidos na Seção 

6.3.4, e as prioridades individuais dos softgoals definidas na Tabela 23, p. 146, é possível cal-

cular a prioridade dos variantes: 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑉1) = 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑉1, 𝑃𝐴𝑀) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑃𝐴𝑀)
+ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑉1,𝐷𝑆) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐷𝑆) + 2
× 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑉1, 𝐽𝐽) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐽𝐽)
+ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑉1,𝑂𝑅) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑂𝑅)
− 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔(𝑉1,𝑂𝑅) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑂𝑅)
+ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔(𝑉1, 𝐸𝐼𝑃) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐸𝐼𝑃)  

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑉1) = 1
5 × 0,5 × 5 + 1

5 × 0,5 × 10 + 2 × 1
5 × 0,5 × 5

+ 1
5 × 0,5 × 10 − 1

2 × 0,5 × 10 + 1
2 × 0,5 × 5

= [0,5 + 1,0 + 1,0 + 1,0] − [2,5 + 1,25] = 0,25 
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𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑉2) = 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑉1, 𝐸𝐼𝑃) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐸𝐼𝑃) + 2
× 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑉1, 𝐽𝐽) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐽𝐽)
+ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑉1,𝑂𝑅) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑂𝑅)
− 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔(𝑉1, 𝐷𝑆) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐷𝑆)
+ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔(𝑉1,𝑂𝑅) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑂𝑅)
+ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔(𝑉1, 𝐸𝐼𝑃) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐸𝐼𝑃)  

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑉2) = 1
4 × 0,5 × 5 + 2 × 1

4 × 0,5 × 5 + 1
4 × 0,5 × 10

− 1
3 × 0,5 × 10 + 1

3 × 0,5 × 10 + 1
3 × 0,5 × 5

= [0,625 + 1,25 + 1,25] − [1,67 + 1,67 + 0,83] = −1,045 

 Diante deste cálculo é possível concluir que dentre os variantes elegíveis (V1 e V2), 

V1 (Figura 55, p. 144) é aquele que atende o maior número de contribuições positivas e rele-

vantes para o sistema e, portanto, a melhor escolha.  

 A   saída   desta   tarefa   “Priorização de Variantes”   é,   portanto,   o  modelo   i*-Ortogonal 

atualizado que corresponde ao variante V1 (Figura 55, p. 144). 

6.3.6. Selecionar a configuração específica 
 

Por fim, a atividade “Selecionar  a  configuração  específica”  tem  como  entrada  o  “Modelo  i*-

Ortogonal”  correspondente  ao  variante  V1 (Figura 55, p. 144) e vai transformá-lo numa espe-

cificação final de requisitos, representado em i*-Wiki (GRAU, HORKOFF, et al., 2009). Isso 

é possível graças às seguintes ações: 

Passo 1. Realização das restrições imperativas (Regras 18 e 19). 
Em vias de finalização, iremos verificar as restrições decorrentes da existência de res-

trições do tipo “requires” (Regra 18) e “excludes” (Regra 19) no variante V1 (Figura 

55, p. 144). No exemplo, duas inclusões têm que ser satisfeitas, portanto, são mantidas 

as tarefas “Reservar  (Manual)”  e  “Gerenciar  (Manual)”.  

O resultado deste cenário está sintetizado na Figura 57, p. 148, para simplificar o mo-

delo i*-Ortogonal em i*-Wiki. 
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Figura 57. Realização das restrições imperativas sobre o variante elegível V1 

 

Passo 2. Remover cardinalidades de elementos de variabilidade e agrupamentos 

e solucionar conflitos. 
Por fim, iremos verificar e, em seguida, remover as cardinalidades de elementos de va-

riabilidade e agrupamentos restantes, fazendo os últimos ajustes a fim de obter do va-

riante V1 (Figura 55, p. 144) o modelo i*-Wiki do produto. O conflito existente é no 

agrupamento de cardinalidade obrigatória [1..1] quanto à realização do ponto de varia-

ção “Reserva  de  Recursos”. A fim de solucioná-lo, foi escolhida a tarefa “Manter  Li-

vre”. O resultado deste cenário está sintetizado na Figura 58, p. 149, para simplificar o 

modelo i*-Ortogonal em i*-Wiki. 
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Figura 58. Modelo Final i*- Wiki do produto, a partir do variante V1, no MyCourses 

 A saída desta atividade “Selecionar  a  configuração  específica”  é  um  modelo  de  requi-

sitos i*-Wiki (GRAU, HORKOFF, et al., 2009), com uma configuração específica de produto 

de acordo com o variante V1 (Figura 55, p. 144). A Figura 59, p. 150, mostra o resultado a 

realização dos Passos 1 e 2 desta tarefa para caso o variante V2 (Figura 56, p. 145) tivesse 

sido selecionado, cuja grande diferença é a análise da restrição imperativa de exclusão, entre 

as tarefas de gerenciamento de conflitos   de   “Membros”   e   as   reservar   de   recurso   “Manter  

Ocupado”  e  “Manter  Livre”. 
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Figura 59. Modelo Final i*- Wiki do produto, a partir do variante V2, no MyCourses 

6.4. Aplicando E-SPL ao Mobile Media 
 

Nesta seção, colocaremos em prática o que foi apresentado no Capítulo 5, levando em consi-

deração a especificação em modelo i* do Mobile Media (BORBA, 2009) para a funcionalida-

de  “Apagar  Foto”. 

 Uma vez que a especificação de requisitos se encontra em i*, já vamos ter os as carac-

terísticas de natureza intencional realizadas, restando apenas ao analista adaptar a notação 

para i*-Ortogonal, assim como definir as características de natureza contextual e de variabili-

dade. 

 Nas próximas subseções serão realizadas as tarefas da abordagem E-SPL no contexto 

do Mobile Media para a funcionalidade  “Apagar  Foto”. 
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6.4.1. Especificar os requisitos em modelo de objetivos 
 

Utilizando as diretrizes na atividade “Especificar  os   requisitos   em  modelo  de  objetivos”  da  

abordagem E-SPL, apresentadas na Seção 5.2.1, realizaremos a criação do modelo de objeti-

vos i*-Ortogonal Intencional para o sistema Mobile Media, tomando por base o modelo i* 

pré-existente, disponibilizado por Borba (2009). Neste sentido, temos: 

 

Passo 1. Criação do modelo i*-Ortogonal Intencional inicial. 
Regra 1. Atores: da especificação em i* disponibilizada por Borba (2009), extraí-

mos e documentamos os seguintes atores para o sistema Mobile Media: usuário e o 

próprio sistema.  

Regra 2. Dependências entre atores: ainda da especificação em i* disponibilizada 

por Borba (2009), extraímos e documentamos um objetivo (“Remoção   de   foto”), 

recursos (“Foto”  e  “Álbum”)  e um softgoals (ou requisito não-funcional  “Integrida-

de  [Foto]”), todos relacionados entre o sistema e o usuário. O resultado está sinteti-

zado na Figura 60, p. 151, onde se evidencia a realização destas regras para compor 

o modelo i*-Ortogonal Intencional inicial. 
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Figura 60. Modelo i*-Ortogonal Intencional inicial para o Mobile Media 

Passo 2. Criação do modelo i*-Ortogonal Intencional final. 
Regra 3. Modelagem do objetivo do ator: da especificação em i* disponibilizada 

por Borba (2009), extraímos e representamos os seguintes objetivos:   “Gerencia-

mento de Mídia”,  “Foto  Removida  do  Álbum”,     “Atualização  de  Lista  de  Foto”  e  
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“Remoção  de  Foto”. O resultado está sintetizado na Figura 61, p. 152, onde se evi-

dencia a realização destas regras para compor o modelo i*-Ortogonal Intencional 

final. 
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Figura 61. Identificando os objetivos principais do ator Mobile Media 

Regra 4. Modelagem das tarefas e suas decomposições: para cada um dos objeti-

vos criados na Regra 3, a partir da especificação em i* disponibilizada por Borba 

(2009), extraímos e representamos as tarefas relacionadas e suas decomposições: 

“Gerenciar  Mídia”,  “Apagar  Foto”  e  “Listar  Fotos  Disponíveis”   . O resultado está 

sintetizado na Figura 62, p. 153, onde se evidencia a realização destas regras para 

compor o modelo i*-Ortogonal Intencional final.  

Regra 5. Modelagem das tarefas que consomem/produzem recursos: para cada 

uma das tarefas identificadas na Regra 4 que gerarem ou consumirem algum recur-

so, a partir da especificação em i* disponibilizada por Borba (2009), extraímos e 

representamos  as  dependências  para  o  recurso  “Álbum”.  O  recurso  “Foto”  foi,   ao  

contrário, relacionado a um objetivo. O resultado está sintetizado na Figura 63, p. 

153, onde se evidencia a realização destas regras para compor o modelo i*-

Ortogonal Intencional final. 
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Figura 62. Identificando as tarefas e/ou suas decomposições referentes aos objetivos identificados do ator Mobile Media 
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Figura 63. Identificando os recursos gerados/consumidos referentes às respectivas tarefas no Mobile Media 
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Regra 6. Modelagem de Tarefas alternativas: um objetivo pode ser satisfeito de 

uma ou mais formas. Neste sentido, devemos complementar a modelagem com os 

outros objetivos identificados e as respectivas tarefas alternativas, ou apenas com-

plementar os objetivos já identificados com as tarefas alternativas. Neste sentido, 

foram identificadas as tarefas “Remover Completamente” e  “Enviar  para   a  Lixei-

ra”, a partir da especificação em i* disponibilizada por Borba (2009). O resultado 

está sintetizado na Figura 64, p. 154, onde se evidencia a realização destas regras 

para compor o modelo i*-Ortogonal Intencional final. 
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Figura 64. Modelagem das tarefas alternativas no Mobile Media 

Regra 7. Modelagem de aspectos não-funcionais do ator (ou dependência): da es-

pecificação em i* disponibilizada por Borba (2009), extraímos e documentamos al-

guns requisitos não-funcionais que são esperados na realização das funcionalidades 

pelo sistema, neste caso em específico caracterizado pela dependência entre dois 

atores cujo dependum é o softgoal “Integridade  [Foto]”.  
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O resultado está sintetizado na Figura 65, p. 155, onde se evidencia a realização 

destas regras para compor o modelo i*-Ortogonal Intencional final. 
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Figura 65. Modelagem dos requisitos não-funcionais do ator Mobile Media 

 

Regra 8. Modelagem de aspectos não-funcionais das tarefas: da especificação em 

i* disponibilizada por Borba (2009), extraímos e documentamos alguns requisitos 

não-funcionais, identificando um para a tarefa “Adicionar Foto”: “Disponibilidade  

[Armazenamento]”. O resultado está sintetizado na Figura 66, p. 156, onde se evi-

dencia a realização destas regras para compor o modelo i*-Ortogonal Intencional 

final. 

 

 A  saída  desta  tarefa  “Especificar  os  requisitos  em  modelo  de  objetivos”  é,  portanto,  o  

modelo i*-Ortogonal Intencional da Figura 66, p. 156, onde estão mapeados os requisitos 

solicitados pelo cliente para o sistema. 
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Figura 66. Modelagem dos requisitos não-funcionais do ator Mobile Media 

6.4.2. Especificar o modelo de contextos 
 

Utilizando as diretrizes na atividade “Especificar  o  modelo  de   contextos”  da   abordagem  E-

SPL, apresentadas na Seção 5.2.2, realizaremos a criação do modelo de objetivos i*-

Ortogonal Contextual para o sistema Mobile Media, de acordo com da especificação em dis-

ponibilizada por Borba (2009). Os contextos foram criados a partir da anunciação dos predi-

cados de mundo inferidos a partir da leitura dos requisitos do sistema (BORBA, 2009), uma 

vez que os contextos são completamente independentes e, neste caso, criados especialmente 

para o exemplo. Neste sentido, temos: 

 
Passo 1. Criação dos modelos de contexto. 

Regra 9. Modelagem da árvore de fatos, declarações e decomposições: a título de 

simplificação, iremos criar contextos simples: (i) o contexto C1, “Armazenamento 

externo de fotos”; (ii) o contexto C2, “Armazenamento interno de fotos”; (ii) o 
contexto C3,  “Google  Picasa”;;   (ii) o contexto C4,  “Yahoo! Fotos”,  e;;  (ii) o con-
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texto C5, “Flickr”. A Figura 67, p. 157, mostra os modelos de contexto para a es-

pecificação dos contextos C1 a C5. 

C1 Armazenamento 
Externo de Fotos

F1: O sistema 
disponibiliza 

exclusão 
completa

Legenda:

Fato Declaração E (AND) OU (OR) Suporta Implica

C2 Armazenamento 
Interno de Fotos

F2: O sistema 
disponibiliza 

exclusão 
temporária 

(lixeira)

C3 Google Picasa

F3: O sistema 
se comunica 

com a interface 
Google

C4 Yahoo! Fotos

F4: O sistema 
se comunica 

com o Yahoo! 
Fotos

C5 Flickr

F5: O sistema 
se comunica 
com Flickr

 
Figura 67. Definição dos contextos que serão avaliados no Mobile Media 

Passo 2. Enriquecendo o modelo i*-Ortogonal Intencional com informações con-
textuais. 

Regra 10. Mapeamento dos Contextos nos Relacionamentos do modelo de objetivos 

(meio-fim, dependências e contribuições): a partir da identificação e da especifica-

ção dos contextos na Regra 9, devemos mapeá-los no modelo de i*-Ortogonal In-

tencional, a fim de enriquecê-lo com a informação contexto, obtendo o modelo i*-

Ortogonal Contextual. A Figura 68, p. 158, realiza a regra para compor o modelo 

i*-Ortogonal Contextual. 
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Figura 68.  Mapeamento dos Contextos nos Relacionamentos do modelo i*-Ortogonal no Mobile Media 

 A saída desta atividade “Especificar  o  Modelo  de  Contextos”  é,  portanto,  o  modelo  de  

contextos na Figura 68, p. 158 e um modelo i*-Ortogonal Contextual na Figura 67, p. 157, 

onde estão mapeados os contextos no modelo de objetivos, de acordo com o ambien-

te/contexto onde o sistema será inserido. 

6.4.3. Representar a variabilidade 
 

Utilizando as diretrizes na atividade “Representar   a   variabilidade”   da   abordagem   E-SPL, 

apresentadas na Seção 5.2.3, realizaremos a criação do modelo de objetivos i*-Ortogonal para 

o sistema Mobile Media, de acordo com da especificação em disponibilizada por Borba 

(2009). Neste sentido, temos: 
 

Passo 1. Definição das cardinalidades. 
Regra 11. Modelagem da cardinalidade do Ponto de Variação Externo (depen-

dum): nesta etapa, definiremos as cardinalidades dos pontos de variação externos 

(dependum), considerando a documentação do sistema. Assumiremos, neste caso, 
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que  o  único  ponto  de  variação  expresso  na  documentação  do  Mobile  Media,  “Re-

moção  de  Foto”, é obrigatório. O resultado está sintetizado na Figura 69, p. 159, pa-

ra compor o modelo i*-Ortogonal. 
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Figura 69. Modelagem da cardinalidade do Ponto de Variação Externo (dependum) no Mobile Media 

Regra 12. Modelagem da cardinalidade do Ponto de Variação Interno (Objetivo): 

analogamente ao que foi feito com os pontos de variação externo na Regra 11, será 

realizado o mapeamento para os pontos de variação interno. Neste exemplo, sejam: 

“Gerenciamento   de   Mídia”,   “Foto   Removida   do   Álbum”   e   “Remoção   de   Foto”  

obrigatórios,  e;;  “Atualização  de  Lista  de  Foto”  opcional. O resultado está sintetiza-

do na Figura 70, p. 160, para compor o modelo i*-Ortogonal. 

Regra 13. Modelagem da cardinalidade do Variante (Tarefa ou Recurso): depois 

de identificar os pontos de variação, devemos trabalhar sobre os variantes isolados. 

No exemplo, enquadram-se nesta definição os variantes “Gerenciar  Mídia”  e  “Apa-

gar  Foto”, uma vez que podem ser opcionais [0..1] ou obrigatórios [1..1] indepen-

dente de agrupamento ou cardinalidades superiores. O resultado está sintetizado na 

Figura 71, p. 160, para compor o modelo i*-Ortogonal. 
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Figura 70. Modelagem da cardinalidade do Ponto de Variação Interno (objetivo) no Mobile Media 
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Figura 71. Modelagem da cardinalidade do Variante (Tarefa ou Recurso) no Mobile Media 



161 
 

 

Regra 14. Modelagem da cardinalidade dos Agrupamentos de Características In-

ternas (ligação meio-fim): o agrupamento derivado da aplicação desta regra no 

Mobile Media são a das tarefas não isoladas relacionadas entre si pelo ponto de va-

riação “”. O resultado está sintetizado na Figura 51, p. 140, para compor o modelo 

i*-Ortogonal. 
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Figura 72. Modelagem da cardinalidade dos Agrupamentos de Características Internas (ligação meio-fim) no Mobile 

Media 

Regra 15. Modelagem da cardinalidade dos Agrupamentos de Características Ex-

ternas (ligação dependência): a modelagem desta característica para o Mobile Me-

dia segue as mesmas definições que na Seção 5.2.3, Regra 15, p. 107. No entanto, 

serão mapeados os contextos identificados na Seção 6.4.2, Regra 9, p. 156. O resul-

tado deste cenário hipotético está sintetizado na Figura 73, p. 162, para compor o 

modelo i*-Ortogonal. 
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Figura 73. Modelagem da cardinalidade dos Agrupamentos de Características Externas (ligação dependência) para o 

cenário hipotético definido para o Mobile Media 

 

Passo 2. Definição das restrições. 
Regra 16. Modelagem das restrições inclui (requires): nesta etapa será feito o ma-

peamento das relações  do  tipo  “inclui”.  Neste sentido, foi criado apenas um relaci-

onamento, que diz respeito a restrições de obrigatoriedade da realização do objetivo 

“Atualização  de  Lista  de  Foto”  sempre  precisar  ser  atingido quando a tarefa “Re-

mover Completamente” for selecionada, uma vez que, como vimos na dependência 

gerada na Figura 73, p. 162, tal objetivo será alcançado através da utilização de ato-

res auxiliares ao sistema. O resultado deste mapeamento na Figura 74, p. 163. 

Regra 17. Modelagem das restrições excluir (excludes): nesta etapa será feito o 

mapeamento  das  relações  do  tipo  “exclui”.  Neste  sentido, foi criado apenas um re-

lacionamento, que diz respeito a restrições de exclusão mútua da realização do ob-

jetivo  “Atualização  de  Lista  de  Foto”  com a  tarefa  “Enviar para Lixeira”,  uma  vez  

que o sistema, neste caso, terá reserva para salvar a lista de foto, sem precisar dele-

gar este armazenamento para outro ator fazer. O resultado deste mapeamento na Fi-

gura 75, p. 163. 
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Figura 74. Modelagem das restrições requires (inclui) no Mobile Media 

Help

Hurt

D
D

D

D

D

D

D

D

Mobile 
Media

Usuário

Foto

Álbum

[1..1]

Remoção 
de Foto

[1..1]

Gerenciamento de 
Mídia

[1..1]

Foto Removida
do Álbum

[1..1]

Apagar Foto

Disponibilidade 
[Armazenamento]

[0..1]

Atualização de 
Lista de Foto

Remover 
Completamente

Enviar para a 
Lixeira

Listar Fotos 
Disponíveis

[1..1]

Remoção de Foto

[1..1]

Gerenciar 
Mídia

<<requires>>

<<excludes>>C1 C2[1..1]

<<requires>>
<<excludes>>

Fronteira do 
Ator

Ator

Objetivo

Softgoal Tarefa

Recurso

D
DependênciaHurt

Help
Contribuições Decomposição de 

Tarefas
Ligação 

Meio-Fim

Legenda:

C Contexto

Integridade 
[Foto]

 
Figura 75. Modelagem das restrições excludes (exclui) no Mobile Media 



164 
 

 

 A saída desta atividade “Representar   a   Variabilidade”   é,   portanto,   o   modelo   i*-

Ortogonal na Figura 75, p. 163, onde além das características intencionais e contextuais, estão 

mapeadas as variabilidades do sistema. Encerra-se, assim, o processo de DE, com a documen-

tação do sistema realizada, englobando requisitos intencionais, os contextos e a variabilidade 

do domínio do sistema. 

6.4.4. Escolher configuração específica contextual (opcional) 
 

Utilizando as diretrizes na atividade “Escolher  configuração  específica   contextual”  da  abor-

dagem E-SPL, apresentadas na Seção 5.3.1 vamos realizar a definição de dois variantes inici-

ais representados em i*-Ortogonal, para os contextos definidos na Seção 6.4.2 sobre o modelo 

final do Mobile Media em i*-Ortogonal (ver Figura 75, p. 163), sejam enunciados os seguin-

tes predicados: 

 𝑽𝟏 =   𝑪𝟐  ˄  (¬𝑪𝟏)  Armazenamento Interno 

 𝑽𝟐 = 𝑪𝟏  ˄  (¬𝑪𝟐)  ˄  (𝑪𝟑  ˄  ¬𝑪𝟒  ˄  ¬𝑪𝟓)  Armazenamento Externo no Google Picasa 

 O resultado é exposto na Figura 76, p. 164 (V1) e na Figura 77, p. 165 (V2), que cons-

titui o modelo i*-Ortogonal atualizado,  entrada  para  a  tarefa  “Selecionar  a Configuração Es-

pecífica”. 
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Figura 76. Variante (V1) referente ao modelo i*-Ortogonal atualizado no Mobile Media 
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Figura 77. Variante (V2) referente ao modelo i*-Ortogonal atualizado no Mobile Media 

  

 Opcionalmente,  pode  ser  realizada  a  tarefa  “Escolha  de  configuração  específica  manu-

al”  sobre  o  modelo  i*-Ortogonal atualizado. Neste exemplo, por sua vez, passaremos necessa-

riamente por esta tarefa. 
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6.4.5. Priorização de Variantes 
 

Utilizando as diretrizes na atividade “Priorização de Variantes”  da  abordagem  E-SPL, apre-

sentadas na Seção 0 vamos realizar a escolha de características relevantes manualmente (ou, 

se já realizada contextualmente, a escolha manual passa a ser opcional) e realizar a prioriza-

ção definida pela abordagem, levando em consideração os cálculos e as tabelas de apoio da 

Seção 0. Assim, obtém-se o variante mais relevante (o que também, segundo a abordagem, é 

opcional)  que  será  utilizado  na  etapa  de  “Selecionar  a  configuração  específica”. 

 É preciso, inicialmente, definir junto ao usuário/cliente a prioridade dos softgoals en-

volvidos na análise. Neste sentido, foi gerada a Tabela 23, p. 146. 

 
Tabela 24. Prioridade atribuída pelo usuário para os softgoals do exemplo conceitual professor-aluno 

Softgoal Prioridade [0..10] 

Disponibilidade [Armazenamento] (DA) 10 

 

 Sejam os variantes V1 (Figura 76, p. 164) e V2 (Figura 77, p. 165) obtidos na Seção 

6.3.4, e as prioridades individuais dos softgoals definidas na Tabela 23, p. 146, é possível cal-

cular a prioridade dos variantes: 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑉1) = 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑉1, 𝐷𝐴) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐷𝐴)
−   𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔(𝑉1, 𝐷𝐴) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐷𝐴) 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑉1) = 0
1 × 0,75 × 10 −   11 × 0,75 × 10 = −7,5 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑉2) = 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠(𝑉2, 𝐷𝐴) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐷𝐴)
−   𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑁𝑒𝑔(𝑉2, 𝐷𝐴) × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐷𝐴) 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑉2) = 1
1 × 0,75 × 10 −   01 × 0,75 × 10 = +7,5 

 Diante deste cálculo é possível concluir que dentre os variantes elegíveis (V1 e V2), 

V2 (Figura 76, p. 164) é aquele que atende o maior número de contribuições positivas e rele-

vantes para o sistema e, portanto, a melhor escolha.  
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 A   saída   desta   tarefa   “Priorização de Variantes”   é,   portanto,   o  modelo   i*-Ortogonal 

atualizado que corresponde ao variante V2 (Figura 76, p. 164). 

6.4.6. Selecionar a configuração específica 
 

Por   fim,   a   tarefa   “Selecionar   a   configuração   específica”   tem   como   entrada   o   “Modelo   i*-

Ortogonal”  correspondente  ao  variante  V2 (Figura 76, p. 164) com o objetivo de transformá-

lo numa especificação final de requisitos, representado em i*-Wiki (GRAU, HORKOFF, et 

al., 2009). Isso é possível graças às seguintes ações: 

 

Passo 1. Realização das restrições (Regras 18 e 19). 
Em vias de finalização, iremos verificar as restrições decorrentes da existência de res-

trições do tipo “requires” (Regra 18) e “excludes” (Regra 19) no variante V2 (Figura 

76, p. 164). O resultado deste cenário está sintetizado na Figura 78, p. 167, para sim-

plificar o modelo i*-Ortogonal em i*-Wiki. 
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Figura 78. Realização das restrições imperativas sobre o variante elegível V2 
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Passo 2. Remover cardinalidades de elementos de variabilidade e agrupamentos 
e solucionar conflitos. 
Por fim, iremos verificar e, em seguida, remover as cardinalidades de elementos de va-

riabilidade e agrupamentos restantes, fazendo os últimos ajustes a fim de obter do va-

riante V2 (Figura 78, p. 167) o modelo i*-Wiki do produto. O modelo não apresenta 

conflitos manifestos (por exemplo, a sobra de dois variantes para um ponto de varia-

ção com cardinalidade [1..1] no agrupamento). O resultado deste cenário está sinteti-

zado na Figura 79, p. 168, para simplificar o modelo i*-Ortogonal em i*-Wiki. 
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Figura 79. Modelo Final i*-Wiki do produto, a partir do variante V2, no Mobile Media 
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 A saída desta atividade “Selecionar  a  configuração  específica”  é  um  modelo  de  requi-

sitos i*-Wiki (GRAU, HORKOFF, et al., 2009), com uma configuração específica de produto 

de acordo com o variante V1 (Figura 55, p. 144). 

6.5. Considerações Finais 
 

Neste capítulo realizamos dois exemplos para demonstrar o uso da abordagem definida nesta 

dissertação, E-SPL, utilizando uma especificação de requisitos em linguagem natural de um 

sistema de agendamento de cursos (MyCourses) e uma especificação de requisitos em i* de 

SR (Mobile Media). 

 Portanto, utilizamos duas funcionalidades principais do MyCourses e a funcionalidade 

de “Apagar  Foto” do Mobile Media, no sentido de realizar a análise e documentação da vari-

abilidade a partir delas. Assim, a documentação em i*-Ortogonal possibilitou uma análise dos 

requisitos do sistema em três níveis distintos: (i) intencional, voltado para atingir os objetivos 

dos stakeholders ou, simplesmente, os requisitos; (ii) contextual, para capturar os diversos 

contextos do domínio do sistema, e; (iii) de variabilidade, para capturar as variações organi-

zacionais e de produto. 

 Como resultado, obtivemos depois da execução das tarefas da abordagem E-SPL uma 

especificação de requisitos em i*-Wiki, a partir dos contextos e da análise da variabilidade do 

modelo em i*-Ortogonal.  

 O capítulo seguinte apresentará as conclusões e trabalhos futuros desta dissertação de 

mestrado. 

  



170 
 

 

 

Capítulo 7.  
Conclusões e Trabalhos Futuros 

Este capítulo resume o que foi realizado no sentido de definir a abordagem 
E-SPL, capaz capturar as características intencionais, os contextos e a va-
riabilidade de domínio e de produto no sentido de suportar SPL com mode-
los de objetivos. Por fim, destacamos as contribuições e limitações encon-
tradas, além de sugerimos alguns tópicos para trabalhos futuros. 
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7.1. Conclusões 
 

Nesta dissertação, a preocupação principal foi propor uma solução para o problema da repre-

sentação da variabilidade em SPL utilizando modelos de objetivos, aliado a um processo de 

configuração, que se justifica em parte por serem conceitos que são, reconhecidamente, possí-

veis de expressar neste tipo de modelo (LAPOUCHNIAN e MYLOPOULOS, 2009); (YU, 

LEITE, et al., 2008); (GONZÁLEZ-BAIXAULI, LAGUNA e LEITE, 2008), no contexto de 

SPL e seus processos de DE e AE. 

 Inicialmente foi feito o levantamento do estado da arte das duas principais áreas en-

volvidas nesta dissertação, sejam: (i) Linha de Produto de Software (SPL), com seus sub-

processos de DE e AE, e; (ii) Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos (GORE).  
 Quanto a SPL, tomamos por parâmetro algumas das principais abordagens de variabi-

lidade tradicionais e seus modelos de variabilidade utilizados para a documentação das varia-

ções, no sentido de identificar os principais construtores de variabilidade existentes a partir 

do: (i) Modelo de Visão da Variabilidade de COVAMOF (SINNEMA, DEELSTRA, et al., 

2004); (ii) Modelo de Features (KANG, COHEN, et al., 1990); (CZARNECKI, HELSEN e 

EISENECKER, 2005), e; (iii) Modelo Ortogonal de Variabilidade (POHL, BÖCKLE e 

VAN DER LINDEN, 2005). 

 Já quanto a GORE, tomamos algumas das principais abordagens de GORE com SPL: 

(i) variabilidade em Modelos de Objetivos por Yijun Yu et al. (YU, LAPOUCHNIAN, et 

al., 2008); (ii) iStar-LPS (ANTÓNIO, ARAÚJO e SILVA, 2009); (iii) G2SPL (SILVA, 

BORBA e CASTRO, 2010); (iv) PL-AOVGraph (SANTOS, SILVA e BATISTA, 2011), e; 

(v) o mapeamento goal-feature por Asadi et al. (ASADI, BAGHERI, et al., 2011). Adicio-

nalmente, analisamos os modelos conceituais de contextos (ALI, DALPIAZ e GIORGINI, 

2009) como aliados na definição do sub-processo de AE para SPL. 

 A próxima etapa foi, por sua vez, estabelecer os critérios necessários para a realização 

do comparativo quanto às abordagens GORE-SPL.  

 Primeiramente, comparamos os construtores de variabilidade nas diversas abordagens 

analisando a notação das linguagens GORE, importando alguns dos critérios estabelecidos por 

Djebbi e Salinesi (2006), quando da comparação da variabilidade em diversas notações de 

modelo de features. Assim, comparamos: (i) expressividade, (ii) distinção de tipos, (iii) rela-

cionamentos, (iv) documentação e (v) evolução. Uma vez que as abordagens de variabilidade 

tradicionais possuem os construtores específicos para a documentação (engenharia de domí-

nio) e o ferramental necessário para a realização (engenharia de aplicação) de SPL, escolhe-
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mos uma delas, o Framework Ortogonal de Variabilidade (POHL, BÖCKLE e VAN DER 

LINDEN, 2005), como representante da síntese da linguagem de variabilidade e dos proces-

sos de DE e AE para SPL. Neste sentido, aos critérios analisados em Djebbi e Salinesi (2006) 

foram detalhados mediante os elementos presentes no OVM (POHL, BÖCKLE e VAN DER 

LINDEN, 2005).  

 A segunda forma utilizada para comparar as abordagens GORE foi a comparação entre 

os processos de DE e AE para SPL, onde nos baseamos nos níveis de abstração da variabili-

dade relacionados no trabalho de Bachmann e Bass  (2001) para arquiteturas de software, im-

portando-os como subcritérios que o sub-processo de DE deveria suportar. Já para a AE foram 

criados três subcritérios, que dizem respeito à forma como a AE é executada: (i) análise de 

variabilidade, (ii) contexto da variabilidade e (iii) configuração manual. 

 A comparação das abordagens GORE levou à conclusão que elementos de expressivi-

dade, distinção de tipos e de relacionamentos poderiam ser criados e/ou melhorados, uma vez 

que as seguintes deficiências foram identificadas: (i) a falta de informação de variabilidade 
organizacional (do ambiente onde o sistema está inserido), na documentação da variação, 

e; (ii) a falta da análise do contexto organizacional, na sistematização da criação do produ-

to específico de software. 

 Em seguida, definimos a extensão da linguagem i*-c (BORBA, 2009) para o i*-

Ortogonal (com uma série de adaptações), a fim de representar todos os construtores ausentes 

nas diversas abordagens comparadas e possibilitar a análise da variabilidade de natureza or-

ganizacional (ambiental). Definimos, também, a abordagem E-SPL (do inglês, Early Softwa-

re Product Line – Linha de Produto de Software Inicial), tendo em vista a organização e do-

cumentação da SPL, através da realização dos processos de DE e AE com i*-Ortogonal, fina-

lizando na produção de artefatos de requisitos representados na linguagem i*-Wiki (GRAU, 

HORKOFF, et al., 2009), a partir do processo de transformação do i*-Ortogonal e da consi-

deração da análise de contextos organizacionais. A demonstração de E-SPL seguiu-se a partir 

do exemplo Mobile Media (e suas funções Inserir Foto e Apagar Foto) e, em seguida, o 

exemplo de caso real MyCourses (SCORE, 2011) – um sistema de agendamento de cursos, 

dadas as devidas adaptações da documentação de requisitos expressa em linguagem natural. 

 

 

 



173 
 

 

7.2. Contribuições 
 

Essa dissertação apresentou E-SPL (do inglês, Early Software Product Line – Linha de Pro-

duto de Software Inicial), uma abordagem para a fase de requisitos na engenharia de domínio 

e na engenharia de aplicação com modelos de objetivos, que realiza os processos de DE e AE 

para SPL com o apoio da modelagem intencional (organizacional) e da análise contextual. 

 Separamos o hall de contribuições desta dissertação em duas categorias, a primeira (1) 

quanto à linguagem de variabilidade com modelos de objetivos e a segunda (2) quanto ao pro-

cesso de SPL (com DE e AE), que assim se dispõe: 

1. Quanto à linguagem de variabilidade (ver Figura 17, p.74) com modelos de 
objetivos, além do que foi definido originalmente em i*-c (BORBA, 2009): 
a. Definição de dependência de variabilidade para pontos de variação externos: 

suportados pela definição de “Agrupamentos   de   Características”   (metaclasse 

FeatureGroup), de  “Cardinalidades”  (metaclasse Cardinalities) para o  “depen-

dum”   e   “Dependências”   (metaclasse   DependencyLink), obedecidas as restri-

ções para o metamodelo i*-Ortogonal. Assim, associamos variabilidade ao que 

é visto pelos clientes, proporcionando a dinâmica da configuração do produto 

decorrente de, por exemplo, necessidades declaradas explicitamente pelo clien-

te, leis ou padrões (de comunicação, por exemplo). 

b. Definição de dependências de restrição: suportados  pela  definição  de  “Agru-

pamentos  de  Características”  (metaclasse  FeatureGroup)  e  suas  “Cardinalida-

des”  (metaclasse Cardinalities) para as dependências de restrição (imperativas) 

do tipo que inclui e exclui (metaclasse ConstraintLink). Assim, podemos evitar 

que configurações de produto com características conflitantes sejam derivados 

da SPL pela identificação das restrições no momento de análise. 

c. Definição de metaclasse de contextos: suportado pela metaclasse “Contexto”  

(Context), e onde foi dada uma representação em metamodelo para o modelo 

conceitual de contextos definido por Ali, Dalpiaz e Giorgini (2009) no contexto 

de E-SPL. 

d. Definição de metaclasse para artefatos de domínio: suportado pela metaclasse 

“Artefato  de  Domínio”  (DomainArtifact), que não foi instanciada no contexto 

de E-SPL, uma vez que não faz parte do escopo desta dissertação comunicar a 

variabilidade de domínio às outras fases do processo de desenvolvimento de 



174 
 

 

software (por exemplo, análise e projeto, realização ou testes), mas que permite 

que a rastreabilidade seja, futuramente, definida e implementada. 

2. Quanto ao processo de SPL (com DE e AE): 
a. Definição da análise de contexto como suporte em processo de AE para SPL 

com modelo de objetivos: o suporte dos modelos de contextos, criados na fase 

de DE para SPL e utilizados através da realização da metaclasse “Contexto”  

(Context) possibilita que a linguagem, inicialmente composta de informação in-

tencional, seja enriquecida com informação contextual. Esta iniciativa promove 

a configuração contextualizada dos variantes, que não existe nas abordagens 

GORE-SPL atuais (que é feita, atualmente, de maneira assistemática). Isto foi 

possível graças ao uso da abordagem definida por Ali, Dalpiaz e Giorgini 

(2009). Nela, modelos de contextos são associados a modelos de objetivos em 

Tropos (BRESCIANI, GIORGINI, et al., 2004). Nesta dissertação, associamos 

os modelos de contextos aos modelos de objetivos em i*-Ortogonal, na abor-

dagem E-SPL. 

b. Definição da priorização de variantes através da análise de softgoal em pro-

cesso de AE para seleção manual: o suporte de priorização de variantes da 

abordagem de modelagem conceitual de contextos por Ali, Dalpiaz e Giorgini 

(2009) leva em consideração as contribuições para softgoal. No entanto, ela 

não leva em consideração tipos de contribuições para softgoal. Neste sentido, 

na fase de priorização (através da escolha manual da configuração específica 

do produto), são considerados pesos referentes aos tipos de contribuições su-

portadas em i*-Ortogonal (ver Seção 0), considerando-os para os efeitos da 

priorização. 

 Desta maneira, temos em E-SPL uma maneira mais expressiva de lidar com a docu-

mentação da variabilidade em processos de DE para SPL, que considera a natureza interna 

e/ou externa da variabilidade (na organização), através da definição da linguagem i*-

Ortogonal. E-SPL define, também, um processo de AE para SPL que considera o contexto 

organizacional (ambiental), através da utilização dos modelos conceituais de contexto, inclu-

indo a priorização dos variantes da aplicação via análise de contribuição de softgoal. 

 Uma grande vantagem da linguagem i*-Ortogonal é a sua característica ortogonal. 

Desta forma, é possível realizar a análise e evolução da documentação da variabilidade inde-

pendentemente de processo de desenvolvimento de software e da linguagem de modelagem 

em que os artefatos dos produtos finais são desenvolvidos. Nesta dissertação, obtemos como 
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produto o artefato de requisitos na linguagem i*-Wiki  (GRAU, HORKOFF, et al., 2009). Na-

da impede, no entanto, que utilizando E-SPL, venhamos a obter no final do processo artefatos 

de requisitos representados em outras linguagens, desde que sejam feitos os estudos necessá-

rios – por exemplo, através do uso de técnicas de MDD (SAMIR BEYDEDA; MATTHIANS 

BOOK; VOLKER GRUHN (EDS), 2005) ou da criação de heurísticas para transformação de 

modelos – para converter o modelo i*-Ortogonal na linguagem fim desejada.  

7.3. Limitações 
 

Nesta dissertação nós aplicamos o processo de E-SPL (do inglês, Early Software Product 

Line – Linha de Produto de Software Inicial) em dois exemplos distintos: o MyCourses e o 

MobileMedia, linhas de produto estas com características bastante diferenciadas – a primeira 

voltada para o desenvolvimento em ambiente web e a segunda para o desenvolvimento em 

dispositivos móveis. 

 Tendo em vista tal diversidade, foi possível identificar algumas limitações quanto ao 

uso da linguagem i*-Ortogonal e da abordagem E-SPL no sentido de especificar, documentar 

e realizar SPL. 

 Quanto ao uso da linguagem i*-Ortogonal, notou-se que foi necessário realizar diver-

sas restrições para a especificação da variabilidade em modelos de objetivos, tendo em vista 

manter a distinção de tipos em detrimento da liberdade de utilizar de forma ampla os elemen-

tos sintáticos da linguagem i* (YU, 1995) como, por exemplo, a separação rígida entre ponto 

de variação (elemento sintático objetivo) e variantes (elementos sintáticos tarefa e recurso). 

Também foi possível notar que, do ponto de vista da complexidade, os modelos i*-Ortogonal 

anotados com as informações contextuais e de variabilidade podem se tornar difíceis de serem 

compreendidos, dificultando a adoção por comunidades tradicionais em SPL, como, por 

exemplo, as que fazem uso de modelos de features. A abordagem E-SPL, também, não define 

mecanismos para a modularização dos diagramas especificados em i*-Ortogonal nem tam-

pouco realiza a validação semântica das especificações geradas. 

 Quanto à abordagem E-SPL, acredita-se que seja fundamental estudar e compreender a 

relevância de alguns critérios para a avaliação dos variantes elegíveis na priorização, desta-

cando-se a composição da fórmula utilizada, assim como realizar a definição dos contextos de 

maneira mais sistematizada, com o objetivo de obter a profundidade necessária para a realiza-

ção posterior de bons produtos. 
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 Assim, fazem-se imprescindíveis que novos esforços sejam realizados a fim de con-

verter tais limitações em resultados que venham agregar qualidade na definição e na realiza-

ção da SPL. 

7.4. Trabalhos Futuros 
 

Uma vez que a definição da abordagem de uma abordagem para a fase de requisitos na enge-

nharia de domínio e na engenharia de aplicação com modelos de objetivos foi realizada atra-

vés da definição de E-SPL (do inglês, Early Software Product Line – Linha de Produto de 

Software Inicial), temos que o objetivo de pesquisa desta dissertação foi atingido. 

 No entanto, a área de SPL com modelos de objetivos ainda tem ainda muito trabalho 

que deve ser explorado. No âmbito desta dissertação, podemos listar as seguintes ações e me-

lhorias que poderão ser realizadas com a finalidade de suprir algumas deficiências desde já 

conhecidas, como prospecção para trabalhos futuros: 

 Aplicar a abordagem E-SPL em algum caso industrial, uma vez que os exemplos 

apresentados tratam de especificações mais próximas de um caso conceitual; 

 Verificar a possibilidade do uso de guias para a especificação inicial de requisitos 

no modelo i*-Ortogonal Intencional, na atividade “Especificar Requisitos em 

Modelo de Objetivos”  da  abordagem  E-SPL. 

 Verificar a possibilidade do uso de guias para a especificação inicial de requisitos 

no modelo de contextos e posterior relacionamento ao modelo i*-Ortogonal Con-

textual, na atividade “Especificar o Modelo de Contextos”  da  abordagem  E-SPL, 

junto ao modelo i*-Ortogonal Contextual. 

 Verificar a possibilidade do uso de guias para capturar, da especificação inicial de 

requisitos, as variabilidades do domínio, na atividade “Representar a Variabilida-

de”  da  abordagem  E-SPL, junto ao modelo i*-Ortogonal. 

 Verificar a possibilidade do uso de guias para reduzir a complexidade e promover 

a modularização sistematizada dos modelos i*-Ortogonal, durante seu processo de 

criação, devido à caracterização das informações de variabilidade e contextual 

inerentes à abordagem. 

 Definir e realizar regras de transformação de modelos, que considerem a utiliza-

ção   da   interface   de   “Artefato   de   Domínio”   disponibilizada   pela   linguagem   i*-

Ortogonal para o relacionamento com artefatos de outras fases do ciclo de desen-
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volvimento de software com SPL, no sentido da automatização da configuração 

do produto específico de software. 

 Realizar o suporte ferramental para a abordagem E-SPL, no contexto de requisi-

tos, incluindo ambiente de modelagem e realização de SPL, resultando modelos 

i*-Wiki (GRAU, HORKOFF, et al., 2009). 

 Estender a abordagem E-SPL para as demais fases do desenvolvimento de sof-

tware (que não requisitos), através da realização da metaclasse de   “Artefato   de  

Domínio”  disponibilizada  pela  linguagem  i*-Ortogonal. 

 Validar o processo de priorização de variantes após escolha manual e/ou contex-

tual prévia,   especificado   na   tarefa   “Priorização de Variantes”   na   abordagem  E-
SPL, que modifica a forma do cálculo da prioridade do variante, inserindo a dis-

tinção entre os tipos de contribuição permitidos pela linguagem i*-Ortogonal. 

 Validar o processo de priorização da escolha do variante (dentre os elegíveis) a 

partir da atividade “Priorização de Variantes”  na  abordagem  E-SPL. 

 Realizar modelos intermediários para a conversão de i*-Ortogonal em outros pro-

dutos de requisitos, que não i*-Wiki (por exemplo, casos de uso). 
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