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REUTILIZAÇÃO DE SOFTWARE

� A maioria das disciplinas de engenharia os sistemas são

projetadas pela composição de componentes existentes que

já foram reusados em outros sistemas.

� A engenharia de software tem se centrado mais no

desenvolvimento de softwares originais, mas tem

reconhecido cada vez mais que para obter um software

melhor, de forma mais rápida e com custos menores, é

necessário um processo de projeto que seja baseado no

reuso sistemático de softwares.

� Nos últimos 10 anos tem ocorrido uma mudança

significativa a favor do desenvolvimento baseado em reuso.



ENGENHARIA DE SOFTWARE BASEADA

EM REUSO

� Reuso de sistemas de aplicação

� O sistema de aplicação inteiro pode ser reusado, tanto

incorporando-o sem mudanças a outros sistemas (reuso de

COTS) quanto desenvolvendo famílias de aplicações.

� Reuso de componentes

� Os componentes de uma aplicação desde os subsistemas até

os objetos simples podem ser reusados.

� Reuso de objetos e funções

� Os componentes de software que implementam um objeto

ou função simples bem definido podem ser reusados.



BENEFÍCIOS DO REUSO DE SOFTWARE



PROBLEMAS COM REUSO



O PANORAMA DE REUSO

� Apesar de geralmente, o reuso ser lembrado

apenas no reuso de componentes de sistema,

existem várias abordagens de reuso diferentes as

quais podem ser usadas.

� O reuso é possível em vários níveis desde funções

simples a sistemas de aplicações completos.

� O panorama de reuso cobre a faixa de técnicas de

reuso possíveis.



O PANORAMA DE REUSO



ABORDAGENS QUE APOIAM O REUSO DE

SOFTWARE



ABORDAGENS QUE APOIAM O REUSO DE

SOFTWARE



FATORES DE PLANEJAMENTO DE REUSO

� O cronograma de desenvolvimento do software.

� A expectativa de duração do software.

� O conhecimento, as habilidades e a experiência

da equipe de desenvolvimento.

� A importância do software e seus requisitos não

funcionais.

� O domínio da aplicação.

� A plataforma de execução do software.



FRAMEWORKS DE APLICAÇÕES

� Os frameworks são entidades moderadamente

grandes que podem ser reusadas. Eles estão em

algum lugar entre a reutilização de sistemas e

componentes.

� Os frameworks são um projeto de subsistema feitos de

uma coleção de classes de objetos concretos e

abstratos e interfaces.

� O subsistema é implementado adicionando-se

componentes para preencher partes do projeto e

instanciando as classes abstratas no framework.



CLASSES DE FRAMEWORKS

� Frameworks de infraestrutura de sistema

� Dão suporte ao desenvolvimento das infraestruturas de

sistema como comunicação, interfaces de usuário e

compiladores.

� Frameworks de integração de middleware

� Os padrões e as classes que dão suporte à comunicação dos

componentes e a troca de informações.

� Frameworks de aplicações corporativas

� Dão suporte ao desenvolvimento de tipos específicos de

aplicações como sistemas de telecomunicações ou

financeiros.



FRAMEWORKS DE APLICAÇÕES WEB

� Dão suporte à construção de websites dinâmicos

como um front-end para aplicações web.

� Os WAFs (Web Application Frameworks) estão

atualmente disponíveis para todas as linguagens

de programação web mais comuns, como p.ex.

Java, Python, Ruby e etc.

� O modelo de interação é baseado no padrão

Composite do MVC (Model-View-Controller).



MODELO-VISÃO-CONTROLADOR

� Framework de infraestrutura de sistema para

projeto de GUI.

� Permite múltiplas apresentações de um objeto e

interações separadas dessas apresentações.

� O framework MVC envolve a instanciação de um

número de padrões de projeto



O PADRÃO MODELO-VISÃO-CONTROLADOR



CARACTERÍSTICAS DOS WAF

� Proteção

� Os WAFs podem incluir classes que ajudam a implementar

a autenticação e acesso dos usuários (login).

� Páginas Web dinâmicas

� São fornecidas classes que ajudam a definir templates de

páginas Web e a preenchê-las dinamicamente a partir do

banco de dados do sistema.

� Suporte de banco de dados

� O framework pode fornecer classes que fornecem uma

interface abstrata para diferentes bancos de dados.



CARACTERÍSTICAS DOS WAF

� Gerenciamento de sessão

� Geralmente fazem parte de um WAF, as classes

usadas para criar e gerenciar sessões (um número de

interações com o sistema feitas pelo usuário).

� Interação de usuário

� Atualmente, a maioria dos frameworks Web

fornecem suporte a AJAX (Holdener, 2008), o que

permite a criação de páginas Web mais interativas.



ESTENDENDO OS FRAMEWORKS

� Os frameworks são genéricos e são estendidos para criar

uma aplicação ou subsistema mais específico. Eles

fornecem a arquitetura-esqueleto para o sistema.

� Estender o framework envolve:

� Adicionar classes concretas que herdem as operações das

classes abstratas do framework;

� Adicionar métodos que são chamados para responderem a

eventos que são reconhecidos pelo framework.

� O problema dos frameworks é a sua complexidade, o que

significa que demora muito tempo para se fazer uso efetivo

deles.



INVERSÃO DE CONTROLE EM

FRAMEWORKS



PONTOS IMPORTANTES

� Atualmente, a maioria dos novos sistemas de

software de negócios são desenvolvidos reusando

o conhecimento e códigos de sistemas

previamente implementados.

� Existem várias maneiras diferentes de se reusar

o software.

� Elas variam entre o reuso de classes e métodos

em bibliotecas até o reuso de sistemas de

aplicações completos.



PONTOS IMPORTANTES

� As vantagens do reuso de software são o menor custo,

desenvolvimento de software mais rápido e menores riscos.

� A confiança do sistema é aumentada. Os especialistas

podem ser usados de forma mais efetiva concentrando suas

especialidades no projeto de componentes reusáveis.

� Os frameworks de aplicações são coleções de objetos

abstratos e concretos que são projetados para reuso por

meio de especialização e adição de novos objetos.

� Geralmente, incorporam boas práticas de projeto por meio

de padrões de projeto.



LINHAS DE PRODUTO DE SOFTWARE

� As linhas de produto de software ou famílias de

aplicações são aplicações com funções genéricas

que podem ser adaptados e configurados para uso

em um contexto específico.

� Uma linha de produto de software é um conjunto

de aplicações com uma arquitetura comum e

componentes compartilhados, em que cada

aplicação é especializada para refletir diferentes

requisitos.



LINHAS DE PRODUTO DE SOFTWARE

� A adaptação pode envolver:

� Configuração de componentes e sistema;

� Adição de novos componentes ao sistema;

� A seleção a partir de uma biblioteca de componentes

existentes;

� A modificação de componentes para que atendam aos

novos requisitos.



FRAMEWORKS DE APLICAÇÕES E LINHAS DE

PRODUTO

� Os frameworks de aplicações dependem de recursos orientados

a objeto tais como polimorfismo, para implementar extensões.

As linhas de produto não precisam ser orientadas a objeto

(p.ex. Software embutido para um celular)

� Os frameworks de aplicações se centram em fornecer suporte

técnico, ao invés de suporte específico de domínio. As linhas de

produto englobam informações de domínio e plataforma.

� Geralmente, as linhas de produto são aplicações de controle

de equipamentos.

� As linhas de produto de software são feitas de uma família de

aplicações, geralmente pertencentes à mesma organização.



ESPECIALIZAÇÃO DE LINHA DE

PRODUTO

� Especialização de plataforma

� Diferentes versões da aplicações são desenvolvidas para diferentes

plataformas.

� Especialização de ambiente

� Diferentes versões de aplicações são criadas para lidar com diferentes

ambientes operacionais p.ex. tipos diferentes de equipamentos de

comunicação.

� Versões diferentes da aplicação são criadas para clientes

diferentes com requisitos diferentes.

� Especialização de processo

� Versões diferentes da aplicação são criadas para dar suporte aos

diferentes processos de negócio.



ARQUITETURA DE LINHA DE PRODUTO

� As arquiteturas devem ser estruturadas de forma

a separar subsistemas diferentes e permitir que

sejam modificados.

� A arquitetura também deve separar entidades e

suas descrições, e os níveis altos das entidades de

acesso ao sistema, por meio de descrições, ao

invés de fazê-lo diretamente.



A ARQUITETURA DE UM SISTEMA DE ALOCAÇÃO

DE RECURSOS



A ARQUITETURA DE LINHA DE PRODUTO DE UM

SISTEMA DE DESPACHO DE VEÍCULOS



DESPACHO DE VEÍCULOS

� Um sistema especializado de gerenciamento de recursos cujo

objetivo é alocar recursos (veículos) para lidar com incidentes.

� As adaptações incluem:

� no nível da UI (User Interface, interface de usuário), existem

componentes para o display do operador e para as comunicações;

� no nível do gerenciamento de Entrada/Saída existem componentes

que lidam com autenticação, relatórios e planejamento;

� no nível de gerenciamento de recursos, existem componentes para

despacho e localização de veículos , gerenciamento de status de

veículos e histórico de incidentes;

� o banco de dados inclui equipamentos, veículos e bancos de dados de

mapas.



DESENVOLVIMENTO DE INSTÂNCIA DE

PRODUTO



DESENVOLVIMENTO DE INSTÂNCIA DE

PRODUTO

� Elicitar requisitos de stakeholders

� Usar membros existentes da família como protótipo.

� Selecionar o sistema mais próximo aos requisitos

� Encontrar o membro da família que melhor se

enquadra nos requisitos.

� Renegociar requisitos

� Adaptar os requisitos às capacidades do software

conforme necessário.



DESENVOLVIMENTO DE INSTÂNCIA DE

PRODUTO

� Adaptar sistema existente

� Desenvolver novos módulos e fazer mudanças nesse

membro da família.

� Entregar novo membro da família

� Documentar as características chave para o futuro

desenvolvimento desse membro.



CONFIGURAÇÃO DE LINHA DE PRODUTO

� Configuração em tempo de projeto

� A linha de produto é adaptada e alterada de acordo

com os requisitos de clientes em particular.

� Configuração em tempo de implantação

� A linha de produto é configurada absorvendo o

conhecimento dos requisitos do cliente e dos

processos de negócio. O código-fonte do software em si

não é alterado.



CONFIGURAÇÃO EM TEMPO DE

IMPLANTAÇÃO



NÍVEIS DE CONFIGURAÇÃO EM TEMPO DE

IMPLANTAÇÃO

� A seleção de componentes, na qual você seleciona os

módulos que fornecem a funcionalidade requisitada em um

sistema .

� A definição de regras e workflow, em que você define os

workflows (como a informação é processada, estágio por

estágio) e regras de validação, as quais devem ser

aplicadas às informações inseridas pelos usuários ou

geradas pelo sistema.

� A definição de parâmetros, em que você especifica os

valores de parâmetros específicos do sistema, os quais

refletem a instância da aplicação sendo criada.



REUSO DE PRODUTOS COTS

� Um produto COTS (de prateleira, commercial-off-the-shelf) é

um sistema de software que pode ser adaptado para diferentes

clientes, sem alterar o código fonte do sistema.

� Os sistemas COTS tem características genéricas o que faz com

que possam ser reusados/reusados em diferentes ambientes.

� Os produtos COTS são adaptados usando-se mecanismos de

configuração internos que permitem alterar a funcionalidade

do sistema de acordo com as necessidades específicas do

cliente.

� Por exemplo, em um sistema de registros de pacientes de um hospital,

os formulários de entradas e relatórios de saídas separados podem ser

definidos para diferentes tipos de pacientes.



BENEFÍCIOS DO REUSO DE COTS

� Como em outros tipos de reuso, a implantação mais

rápida de um sistema confiável pode ser possível.

� É possível ver qual funcionalidade é fornecida pelas

aplicações, assim é mais fácil julgar se são ou não

adequadas.

� Alguns riscos de desenvolvimento são evitados por

meio do uso de softwares existentes. No entanto, essa

abordagem tem seus próprios riscos, conforme discuto

abaixo.



BENEFÍCIOS DO REUSO DE COTS

� Os negócios podem se centrar nas suas atividades

centrais sem precisar comprometer muitos

recursos com o desenvolvimento de sistemas de

TI.

� Conforme as plataformas operacionais evoluem,

as atualizações tecnológicas devem se tornar

simplificadas por serem responsabilidade do

fornecedor do produto COTS, e não do cliente.



PROBLEMAS DO REUSO DE COTS

� Geralmente, os requisitos precisam ser adaptados para refletir

a funcionalidade e o modo de operação do produto COTS.

� O produto COTS pode se basear em suposições praticamente

impossíveis de se alterar.

� Escolher o sistema COTS certo para uma empresa pode ser

um processo difícil, especialmente porque vários produtos

COTS não são bem documentados.

� Pode haver falta de especialistas locais para dar suporte ao

desenvolvimento dos sistemas.

� O fornecedor do produto COTS controla o suporte ao sistema e

sua evolução.



SISTEMAS DE SOLUÇÃO COTS E INTEGRADOS

COTS



SISTEMA DE SOLUÇÃO COTS

� Os sistemas de solução COTS são sistemas de aplicações

genéricos que podem ser projetados para dar suporte a um

tipo particular de negócio, atividade de negócio ou às vezes

uma empresa inteira.

� Por exemplo, um sistema de solução COTS pode ser produzido

para dentistas fazerem o agendamento de consultas, registros

ortodônticos, retorno de pacientes, etc.

� Sistemas de solução COTS de domínio específico, como

sistemas para dar suporte a uma função de negócio (p.ex.

gerenciamento de documentos) fornecem uma

funcionalidade, provavelmente é demandada por uma série

de potenciais usuários.



SISTEMAS ERP

� Um sistema ERP (Enterprise Resource Planning,

Planejamento de Recursos Empresariais) é um sistema

genérico que dá suporte a processos de negócio comuns, tais

como compras e faturamento, fabricação, etc.

� São amplamente reusados em grandes companhias –

representam provavelmente a forma mais comum de reuso

de software.

� O núcleo genérico é adaptado pela inclusão de módulos e

pela incorporação de conhecimento dos processos e regras

de negócio.



A ARQUITETURA DE UM SISTEMA ERP



ARQUITETURA DE ERP

� Um número de módulos para dar suporte a diferentes

funções de negócio.

� Um conjunto definido de processos de negócio,

associados a cada módulo, relacionado às atividades

desse módulo.

� Um banco de dados comum que mantém as

informações sobre todas as funções de negócio

relacionadas.

� Um conjunto de regras de negócio que se aplica a

todos os dados no banco de dados.



CONFIGURAÇÃO DE ERP

� Seleção da funcionalidade requisitada do sistema.

� Estabelecimento de um modelo de dados que define como os dados da

organização serão estruturados no banco de dados do sistema.

� Definição de regras de negócio que se aplicam a esses dados.

� Definição de interações esperadas com os sistemas externos.

� Projeto de formulários de entrada e os relatórios de saída gerados pelo

sistema.

� Projeto de novos processos de negócio que estejam de acordo com o

modelo de processo básico suportado pelo sistema.

� Configuração de parâmetros que definam como o sistema será

implantado em sua plataforma.



SISTEMAS INTEGRADOS COTS

� Os sistemas integrados COTS são aplicações que

incluem dois ou mais produtos COTS e/ou

sistemas de aplicações legadas.

� É possível usar essa abordagem quando não

existe um único sistema COTS que atenda a

todas as suas necessidades ou quando você deseja

integrar um produto COTS novo em sistemas que

você já usa.



OPÇÕES DE PROJETO

� Qual produto COTS oferece a funcionalidade mais apropriada?

� Geralmente existem vários produtos COTS disponíveis que podem ser

combinados de formas diferentes.

� Como os dados serão trocados?

� Produtos diferentes normalmente usam estruturas de dados e

formatos únicos. É necessário escrever adaptadores que convertam de

uma representação para outra.

� Quais características de um produto serão realmente usadas?

� Os produtos COTS podem incluir mais funcionalidade do que o

necessário e algumas funções podem ocorrer simultaneamente em dois

produtos.



UM SISTEMA INTEGRADO COTS DE

AQUISIÇÕES



INTERFACES COTS ORIENTADAS A

SERVIÇOS

� Caso uma abordagem orientada a serviços seja usada, a

integração de produtos COTS pode ser simplificada.

� Uma abordagem orientada a serviços significa permitir

acesso à funcionalidade do sistema de aplicação por meio

de uma interface de serviço padrão, com um serviço para

cada unidade distinta de funcionalidade.

� Algumas aplicações podem oferecer uma interface de

serviço mas, às vezes, essa interface de serviço precisa ser

implementada pelo integrador do sistema.

� É necessário programar um empacotador que esconda a

aplicação e forneça serviços externamente visíveis.



EMPACOTAMENTO DE APLICAÇÃO



PROBLEMAS COM A INTEGRAÇÃO DE SISTEMA

COTS

� Falta de controle de funcionalidade e desempenho

� Os sistemas COTS podem ser menos eficientes do que parecem.

� Problemas com a interoperabilidade de sistema COTS

� Diferentes sistemas COTS podem fazer suposições diferentes, o que

resultará em dificuldades de integração.

� Não existe controle sobre a evolução de sistema

� Os fornecedores do sistema COTS controlam a evolução do sistema e

não seus usuários.

� Suporte dos fornecedores de sistemas COTS

� Os fornecedores de sistemas COTS podem não oferecer suporte

durante todo o tempo de vida do produto.



PONTOS IMPORTANTES

� As linhas de produto de software são aplicações relacionadas,

desenvolvidas a partir de uma base comum.

� Esse sistema genérico é adaptado para atender a requisitos

específicos de funcionalidade, plataforma de destino ou

configuração operacional.

� O reuso de produto COTS preocupa-se com o reuso de sistemas

de prateleira em grande escala. Eles fornecem uma grande

funcionalidade e seu reuso pode reduzir radicalmente os custos

e o tempo de desenvolvimento.

� Os sistemas podem ser desenvolvidos pela configuração de um

único COTS genérico ou pela integração de dois ou mais

produtos COTS.



PONTOS IMPORTANTES

� Os sistemas ERPs são exemplos de reuso de COTS em

grande escala.

� Uma instância de um sistema ERP é criada por meio da

configuração de um sistema genérico com informações

sobre os processos e regras de negócio do cliente.

� Os potenciais problemas de reuso baseado em COTS

incluem a falta de controle sobre a funcionalidade e

desempenho, falta de controle sobre a evolução do sistema,

a necessidade de suporte de fornecedores externos e

dificuldades em assegurar que os sistemas possam

interoperar.
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