
1 T́ıtulo

Um estudo para melhoria da abordagem RiPLE-RM (Rise Product Line Engineering

- Risk Management).

2 Aptidão

A aplicação do Gerenciamento de Ricos (Risk Management - RM) em Linha de Pro-

duto de Software (SPL), tem se destacado como importante estratégia para desenvolvi-

mento eficaz de sistemas. Tal fator fomenta esta proposta final de curso, que se caracteriza

como um estudo teórico para aperfeiçoamento da abordagem RiPLE-RM (RiSE Product

Line Engineering - Risk Management), enfatizando os pontos positivos e negativos da

abordagem, de modo a propor melhorias para que a mesma possa ser aplicada, eficiente-

mente, em projetos reais.

Assim, busca-se, com este trabalho explorar todos os conceitos, sobre RM em SPL.

Objetiva-se por melhorias na RiPLE-RM, visando identificar novas formas e métodos que

possam ser utilizados de maneira ágil, culminando em soluções mais aplicáveis quando

relacionadas a teoria e a prática, reduzindo assim as limitações impostas pela abordagem

e, em contrapartida aumentando a abrangência na aplicação da mesma.

3 Descrição do Problema

Gerenciamento de Riscos em projetos de SPL não é um novo conceito, uma vez que

estudos iniciais sobre este tópico foram publicados por Boehm no ińıcio de 1988. Conforme

apresentado Kontio [2001], é dif́ıcil quantificar os benef́ıcios de RM para desenvolvimento

de software. O sucesso deste paradigma pode evitar que diversos problemas surjam no

projeto, bem como a solucionar riscos já apontados anteriormente.

No entanto, apesar da crescente preocupação sobre RM e do aumento de artigos publi-

cados, ainda se identifica algumas dificuldades para executar este paradigma. Isto pode

ser justificado devido ao fato dos projetos de softwares terem se tornado dif́ıceis para

gerenciar, principalmente por impedimentos que tem causado um aumento em termos de

time-to-market e custos associados [Lobato et al., 2010].

De acordo com alguns autores, a indústria de software tem um longo histórico de

prazos não cumpridos, que poderiam se tornar menores se RM tivesse sido levado em

consideração, como pesquisas apresentadas por McFarLan [1974], Boehm [1989], Flowers

[1996] e Charette [1999]. Não obstante com os pontos positivos do uso de RM, poucas

empresas tem apresentado resultados sobre atividades de RM durante projetos SPL, no

tocante a RM em SPL, poucos trabalhos tem sido, efetivamente, envolvidos para melhorias
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de suas práticas, em contrapartida outras áreas tem sido bem exploradas, tal como: escopo

[Moraes et al., 2011], requisitos [Neiva et al., 2010], arquitetura [Cavalcanti et al., 2012],

testes [Silveira Neto et al., 2011] e ferramentas [Cavalcanti et al., 2011]. Todavia, RM é

ainda uma área de atuação imatura para SPL, quando comparada com as outras áreas,

sendo necessário um profundo estudo que engloba este assunto.

Através da abordagem RiPLE-RM proposta por Lobato em 2012, é posśıvel implemen-

tar atividades de RM em um projeto SPL, o que ainda era desconhecido na literatura.

Dessa forma, fica percept́ıvel a importância da prática desta abordagem, que é composta

por atividades que devem ser seguidas para execução de gerenciamento de riscos durante o

desenvolvimento de projetos focado na engenharia de SPL, tornando mais fácil a execução

das atividades que devem ser seguidas para gerenciar os riscos e aumentar as chances de

sucesso no projeto.

Todavia, a RiPLE-RM é uma abordagem teórica, que engloba de forma detalhada,

os conceitos e teorias sobre gerenciamento de riscos, especificando e propondo diversas

atividades para serem aplicadas durante as fases de desenvolvimento de projeto de SPL.

Assim, por não ter sido em um projeto real, visto que apenas uma experimentação contro-

lada foi executada por [Lobato, 2012], a RiPLE-RM é considerada extensa, se tornando

deste ponto de vista um problema quando se quer estabelecer a implementação prática

da teoria fundamentada pela abordagem. Entretanto, a abordagem foi validada apenas

durante as disciplinas de escopo e requisitos da SPL, havendo, assim, um gap em relação

à aplicação da mesma nas demais disciplinas. Neste sentido, é importante verificar a

eficiência da RiPLE-RM durante um projeto SPL completo, visando identificar as vanta-

gens e desvantagens de sua utilização.

Dessa forma, este trabalho está colocado na necessidade em aplicar métodos eficientes

para mitigar e evitar os riscos em projetos SPL. Assim, como apresentado anteriormente,

devido ao fato de que existem poucas pesquisas em RM para SPL, verificou-se a necessi-

dade de um estudo detalhado sobre a RiPLE-RM de maneira a melhorá-la, para que se

possa ser, efetivamente, aplicada em projetos reais de SPL, fomentando então, esta pro-

posta como um importante fator para torná-la uma solução prática e aplicável a tempo e

custos mais baixos para a indústria.

4 Fundamentação Teórica

Linha de Produto de Software (SPL) é um paradigma focado em desenvolvimento de

software com reuso e para reuso [Schmid, 2001], sendo um efetivo método para reduzir

os custos do desenvolvimento de software [Clements e Northrop, 2001]. Ao invés de ana-

lisar, criar, implementar e verificar uma componente de software cada vez que um novo

produto necessita ser lançado, é mais útil e apresenta menor custo, desenvolver o núcleo
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da arquitetura uma vez, que contém artefatos de software em comum, e reusá-los para

múltiplos produtos.

Baseado em definições propostas por Clements e Northrop [2001], SPL é um conjunto

de sistemas que compartilham caracteŕısticas em comum, que satisfaça um particular

segmento de mercado ou necessidades de alguma missão, que é desenvolvida em uma forma

prescrita. É usada para explorar pontos em comum e variabilidades entre as aplicações,

a fim de alcançar reuso em larga escala [Schmid, 2001].

Segundo Linden [2007], o ponto de equiĺıbrio para o desenvolvimento focado em SPL é

alcançado por volta da implementação do terceiro sistema, mostrando que este paradigma

se torna viável quando comparado ao desenvolvimento tradicional. Como apresentado por

Pohl et al., [2005], este paradigma é avaliado baseado no esforço diretamente relacionado

para o custo, pois a redução de custo é uma das essenciais razões pela adoção da SPL.

Introduzir o paradigma SPL não é tarefa fácil, uma vez que não envolve somente

questões arquiteturais, mas também negócios da empresa, processos e questões organi-

zacionais [Wijnstra, 2002]. De acordo com Sagarday et al., [2000], algumas empresas

apresentam resistência relacionada à introdução de SPL, criando barreiras para o desen-

volvimento do paradigma, o que pode ocasionar em problemas, ao invés de benef́ıcios.

Uma das principais barreiras está relacionada à garantia dos benef́ıcios econômicos, uma

vez que várias pesquisas dispońıveis na literatura não apresentam, diretamente, como as

empresas tem lhe dado com a adoção de SPL e quais são os principais riscos envolvidos

[Lobato et al., 2010].

Como os riscos podem ser associados com várias causas, é importante verificar dife-

rentes fontes e monitorar o projeto como um todo, a fim de garantir que todos os riscos

serão identificados. Gerenciamento de riscos incluem atividades para antecipar os riscos,

verificar a probabilidade e entender seu impacto no projeto, bem como aplicar estratégias

a fim de evitá-los e resolvê-los [Sommerville, 2007]. Assim, o uso de atividades de RM,

durante o desenvolvimento de software em SPL, deve ser cuidadosamente analisado e co-

locado em prática desde o ińıcio do projeto, no qual importantes decisões são tomadas

[SEI, 2009a].

Quando se refere a RM para SPL, os riscos ainda devem ser gerenciados devido a com-

plexidade inerente deste paradigma [Lobato et al., 2010]. Os riscos envolvidos em SPL

afetam frequentemente mais do que um único produto, uma vez que diferentes aplicações

podem ser instanciadas da plataforma, então RM deve ser implementado, mais efetiva-

mente, como uma parte integral do gerenciamento do projeto do que como uma atividade

separada [SEI, 2009b].

O Instituto de Engenharia de Software (SEI) propõe 3 atividades essenciais, que devem

ser consideradas para desenvolvimento de uma SPL: Core Assests Development - CAD,

Product Development - PD, e Management - M [Northrop, 2002]. Mostrado na Figura 1.
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Figura 1: Atividades essenciais da SPL [Northrop, 2002]

O CAD é a base para SPL, no qual são definidas as caracteŕısticas dos artefatos que

compõem a plataforma, conhecido como Engenharia de Domı́nio. O principal objetivo

é criar a plataforma da SPL, mapeando os pontos em comum e a variabilidade da li-

nha de produto, estabelecendo artefatos reusáveis e capacidade de produção de produtos

[Pohl et al., 2005].

O PD é abordado como Engenharia de Aplicação [Pohl et al., 2005] e deve ser execu-

tado de acordo com o plano de produção e o escopo da linha de produto, que foi definido

no CAD. Os produtos são desenvolvidos baseados na plataforma, a qual é também conhe-

cida como core assets. Esta, por sua vez, pode apresentar diferentes caracteŕısticas para

o mesmo domı́nio, uma vez que SPL suporta variabilidade entre os produtos.

Em relação ao M, essa atividade é necessária uma vez que CAD e PD são atividades

altamente interativas e requer cuidadoso gerenciamento [Clements e Northrop, 2001], o

sucesso da adoção de SPL está diretamente ligado à atividade M, portanto, deve ser

considerada durante todo o ciclo de vida da linha de produto [Pohl et al., 2005].

Na atividade de gerenciamento a estrutura organizacional é definida e os recursos são

estabelecidos de acordo com as necessidades da empresa, portanto, RM é executada em

paralelo com o desenvolvimento do projeto. Neste projeto, a RiPLE-RM é executada na

atividade de M, de modo a prever, evitar e resolver os riscos do projeto.

Devido a complexibilidade presente no desenvolvimento SPL, riscos devem ser cuida-

dosamente considerados uma vez que eles podem impactar diferentes partes do projeto.

Assim, a atividade de RM é requerida para facilitar e monitorar de forma geral o ciclo de

vida da SPL. Uma adoção ineficaz desta atividade resultará em problemas e pode condu-

zir a um impacto negativo na qualidade do produto, resultando por exemplo, em prazos

não cumpridos e incapacidade para o sucesso no projeto [SEI, 2009b].
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5 Objetivos

Este projeto tem como objetivos principais:

• O estudo aprofundado da literatura de RM em SPL, baseado na abordagem RiPLE-

RM;

• Desenvolver um estudo de caso, simulando uma SPL, em um ambiente acadêmico,

ponderando pontos positivos que culminarão em uma utilização mais prática da

RiPLE-RM;

• Identificar as vantagens e desvantagens da RiPLE-RM, tendo como fundamento o

estudo de caso relacionado anteriormente;

• Comparar os resultados obtidos nesta proposta com os produtos já desenvolvidos

na abordagem RiPLE-RM;

• Propor a melhoria da RiPLE-RM, de maneira a torná-la aplicável em projetos reais

de SPL.

6 Resultados Esperados

Entre os resultados esperados ao fim desse projeto destaca-se:

• Compreensão detalhada sobre RM em SPL;

• Compreensão da arquitetura de sistemas em SPL, como uma nova forma de desen-

volvimento de software, alcançando economias no desenvolvimento de produtos;

• Assim tendo o trabalho desenvolvido por Lobato (2012), verificou-se a necessidade

de um estudo sobre RiPLE-RM de maneira a obter melhor relação entre teoria e

prática;

• Buscar e fundamentar mais conceitos sobre RM em SPL, visando implementação da

abordagem em projetos reais de SPL, visto que atualmente temos poucas pesquisas

no ramo;

• Possibilidade de dar continuidade nos estudos cient́ıficos no ramo de RM em SPL,

visando sempre a atualização de novas formas e métodos implementativos;

• Conhecer na prática as técnicas de SPL com RM;

• Incentivar aos interessados em trabalhar com desenvolvimento de softwares em

grande escala, abordando gerenciamento de riscos.
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7 Descrição de Produtos

7.1 Produtos de PFC 1

A adoção de práticas de RM durante o desenvolvimento de software, é necessária para

garantir que o risco seja gerenciado efetivamente, eficientemente e coerentemente. Assim,

a abordagem RiPLE-RM foi proposta para gerenciamento de riscos, com forte direciona-

mento para aspectos tais como: o escopo e requisitos da SPL. Portanto, como produto de

PFC 1, propomos a melhoria da abordagem RiPLE-RM para verificar e abranger todas

as fases da SPL, de forma aplicável em projetos reais de SPL, uma vez que o gerencia-

mento de riscos deve ser feito em todas as fases de desenvolvimento, conforme mostrado

na Figura 2.

Figura 2: Abordagem RiPLE-RM [Lobato, 2012]

Na Figura 2 é apresenta uma visão geral da RiPLE-RM, que contém um processo

completamente definido para gerenciar os riscos englobando as seguintes atividades de

RM: Risk Communication, Risk Planning, Risk Identification, Risk Documentation, Risk

Assessment, Risk Analysis, Risk Treatment, e Risk Monitoring. Contudo, a RiPLE-RM

foi associada às 3 atividades essenciais, anteriormente relacionadas, CAD, PD, M, uma

vez que o RM deve ser feito durante toda a SPL. Estas atividades de RM necessitam ser

executadas sistematicamente em todas as fases de desenvolvimento da SPL, para uma

cont́ınua melhora de resultados a partir de RM.

7.2 Produtos de PFC 2

Como produto de PFC 2 será redigido um artigo sobre o tema proposto, fazendo uma

comparação entre os resultados obtidos através desta proposta de melhoria e a aborda-

gem estabelecida por Lobato [2012]. Este trabalho será submetido a algum congresso,

com posśıvel submissão ao EnAComp 2014 da Universidade Federal de Goiás - Campus
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Catalão, e/ou a banca avaliadora do curso. Como parte integrante do produto de PFC 2

também fará parte a monografia, a qual será desenvolvida posteriormente, baseada nesta

proposta de melhoria da RiPLE-RM.

8 Metodologia

No que se diz respeito a metodologia a ser empregada, leva-se em consideração aspectos

relativos ao aprendizado de novos métodos de implementação, visando ponderar os pontos

comuns e variabilidades no universo da pesquisa teórica sobre RM em SPL, de modo a

prover uma abordagem a ser aplicada na prática no desenvolvimento de uma completa

SPL. Para tanto, as seguintes etapas serão desenvolvidas:

I) Levantamento do material bibliográfico. Compreende coletar e selecionar os ma-

teriais de apoio, artigos, sites especializados, periódicos já desenvolvidos por pes-

quisadores na área relacionada. Esse levantamento acontecerá no ińıcio do projeto

e perdurará durante todo o peŕıodo de desenvolvimento.

II) Estudo dos conceitos de desenvolvimento de software. Necessário para enten-

der os fundamentos teóricos, e práticas aplicáveis acerca do desenvolvimento de SPL

em projetos reais.

III) Estudo sobre a abordagem RiPLE-RM. Necessário para levantar pontos posi-

tivos e negativos da abordagem, com intuito de fundamentar esta proposta de PFC.

IV) Estudo de caso abordando RM para SPL. Compreende estudar e entender os

vários conceitos e peculiaridades da abordagem RiPLE-RM, simulando um estudo

de caso em um ambiente acadêmico com vistas a identificar as vantagens e desvan-

tagens, para assim propor melhorias.

V) Interações interinstitucionais, workshops e encontros. Interação com pesqui-

sadores e alunos com projetos de pesquisa na área, que deverá se dar através de en-

contros informais e de um ou mais workshops, visando enriquecer a experiência dos

envolvidos, contribuindo assim, para uma maior sinergia nos resultados alcançados.

VI) Treinamento com o paradigma de desenvolvimento de software SPL. Este

treinamento objetiva o estudo aprofundado do paradigma de desenvolvimento de

software adotado como aux́ılio para possibilitar a construção de sistemas que com-

partilham um comum.

VII) Métodos aplicáveis e comparações. Parte da análise experimental do traba-

lho, com a finalidade de comparar os resultados obtidos neste projeto com os da

abordagem RiPLE-RM.
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VIII) Elaboração do produto de PFC 1. Esta etapa consiste em preparar e apre-

sentar o produto de PFC 1.

IX) Elaboração do produto de PFC 2. Etapa final do projeto visando a elaboração

e entrega do artigo.

X) Elaboração da monografia. Compreende a escrita e entrega da monografia.

9 Cronograma

As etapas definidas na metodologia, que ainda não foram executadas, estão dispostas

em ralação ao tempo esperado para execução das mesmas, como mostrado na Tabela 1.

Ano 2014

Mês 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Levantamento do material bibliográfico.

p p p p p p p p p p p

Estudo dos conceitos de desenvolvimento de software.

p p p p p p p p p p p

Estudo sobre a abordagem RiPLE-RM.

p p p p p p p p p

Estudo de caso abordando RM para SPL.

p p p p p p

Interações interinstitucionais, workshops e encontros.

p p p p p p p p

Treinamento com o paradigma de desenvolvimento de

software SPL.

p p p p p

Métodos e comparações.

p p p p p p p

Elaboração do produto de PFC 1.

p p p

Elaboração do produto de PFC 2.

p p p p

Elaboração da monografia.

p p p p p p p p p p

Tabela 1: Cronograma de atividades em relação ao tempo.
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