
 

Faculdade de Informática 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Computação 
PUCRS – BRASIL 

 
http://www.inf.pucrs.br 

 

 

 

 

 

 

  
  

Especificando Informações para 

Componentes Reutilizáveis 
 

 

 

 

 

Giliane Redolfi, Luciana de Araujo Spagnoli, 

Ricardo Melo Bastos, Mauricio Cristal, Anete Persch Espindola 

 

 

 

 

TECHNICAL  REPORT SERIES 
 

Number: 041 
July 2004

 

http://www.inf.pucrs.br/


 

Contact: 

gredolfi@inf.pucrs.br 
http://www.inf.pucrs.br/~gredolfi 
 
lspagnoli@inf.pucrs.br 
http://www.inf.pucrs.br/~lspagnoli 
 
bastos@inf.pucrs.br 
http://www.inf.pucrs.br/~bastos 
 
mauricio.cristal@terra.com.br 
 
anete@inf.pucrs.br 
http://www.inf.pucrs.br/~aespindola/ 

 
Giliane Redolfi é aluna de mestrado do Programa de Pós Graduação em Ciência da 
Computação da PUCRS. Desenvolve pesquisas em DBC, preocupando-se com o 
armazenamento, busca e recuperação de componentes. Atua como pesquisadora no CDPe1 ( 
Centro de Desenvolvimento e Pesquisa) na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul.. 
 
Luciana de Araujo Spagnoli é aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
da Computação (FACIN/PUCRS), trabalhando ativamente com Desenvolvimento Baseado 
em Componentes, preocupando-se com as atividades de adaptação e composição de 
componentes. Sua bolsa de mestrado é financiada pelo CDPe (Centro de Desenvolvimento e 
Pesquisa) na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde atua como 
pesquisadora na área de reuso de software. 
 
Ricardo Melo Bastos é professor da FACIN-PUCRS desde 1986 e Ph. D. em Ciência da 
Computação desde 1998 (PPGC-UFRGS).  Atua como pesquisador em engenharia de 
software e sistemas multi-agentes no grupo de sistemas de informação do Programa de Pós 
Graduação em Ciência da Computação. 
 
Mauricio Cristal Gerente de projetos certificado pelo PMI e Mestre pelo Programa de Pós-
Graduação em Ciência de Computação da PUCRS. Possui experiência de 9 anos no mercado 
tecnológico tendo participado de projetos nacionais e internacionais. Atualmente atua como 
gerente de projetos, participando diretamente no processo de certificação CMM nível 2. 
 
Anete Persch Espindola concluiu o mestrado no PPGCC-PUCRS em 2003, tendo trabalhado 
ativamente com DBC, preocupando-se respectivamente com aspectos metodológicos e com 
tecnologias para desenvolvimento de software segundo abordagem DBC. Atualmente, 
trabalha com desenvolvimento de software. 
 
 
Copyright © Faculdade de Informática – PUCRS 
Published by Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 
Av. Ipiranga, 6681 
90619-900 Porto Alegre – RS – Brazil 

                                                           

1 Centro de Pesquisa fundado nos termos da lei federal brasileira para tecnologia de informação Nº 
8.248/91. 

i 

mailto:gredolfi@inf.pucrs.br
http://www.inf.pucrs.br/~gredolfi
mailto:lspagnoli@inf.pucrs.br
http://www.inf.pucrs.br/~lspagnoli
mailto:bastos@inf.pucrs.br
http://www.inf.pucrs.br/~bastos
mailto:mauricio.cristal@terra.com.br
mailto:anete@inf.pucrs.br
http://www.inf.pucrs.br/~aespindola/


SUMÁRIO 

Sumário ..........................................................................................................................ii 

Lista de Abreviaturas ................................................................................................... iii 

Lista de Figuras.............................................................................................................iv 

Lista de Tabelas .............................................................................................................v 

2. Componentes..............................................................................................................9 

     2.1. Componentes e Orientação a Objetos ..............................................................12 

     2.2. Componentes e Arquitetura de Software .........................................................13 

     2.3. Modelos de Componentes e Frameworks de Componentes ............................14 

3. Caracterizando Componentes no Repositório..........................................................17 

     3.1. Levantamento das  Características...................................................................17 

     3.2. Classificação das Características Levantadas ..................................................18 

     3.3. Modelo de Referência ......................................................................................24 

            3.3.1. Documentação das Classes e Atributos .................................................24 

            3.3.2. Documentação dos Relacionamentos ....................................................34 

4. Repositório de Componentes ...................................................................................38 

     4.1. Gerenciamento de Componentes .....................................................................39 

     4.2. Indexação e Recuperação de Componentes .....................................................39 

     4.3. Controle de Versão ..........................................................................................42 

     4.4. Notificação.......................................................................................................43 

     4.5. Interface Gráfica ..............................................................................................44 

     4.6. Outros Requisitos.............................................................................................44 

5. Ferramentas de Repositórios....................................................................................46 

     5.1. OSCAR (Open-Source Component and Artefact Repository )........................46 

     5.2. Repositório de Componentes GIS....................................................................49 

     5.3.  SALMS ( Software Asset Library Management System)................................51 

     5.4. Análise das Funcionalidades nas Ferramentas Levantadas .............................52 

6. Considerações Finais ...............................................................................................54 

Referências Bibliográficas ...........................................................................................56 

 

 ii



LISTA DE ABREVIATURAS 

 

CBSE Component-Based Software Engineering 

CKBR Component Knowledge-Based Repository 

CVS Concurrent Versions System  

DBC Desenvolvimento Baseado em Componentes 

DBMS Databases Management System 

DLL Dynamic Link Libraries 

GENESIS Generalized Environment for Process Management in Cooperative 

Software Engineering 

GDC Global Development Center 

GIS Geographic Information System 

OML Odyssey Mediator Layer 

OO Orientação a Objetos 

OSCAR Open Source Component Artefact Repository 

SALMS Software Asset Library Management System 

SQL Structured Query Language 

TCB Trusted Computing Base 

XML Extensible Markup Language 

XSLT Extensible Stylesheet Transformations 

 

 iii



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 -  Padrões de projetos baseados em componentes adaptada de [BAC00]. ....16 

Figura 2 – Modelo de Referência de componentes......................................................25 

Figura 3 - Repositório baseado em conhecimento adaptado de [VIT03]. ...................41 

Figura 4 - Gráfico de versões adaptada de [BER98]. ..................................................43 

Figura 5 - Arquitetura proposta para o OSCAR adaptado de [BOL02a].....................48 

Figura 6 - Sistema de repositório de componentes GIS adaptado de [JO02]. .............50 

 

 
 

 

 iv



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Característica de componentes...................................................................19 

Tabela 2 - Funcionalidades apresentadas pelas ferramentas de repositório. ...............52 

 v



 

“Especificando Informações para Componentes Reutilizáveis " 
 

RESUMO: Devido ao rápido crescimento e a competição pelo mercado, as empresas 

vem buscando cada vez mais a qualidade e a produtividade no processo de desenvolvimento 

de software. O reuso surge como uma perspectiva interessante, pois apresenta tais benefícios 

através do desenvolvimento com componentes, que parte do princípio que existam 

componentes disponíveis para o reuso; e o desenvolvimento de componentes reutilizáveis, o 

qual similar ao desenvolvimento de software convencional, porém possui preocupação com o 

reuso.  Porém, para que um componente seja reutilizado da maneira como ele foi projetado, é 

necessário compreende suas características de desempenho, funcionalidade e comportamento. 

Neste contexto, o presente relatório faz um estudo sobre componentes e relata um 

levantamento de características de componentes realizado. Este levantamento visa auxiliar na 

definição de um conjunto de informações sobre o componente, que devem ser armazenadas 

juntamente com ele em um repositório, para que possa ser recuperado e reusado facilmente. 

Através da análise e discussões das características levantadas e como estas estão 

relacionadas, foi desenvolvido um modelo de referência para componentes. Este modelo de 

referência é um modelo de informação semântico, e visa ser usado como um esquema 

conceitual sobre as informações do componente que necessitam ser armazenados auxiliando 

na catalogação, armazenamento e recuperação dos mesmos em um repositório. Por fim, um 

repositório deve disponibilizar componentes eficientemente. Uma contextualização de 

repositórios de componentes e uma investigação na literatura sobre funcionalidades de 

repositório também são apresentadas neste documento. 

Palavras-chave: reuso de componentes, desenvolvimento baseados em componente, 

repositório.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O acelerado crescimento e a competição pelo mercado, fazem com que empresas se 

preocupem cada vez mais com a qualidade e produtividade no processo de desenvolvimento 

de software. Nesse sentido, CBSE (Component-Based Software Development) abrange 

preocupações com reuso de software, visando aumentar a produtividade e reduzir os custos 

com qualidade. 

O reuso é uma perspectiva interessante, pois apresenta benefícios significativos para o 

processo de desenvolvimento de software como produtividade, qualidade e redução de 

custos.  Para [SAM97], identificar que sistemas apresentam componentes similares ou até 

mesmo idênticos, os quais são repetidamente desenvolvidos do zero, leva à tentativa de 

reutilizar componentes já existentes. 

A literatura [SAM97] [CRN02] [BAC00] [BRO97] apresenta diversas definições 

sobre o que é um componente, porém uma definição uniforme é necessária e importante para 

que componentes tenham uma única visão, guiando o seu desenvolvimento e a forma como 

este deve estar armazenado em um repositório. Dessa forma, o capítulo 2 deste trabalho 

apresenta tais definições, destacando as diferentes visões de cada autor e a abordagem de 

componentes utilizada para este trabalho. 

Depois do estudo sobre as definições e os aspectos relacionados a componentes, 

observou-se que para estes serem reutilizado da maneira como eles foram projetados, é 

necessário compreender suas características de desempenho, funcionalidade e 

comportamento. Pois conforme [SAM97], para um componente ser recuperado efetivamente 

de um repositório, todas as informações relativas ao componente devem também ser 

armazenadas.  

Neste sentido, um levantamento na literatura sobre características de componentes foi 

desenvolvido e é apresentado no capítulo 3 deste documento. Este levantamento visa auxiliar 

na definição do conjunto de informações sobre o componente, que devem ser armazenadas 

juntamente com ele para que possa ser recuperado e reusado facilmente. Dentre as 

características levantadas identificou-se que algumas características agregam valor ao 

componente e podem ser consideradas como informações sobre ele, outras o definem 

conceitualmente. 
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Através da análise e discussões das características levantadas e como estas estão 

relacionadas, foi desenvolvido um modelo de referência para componentes. Um modelo de 

referência é um modelo de informação semântico e visa ser usado como um esquema 

conceitual sobre as informações do componente que necessitam ser armazenados em um 

repositório.  

No capítulo 4, são apresentadas uma contextualização de repositórios de 

componentes, e uma investigação na literatura sobre funcionalidades que um repositório deve 

apresentar. Tais funcionalidades auxiliam no desenvolvimento baseado em componentes com 

intuito de disponibilizar os mesmos eficientemente.  

Algumas ferramentas de repositórios são apresentadas no capítulo 5, destacando os 

objetivos, a arquitetura, tecnologias empregadas, funcionalidades e serviços oferecidos de 

cada ferramenta de repositório investigada. Este capítulo aborda três ferramentas de 

repositório encontradas na literatura, o OSCAR (Open Source Component Artefact 

Repository), um repositório de componentes GIS e o SALMS (Software Asset Library 

Management System). Por fim, avalia se as ferramentas levantadas atendem as 

funcionalidades destacadas no capítulo 4, relatando as principais preocupações em relação à 

criação de um repositório de componentes.  

Este relatório técnico é produto de estudos realizados pelo Grupo de Pesquisa em 

Software Architectures do PDTI (Programa de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia 

da Informação), financiado pela Dell Computadores do Brasil Ltda. com recursos da Lei 

8.248/91. 
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 2. COMPONENTES 

Diversas definições de componentes são encontradas atualmente na literatura, e isso 

dificulta o entendimento acerca do que é um componente. Embora muitos autores concordem 

em suas definições, existem visões diferenciadas para componentes, as quais são 

apresentadas nesta seção. 

Para [SZY99], “um componente de software é uma unidade de composição com 

interfaces contratualmente especificadas e somente explícitas dependências de contexto. Um 

componente de software pode ser usado independentemente e ser composto por outras 

partes”. Esta definição aborda componente como um elemento de software que pode ser 

combinado com outros componentes através de suas interfaces. Essas interfaces escondem 

detalhes da implementação e fornecem informações de como um componente pode interagir 

com outro componente. Por dependências de contexto entende-se a definição do que o 

ambiente deve fornecer ao componente para que ele funcione. 

Com o objetivo de auxiliar no entendimento da definição apresentada por [SZY99], 

algumas propriedades são analisadas detalhadamente abaixo: 

• Para um componente ser uma unidade de atuação independente, necessita estar 

separado do ambiente e de outros componentes. Portanto, um componente encapsula 

suas características em interfaces, e neste contexto, outras partes não terão acesso aos 

detalhes de implementação desse componente. 

• Para que um componente seja combinado com outros componentes ele deve ser 

suficientemente autocontido. O componente deve ter especificações claras sobre o que 

ele requer e o que ele oferece para seu reuso.  

• Finalmente, um componente não tem persistência de estado. Para isso é necessário 

que um componente não diferencie de suas cópias. Não tendo estado, um componente 

pode ser carregado e ativado dentro de um sistema particular, mas faz pouco sentido 

tendo múltiplas cópias.  

Em [BAC00], os autores definem um componente como “uma implementação não 

conhecida de funcionalidades, que pode ser composto por outras partes em conformidade 

com um modelo de componentes”.  Nesta definição, os autores concordam com a visão de 

[SZY99] e acrescentam a preocupação de que componentes devem ser construídos de acordo 

com um modelo de componentes, o qual especifica padrões e convenções que devem ser 
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seguidos pelos desenvolvedores do sistema, distinguindo-os de outras formas de software 

empacotado. Estes padrões e convenções dizem respeito à estrutura e às formas de interação 

do componente, os recursos disponíveis para o componente e de que forma esses recursos 

estão associados a ele. Por fim, para que os padrões e convenções impostos pelo modelo 

possam ser implementados, devem ser suportados por um framework de componentes que 

gerencia os recursos compartilhados pelos componentes e provê os mecanismos básicos que 

habilitam a comunicação entre componentes. 

Na visão de [BRO97], “componente é um conjunto independente de serviços 

reutilizáveis".  Por independente entende-se um componente que pode ser usado fora do seu 

contexto. Isto implica que componentes não podem ser desenvolvidos contendo dependências 

entre si, de modo que a colaboração com um componente para conseguir uma solução não 

interfira em outro componente. Serviços reutilizáveis implicam que um componente forneça 

funcionalidades que outros componentes desejam acessar. Para isto, um componente deve ter 

uma especificação, a qual descreve o que o componente faz e como ele se comporta quando 

seus serviços são reusados.  Serviços são definidos por um programador que fornece a 

implementação para um componente. Expressada em termos de código, a implementação 

pode ser criada em linguagens e tecnologias diferentes do programa cliente.  

Pela análise dos elementos que compõem a definição de [BRO97], é possível 

identificar que a mesma abrange componentes como artefato de implementação. E ainda, 

apresenta características que devem estar contidas nestes componentes que demonstram a 

preocupação do autor com o reuso. Embora esta definição aborda a visão de serviços 

reutilizáveis, apresenta várias características comuns as definições anteriores [SZY99] e 

[BAC00], como a visão de interfaces, independência do componente e os tratam como 

unidades de composição.  

Em oposição às definições apresentadas anteriormente, onde o conceito de 

componentes como elementos no nível de código é bastante forte, é abordada a seguir, uma 

definição mais abrangente sobre componentes, enfatizando o seu reuso em todo o processo de 

desenvolvimento.  

Para [SAM97], “componentes de software reutilizáveis são artefatos autocontidos, 

facilmente identificáveis que descrevem e/ou executam funções específicas e possui 

interfaces claras, documentação apropriada e uma condição de reuso definida”. O termo 

artefato apresentado nesta definição indica que componentes podem ter diferentes formas, 

como por exemplo, código fonte, documentação e código executável. A seguir, destacam-se 
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alguns elementos desta definição, discutidos em [SAM97], que contribuem para um melhor 

entendimento da abordagem dada pelo autor. 

• Autocontido: diz respeito à capacidade de um componente ser reutilizável por si só, 

ou seja, não dependa de outros componentes para ser reusado. As dependências entre 

componentes, se existirem, devem ser vistas como um único componente reutilizável.  

• Identificação: componentes devem ser claramente identificáveis, ou seja, devem estar 

contidos em um único local ao invés de distribuídos e misturados com outros artefatos 

de software ou documentação.  

• Funcionalidades: diz respeito às funcionalidades de um componente, ou seja, 

componentes podem descrever funcionalidades e/ou executar funções. Assim, pode-se 

considerar toda a documentação do ciclo de vida do software como componente, 

embora ela não abrigue codificação de funcionalidades.   

• Interfaces: componentes devem ter interfaces claras a fim de facilitar o reuso e a 

conexão com outros componentes, além de esconder detalhes que não são necessários 

ao reuso.  

• Documentação: uma documentação clara é indispensável para o reuso, pois a 

documentação irá indicar o tipo de componente e sua complexidade. A falta de uma 

documentação apropriada torna o componente menos útil para o reuso.  

• Condição de reuso: condições de reuso devem ser estabelecidas, contendo 

informações sobre quem é o proprietário do componente, quem mantém o 

componente, com quem se deve entrar em contato no caso de problema, e qual é o 

estado de qualidade do componente.   

Esta definição diferencia-se da visão de componentes somente como elementos de 

software apresentados por [SYZ99] [BAC00] e [BRO97], definindo componentes como 

qualquer artefato desenvolvido durante o processo de desenvolvimento de software.   

Conforme as definições apresentadas é possível verificar a diversidade de definições 

para componentes e quais são as características que o tornam reutilizáveis. No entanto, 

conclui-se que componentes podem ser vistos sobre duas formas: como fragmentos de 

software [SZY99], [BAC00] [BRO97] ou como quaisquer artefatos construídos ao longo do 

processo de desenvolvimento de software [SAM97]. 
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Para o contexto deste trabalho adotaremos a definição de [SAM97] por ser abrangente 

o suficiente para enfatizar o reuso em todo o processo de desenvolvimento. E 

complementamos com as considerações abordadas por [BAC00], o qual aborda componentes 

como implementações, quando ele diz que “componentes devem estar em conformidade com 

um modelo de componentes”. Assim componentes são vistos neste trabalho sob duas formas: 

componentes do tipo especificação, existindo na forma de diagramas ou artefato textual; ou 

componentes do tipo implementação, que podem existir na forma de código fonte ou de 

código executável.  

2.1. COMPONENTES E ORIENTAÇÃO A OBJETOS 

Por possuírem muitas similaridades, componentes e orientação a objetos ainda são 

bastante discutidos, pois existem distinções entre essas abordagens. Esta seção apresenta as 

características favoráveis da orientação a objeto para DBC e destaca algumas distinções. 

O desenvolvimento baseado em componentes pode ser considerado uma evolução do 

desenvolvimento orientado a objetos. Porém, isso não significa que um componente deva ser 

desenvolvido neste paradigma, podendo conter procedimentos tradicionais ou ser criado 

utilizando uma abordagem de desenvolvimento estruturado.  O que [SZY99] considera 

importante é que o mesmo esteja em conformidade com as definições de componentes em 

relação as suas interfaces, arquitetura e funcionalidades.  

Através dos conceitos de encapsulamento (módulos e pacotes), herança, 

polimorfismo, a orientação a objetos traz vantagens para o reuso de software. Uma classe 

pode herdar a estrutura e comportamento de outra classe e adicionalmente ser estendida e 

modificada. Do ponto de vista do reuso, é uma das principais vantagens, pois classes 

trabalham juntas sem ter o conhecimento da existência da outra, do mesmo modo que 

componentes conseguem grande independência entre si [SAM97].   

Para [WEI01], componentes de software estendem os princípios da orientação a 

objetos, por exemplo, é possível especificar objetos através de interfaces que representam 

todas as capacidades de um componente de software. Assim, o desenvolvimento de software 

baseado em componentes diferencia-se de outras abordagens pela separação entre a 

especificação e a implementação de um componente de software, e também pela divisão da 

especificação em várias interfaces. Isso torna o componente independente, podendo ser 

alterado ou substituído, desde que este especifique a mesma interface.  

 12



 

Porém existem algumas confusões em relação a estas abordagens, principalmente no 

que diz respeito a objetos e componentes. Um objeto tem estado, o qual pode ser um estado 

persistente; já componentes não tem persistência de estado, de modo que duas instalações do 

mesmo componente não teriam as mesmas propriedades [SZY99]. Por exemplo, um 

componente de interface gráfica (“button”) não pode manter os dados de configuração dele, 

como tamanho, forma, cor, etc., quando reutilizado em outro contexto. Componentes 

geralmente têm granularidade maior do que objetos e classes. Porém, se uma classe e uma 

interface bem definida acerca do que ela implementa e do que ela requer formarem um 

pacote, esta classe pode ser considerada um componente [DSO98]. Objetos são manipulados 

unicamente por linguagens OO; enquanto que componentes podem ser desenvolvidos em 

qualquer linguagem, desde que satisfaçam suas interfaces.  

Segundo [BRO98], classes representam abstrações lógicas, podem ser agrupadas 

formando um componente e suas operações podem ser acessadas diretamente.  Já os 

componentes de software representam elementos físicos, os quais podem ocupar espaço num 

sistema de arquivo. São implementações físicas de um conjunto de elementos lógicos, como 

classes, suas operações são alcançáveis somente através de suas interfaces.  

2.2. COMPONENTES E ARQUITETURA DE SOFTWARE 

A arquitetura de software define como elementos de um sistema colaboram entre si. 

Neste contexto, podemos relacioná-la com componentes, já que o mesmo enfatiza 

composição por outros componentes e interagem uns com os outros. 

Conforme [WAL01], existe uma afinidade natural entre arquitetura de software e a 

tecnologia de componente.  Esta afinidade é expressa através das abstrações de componentes, 

onde embora os níveis de abstração sejam bastante distintos, os tipos de elementos a serem 

abstraídos são bastante similares. Outra demonstração da afinidade é a correlação do estilo 

arquitetural como uma abstração das restrições de projeto, modelo de componentes e 

frameworks, sendo cada vez mais conhecidos. E por último, considera que ambas estão 

focadas respectivamente na qualidade dos atributos e na simplificação da integração de partes 

do sistema.   

Através desta similaridade pode-se verificar a importância da arquitetura de software 

para tecnologia de componentes, pois a partir dela é possível especificar a interconexão entre 

componentes. A seguir são apresentadas definições acerca de modelos e frameworks, os quais 

possuem relações com a arquitetura de software e a tecnologia de software componente. 
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Para [BRO97], a implementação e especificação de um componente podem ser 

descritas na forma de modelos, os quais representam as funcionalidades do componente.  

Brown apresenta dois tipos de modelos: 

• Modelo de domínio: representa objetos dentro do domínio de interesse e a relação 

entre eles. Ele pode ser um processo de negócio ou um alvo desejável, podendo 

incluir modelos de processos, modelos workflow e detalhes de colaborações no 

processo. 

• Modelo de especificação: é uma descrição detalhada de um conjunto de objetos ou 

uma interface, a qual especifica completamente o comportamento deste conjunto ou 

desta interface em todas as circunstâncias possíveis de relevância para o domínio. 

Permite que coleções de objetos com comportamentos similares sejam modelados por 

um tipo de objetos. Esses tipos são vistos externamente como um conjunto de 

operações e assinaturas que determinam o que acontece quando operações suportadas 

por um objeto são chamadas. O modelo de especificação provê a semântica dessa 

interação. 

Um framework em geral descreve uma situação típica reutilizável no nível de modelo, 

muitas vezes definido por uma classe de problemas ou problemas dentro de um domínio 

específico [CRN02]. Da mesma forma, [WEI01] também aborda framework como um projeto 

genérico em um domínio específico e incorporam soluções típicas para esse domínio. 

Frameworks podem ser descritos em termos de orientação a objetos e conforme 

[WEI01], um framework dito como framework orientado a objetos é um conjunto de classes 

integradas que interagem para fornecer serviços que satisfaçam uma solução ou parte dela.  

Embora frameworks orientados a objetos e componentes sejam tecnologias distintas, 

existe uma integração entre elas. Frameworks orientados a objetos fornecem módulos e 

objetos para o reuso, enquanto que componentes destacam a composição e a adaptabilidade 

destes módulos.  

2.3. MODELOS DE COMPONENTES E FRAMEWORKS DE COMPONENTES  

Do ponto de vista de componente, um modelo define a estrutura de um componente. 

Estas definições dizem respeito a como esses componentes podem ser acessados e como se 

comunicam entre si. Os frameworks fornecem suporte técnico específico para que esses 

modelos sejam implementados.  
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Bachmann afirma que existe uma certa confusão na literatura sobre como modelos e 

frameworks de componentes são nomeados. Um modelo de componentes especifica padrões e 

convenções que devem ser seguidas pelos componentes do sistema. Afirma que um 

componente deve ser construído de acordo com um modelo de componentes, sendo esta uma 

das propriedades que distinguem componentes de outras formas de software empacotado. 

Apesar de ainda não existir um acordo acerca do que deve constar num modelo de 

componentes, espera-se que um modelo de componentes inclua padrões e convenções quanto 

aos seguintes aspectos [BAC00]: 

• Tipo de componentes: componentes são definidos em função de suas interfaces, onde 

cada interface corresponde ao um tipo. Por exemplo, se um componente implementa 

as interfaces X,Y e Z, então este componente é do tipo X,Y e Z, podendo executar o 

papel de X,Y ou Z em tempos diferentes. 

• Formas de interação: modelos de componentes especificam como componentes 

interagem com outros componentes ou com o framework de componentes.  A 

interação entre componentes inclui restrições quanto aos tipos de componentes, que 

tipo de componente pode ser cliente de outro tipo, números de clientes simultâneos 

permitido e outras restrições topológicas. A interação entre componentes e 

frameworks inclui definições quanto a operações relacionadas ao gerenciamento de 

recursos, como ativação e desativação de componente, persistência e assim por diante. 

• Definição de recursos: um componente é composto pela ligação dele a um ou mais 

recursos. Um modelo de componentes descreve quais recursos estão disponíveis para 

os componentes, como e quando eles são ligados a esses recursos. 

Framework de componentes gerencia recursos compartilhados pelos componentes e 

provê os mecanismos básicos que habilitam a comunicação entre componentes [BAC00]. 

Para [SZY99], framework de componentes é uma entidade de software que suporta 

componentes conforme certo padrão e permite que instâncias destes componentes sejam 

acopladas dentro do framework. Também estabelece condições ambientais para a instância de 

componentes e regula as interações entre instância de componentes. Com isso, 

desenvolvedores de componentes não necessitam se preocupar com a interação entre os 

componentes, estabelecer serviços complexos e acesso aos dados da aplicação.  

Modelos de componentes e framework de componentes possuem definições 

diferentes, porém estão fortemente relacionados já que um modelo de componentes especifica 

 15



 

padrões, regras e convenções para a construção do componente nos sistemas e framework de 

componentes implementa este modelo. 

Para melhor entendimento de componentes, modelo de componentes e frameworks de 

componentes, a Figura 1 representa os conceitos relacionados a projetos baseados em 

componentes, fazendo um fechamento do capítulo e demonstrando como estes conceitos se 

relacionam. 

 

Figura 1 -  Padrões de projetos baseados em componentes adaptada de [BAC00]. 

Componentes são partes de um sistema de software que possuem uma ou mais 

interfaces. Esses componentes estão regidos por um contrato, o qual garante que 

componentes desenvolvidos independentemente obedeçam determinadas regras, de modo que 

os componentes interajam ou não de maneira previsível. Podem existir diferentes tipos de 

componentes, descritos por uma interface, onde cada tipo de componente representa um papel 

especializado no sistema.  Os tipos de componentes, suas interfaces e a especificação do 

padrão de interação permitido entre esses tipos de componentes é chamado de modelo de 

componentes. O framework de componentes fornece serviços para suportar e reforçar o 

modelo de componentes.  
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3. CARACTERIZANDO COMPONENTES NO REPOSITÓRIO 

 

Uma importante questão em DBC é como caracterizar componentes em um 

repositório, fazendo com que estes componentes contenham informações suficientes e 

possam ser facilmente recuperados por um mecanismo de busca.  

Em [BRE00], os autores citam que características de componentes incluem fatores 

técnicos e considerações comerciais.  Fatores técnicos dizem respeitos a capacidades 

funcionais, comportamento e atributos ou restrições não funcionais. Considerações 

comerciais incluem fatores como, custo, disponibilidade e renome do fornecedor. 

Para que um componente seja reutilizado da maneira como ele foi projetado, é 

necessário compreender suas características de desempenho, funcionalidade e 

comportamento.  Conforme [VIT03], o primeiro passo no desenvolvimento de um repositório 

é a criação de um esquema de classificação para componentes, pois há uma necessidade em 

armazenar e posteriormente recuperar componentes eficientemente. 

Neste sentido foi desenvolvido um levantamento na literatura acerca das 

características de componentes, identificando a importância de informações serem 

armazenadas sobre os mesmos. Este levantamento está apresentado na seção a seguir. 

3.1. LEVANTAMENTO DAS  CARACTERÍSTICAS 

 Inicialmente, foram investigados na literatura diversos autores acerca de característica 

de componentes. Estas características foram sendo investigadas e relacionadas conforme o 

termo da própria abordagem do autor, com o objetivo de preservar as abordagens de cada um 

e permitir possíveis análises ao final do levantamento. 

 Após a investigação e o relacionamento entre as características de componentes, estas 

foram analisadas e foi possível observar que os autores destacam características comuns entre 

eles e identificou-se que: 

• Autores diferentes apresentam o mesmo conceito nomeado de forma diferente. Por 

exemplo, a característica modelo de referência apresentada em [SPA00] está 

relacionada a modelo de componente apresentada em [CRN02].  

• São apresentadas características com o mesmo nome, porém com o conceito 

diferente, ou englobando duas características. Por exemplo, [SAM97] apresenta 
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condição de reuso como informações sobre a origem e a qualidade do componente, já 

para [BRE00] estas duas informações são vistas respectivamente como fornecedor do 

componente e testes. 

• Por fim, dentre todas as características levantadas, identificou-se que algumas 

agregam valor ao componente e podem ser consideradas como informações sobre o 

componente, como por exemplo, número de vezes que o componente foi reusado, a 

origem do componente e a versão do componente. Outras características definem 

conceitualmente um componente, como por exemplo, componentes devem apresentar 

funcionalidades e estas são encapsuladas em interfaces. 

Desta forma, foi necessário classificar tais características e detalhar essas informações, 

tornando assim o conjunto de características levantadas mais claro e objetivo. Este 

detalhamento está apresentado na seção a seguir. 

3.2. CLASSIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS LEVANTADAS 

 Após relacionar todos os conceitos acerca das características levantadas, foi definido 

um conceito único para cada uma, englobando a abordagem de cada autor. Ainda, cada 

característica foi descrita no seu conceito mais amplo e foi definido um exemplo de uso. 

Através da análise dessas definições, as características foram classificadas em 8 

grupos, pois apresentavam propriedades comuns. Os grupos referem-se a identificação, uso, 

maturidade, documentação, tecnologia, alterações e controle de qualidade do componente, 

conforme apresentado na Tabela 1.  
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 CARACTERÍSTICA REFERENCIAL TEÓRICO 
Nome Nome [HEI01] 

IDENTIFICAÇÃO Origem 
Origem [CAR00], Fonte [YAC99], Responsável 
[SPA00], Fornecedor [BRE00] e Condição de Reuso 
(proprietário) [SAM97] 

Propósito Funcionalidade [SAM97], Serviços [SZY99], Propósito 
[BRE00], Intenção [YAC99] e Aplicabilidade [SPA00] 

Domínio de Aplicação Contexto [YAC99] 
Componentes 
Similares Componentes Relacionados [YAC99] e [BRE00] 

Tipo Natureza [YAC99] 
Fases de Integração Fases de Integração [YAC99] 

USO 

Granularidade Granularidade [YAC99] [BRE00] e [HOP00] 

Nível de Reuso Idade [YAC99], Maturidade [SPA00] e Condição de 
Reuso [SAM97] MATURIDADE 

Versões Versão [SPA00], [BRE00], [BRO98] e [HOP00] 

Modelo de 
Componentes 

Modelo de Componentes [HOP00], [HEI01] [CRN02] e 
[BAC00], Modelo de Referência [SPA00] e [BRE00] e 
Restrições de Tecnologia [BRO98] DOCUMENTAÇÃO 

Especificação das 
Interfaces 

Especificação das Inferfaces [SZY99] e [BAC00], 
Especificação [SPA00] e [HOP00], Documentação 
[BRE00] e [SAM97] e Metadados [HEI01] e [CRN02] 

Interoperabilidade 
Interoperabilidade [YAC99], [HEI01] e [BRE00], 
Interação [SAM97], Contrato [CRN02] e Contrato de 
Interação [BAC00] 

Características Não 
Funcionais 

Características Não Funcionais [YAC99] e [CRN02],  
Execução[HEI01], Atributos Não funcionais[BRE00] e 
Extrafuncionais[BAC00] 

Restrições Restrições [BRE00] 
Infra-estrutura Framework de Integração [YAC99] 

Portabilidade Portabilidade [YAC99] e [BRE00] e Plataforma 
[HOP00] 

Ferramentas de 
Desenvolvimento - 

Distribuição Distribuição[BRE00][HOP00][SAM97] 

TECNOLOGIA 

Interface Gráfica - 

Formas de 
modificação 

Extensível [SPA00], Modificabilidade [CAR00], Formas 
de Adaptação [SAM97], Customização/Evolução 
[HEI01] e Adaptabilidade [CRN02] e [BAC00] ALTERAÇÕES 

Acesso ao Código 
fonte 

Acesso ao Código fonte [YAC99] e [HEI01], 
Modificabilidade [CAR00] e Encapsular Implementação 
[SZY99] 

Métricas Métricas [SPA00] CONTROLE DE 
QUALIDADE Teste Teste [SPA00], [BRE00], [HEI01] e [CRN02], 

Qualidade [HOP00], Controle de Qualidade [SAM97] 

Tabela 1 – Característica de componentes. 
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A seguir estão relacionadas às descrições de cada grupo, suas características e 

exemplo de uso. Para melhor entendimento de cada característica, todos os exemplos 

referenciam o mesmo componente e este é apenas ilustrativo.  

A. IDENTIFICAÇÃO 

Este grupo inclui características voltadas para a identificação do componente 

enquanto artefato de software, incluindo assim a definição do nome do componente e de 

informações quanto ao responsável por sua criação. 

• Nome: Característica que estabelece um nome de identificação para o componente. 

Dentro de um mecanismo de armazenamento este nome será definido através de um 

esquema padronizado de atribuição de nome. Este esquema busca estabelecer uma 

forma comum de atribuição de nomes, visando garantir a unicidade dos nomes dos 

componentes armazenados. 

• Origem: Característica que estabelece a origem do componente, através da 

identificação de quem (desenvolvedor, equipe, empresa, etc) foi responsável pelo seu 

desenvolvimento. Além de identificar que pessoa e/ou entidade é responsável pelo 

componente, também devem ser informados todos os dados necessários que permitam 

entrar em contato com este responsável. 

B. USO 

Este grupo inclui características que contextualizam possíveis cenários e usos aos 

quais os componentes podem ser aplicados. 

• Propósito: Característica que estabelece para qual funcionalidade o componente pode 

ser usado, identificando qual(is) problema(s) o componente visa resolver. 

• Domínio de aplicação: Característica que relaciona as possíveis situações em que um 

componente pode ser usado. Neste sentido a definição do contexto deve considerar 

qual o domínio e as possíveis aplicações em que os componentes são integrados. 

• Componentes similares: Característica que relaciona outros componentes que tem 

por finalidade atender um mesmo propósito ou propósito bastante similar. 

• Tipo: Característica que define o tipo de componente, estabelecendo através disso a 

forma como este componente existe. Componentes podem ser classificados como 

sendo do tipo Especificação, existindo na forma de diagramas ou documentação; ou 
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componentes do tipo Implementação, que podem existir na forma de código fonte ou 

de código executável. 

• Fase de Integração: Característica que estabelece a fase do ciclo de vida em que um 

componente é incorporado a uma aplicação. Esta integração pode ocorrer na fase de 

projeto, onde o componente é parte da definição da arquitetura da aplicação; ou na 

fase de desenvolvimento, em que o componente é parte da implementação (seja na 

forma de código fonte ou código executável); ou quando o componente executável é 

acessado para prover as funcionalidades necessárias. 

• Granularidade: Característica que determina o tamanho de um componente. Medir a 

granularidade ainda é uma questão em aberto, podendo estar baseada em diferentes 

estratégias que permitam determinar a sua forma de medida, como: número de 

funcionalidades, fase de integração, número de casos de uso que atende, entre outras.   

C. MATURIDADE 

Este grupo abrange um conjunto de características que visam identificar o grau de maturidade 

e estabilidade do componente, através do registro do número de vezes que o componente é 

reusado e da identificação das suas diferentes versões. 

• Nível de reuso: Característica que estabelece a maturidade do componente, através do 

registro do número de vezes que este componente foi utilizado para o 

desenvolvimento de diferentes aplicações. 

• Versões: Característica que define a existência de um controle numérico das 

diferentes versões que o componente assume ao longo do tempo. Este identificado 

numérico permite que o mecanismo de armazenamento do componente registre um 

histórico do componente, através da gerencia das diferentes versões que o 

componente assume ao longo do tempo. Estas novas versões serão estabelecidas a 

partir de alterações realizadas no componente para possibilitar/permitir o seu reuso ou 

a atualização/correção das suas funcionalidades. 

D. DOCUMENTAÇÃO 

Este grupo de características identifica a existência de documentos que 

detalham/especificam o componente. 

• Modelo de componentes: Característica do componente que identifica a existência de 

um documento que estabelece padrões e convenções impostas aos componentes, de 
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modo a descrever a função de cada um e como eles interagem entre si. Estes padrões e 

convenções dizem respeito à estrutura e as formas de interação do componente, os 

recursos disponíveis para o componente e de que forma os componentes são 

associados aos recursos. 

• Especificação das interfaces: Característica que identifica a existência de um 

documento de especificação das interfaces do componente. Deve fazer parte deste 

documento uma descrição da funcionalidade oferecida através da interface, bem como 

todas as informações que especificam as interfaces, incluindo o seu nome, o nome dos 

métodos com seus parâmetros e respectivos tipos. 

E. TECNOLOGIA 

Este grupo de características documenta informações relativas a implementação de um 

componente e da tecnologia empregada na sua construção.  

• Infraestrutura: Característica que informa a infra-estrutura através da qual os 

componentes são executados e que, na maioria dos casos, suporta a 

comunicação/interação dos componentes. Esta infra-estrutura irá oferecer serviços aos 

componentes, bem como suportar e reforçar as definições do modelo de componentes 

a qual ela está vinculada. 

• Portabilidade: Característica que especifica a plataforma em que o componente roda 

e as questões relacionadas à possibilidade de uso do componente em outras 

plataformas. 

• Ferramenta de desenvolvimento: Característica que especifica a linguagem de 

programação em que o componente é desenvolvido, bem como o ambiente de 

desenvolvimento, compiladores, bibliotecas e todos os demais recursos utilizados no 

desenvolvimento do componente. 

• Interoperabilidade: Característica que estabelece como é a interação entre 

componentes, considerando a troca de informações entre componentes de diferentes 

tecnologias. Esta característica procura compreender informações que especifiquem 

e/ou restrinjam a interação entre componentes de diferentes tecnologias. 

• Interface gráfica: Característica que determina se o componente apresenta uma 

representação gráfica que permita com que ele seja manipulado através de 

ferramentas visuais. 
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• Características não-funcionais: Característica que identifica aspectos não-funcionais 

do componente, podendo ser especificados, por exemplo, questões quanto ao 

desempenho, segurança, confiabilidade, manipulação de erros e concorrência. 

• Restrições: Característica que descreve as limitações do componente impostas pela 

implementação realizada ou pela tecnologia empregada para o seu desenvolvimento. 

• Distribuição: Característica que identifica a localização do componente e sua 

possibilidade em ser distribuído. Tecnologias atuais permitem que componentes sejam 

integrados ao sistema permanecendo e executando no local onde estão armazenados. 

F. ALTERAÇÕES 

Este grupo documenta informações relativas as alterações de um componente, tanto 

relativo à forma como quanto se esta pode ser aplicada diretamente ao código fonte do 

componente ou não. 

• Formas de modificações: Característica que identifica possíveis formas de como o 

componente pode ser modificado. 

• Acesso ao código fonte: Característica que identifica se o componente possibilita ou 

não o acesso ao seu código fonte. 

G. CONTROLE DE QUALIDADE 

Este grupo estabelece informações que buscam controlar e garantir a qualidade de um 

componente. 

• Métricas: Característica que possibilita a definição de métricas que avaliem o uso, a 

qualidade e maturidade do componente. 

• Teste: Característica que estabelece a necessidade de definição de casos de teste, e/ou 

outros mecanismos que permitam testar o componente isoladamente, independente da 

aplicação em que estiver sendo usado. Igualmente podem ser especificados casos de 

teste que sejam aplicados para testar o funcionamento do componente quando 

integrado a determinadas aplicações, priorizando aspectos relacionados a esta 

integração. 

O levantamento e a classificação de características de componente realizado visa 

atingir um esquema de indexação para o mecanismo de busca no repositório.  Desta forma, 

foi desenvolvido um modelo de referência representando o levantamento e classificação feita. 

Este modelo de é apresentado na seção a seguir. 
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3.3. MODELO DE REFERÊNCIA 

A Figura 2 representa um modelo de referência de componentes criado a partir do 

levantamento e classificação das características. Este modelo de referência representa as 

propriedades que definem conceitualmente um componente e as características que agregam 

informações sobre ele.  

 De forma geral o modelo de referência visa garantir que estas propriedades e 

características sejam satisfeitas tanto na construção de um componente quanto nas 

informações associadas ao componente que devem ser armazenadas no repositório.  O 

presente modelo de referência servirá de suporte na definição do repositório, definindo a 

forma como estes devem ser estruturados, e as informações sobre os componentes necessárias 

ao repositório para que possam ser facilmente reusados. Um modelo de referência é um 

modelo de informação semântico, no qual visa estabelecer um conjunto de informações e as 

relações existentes entre elas.  Baseado no metamodelo da UML, o modelo de referência para 

componentes proposto neste documento representa as informações através de classes, 

atributos e relacionamento. 

3.3.1. DOCUMENTAÇÃO DAS CLASSES E ATRIBUTOS 

Os termos utilizados para definição das classes e atributos do modelo de referência 

permanecerão em inglês buscando evitar distorções nas traduções destes para o português. 

CLASSE: Component 

FINALIDADE: Esta classe visa manter as informações gerais do componente independente 
da sua natureza. 

TIPO: Concreta 
ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

name String - Atributo que mantém o nome no 
componente. SendMail 

source String - 

Atributo que mantém a origem do 
componente, visando identificar 
quem foi responsável pelo seu 
desenvolvimento e uma forma de 
contatá-lo em caso de problemas. 

Sendmail 
Consortium 
fulano@consortiu
m.com.br 
 

propose String - 

Descreve o propósito para qual o 
componente pode ser usado, 
identificando o(s) problema(s) 
que este visa resolver. 

Envio e 
recebimento de 
email. 

applicationDomain String - 
Descreve os possíveis domínios 
de aplicações em que o 
componente pode ser usado. 

B2B, B2C, 
Marketing. 
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Figura 2 – Modelo de referência de componentes
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CLASSE: Integration 

FINALIDADE: 
Esta classe visa manter o histórico de utilização da versão do componente 
na aplicação. Esta classe foi criada com o objetivo de guardar as 
informações de integração de cada versão do componente. 

TIPO: Concreta 
ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

date Date - 
Atributo que mantém a data da 
integração da versão do componente 
na aplicação.  

10/12/1999 

description String - 
Atributo que mantém um comentário 
da integração da versão do 
componente em cada aplicação. 

Integração 
da versão 
1.1 para 
contemplar 
a correção 
de um bug. 

 

 

CLASSE: Version 

FINALIDADE: Esta classe visa manter informações relacionadas à versão de cada 
componente e um histórico das alterações realizadas em cada nova versão. 

TIPO: Abstrata 
ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

number String - Literal que caracteriza o 
“label” da versão. 1.1 

description String - 

Campo de descrição de 
informações pertinentes a 
versão do componente, como 
por exemplo, as alterações 
desta versão do componente 
frente a anterior. 

A versão 1.1 
soluciona um bug 
contido na versão 1.0. 
Esta nova versão 
permite envio de e-
mail com anexos 
maiores de 10MB. 

date Date - 

Data de release da versão. 
Através deste atributo pode-se 
obter a “idade” do componente 
para poder se saber o nível de 
maturidade dele. 

28/12/1997 

owner String - Responsável pela versão do 
componente. Eric Allman 
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CLASSE: Implementation 

FINALIDADE: Esta classe é uma subclasse de version e mantém as informações sobre 
componentes do tipo implementação. 

TIPO: Concreta 
ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

sourceCode boolean True/False 
Indica se o código fonte da 
versão do componente está 
disponível.  

True 

executable boolean True/False 
Indica se o executável da 
versão do componente está 
disponível. 

True 

graphicalInterface boolean True/False 
Indica a presença de interface 
gráfica na versão do 
componente. 

False 

distributionUse boolean True/False 

Indica se o componente pode 
ser executado de forma 
distribuída, pois tecnologias 
atuais permitem que 
componentes sejam 
integrados ao sistema 
permanecendo e executando 
no local onde estão 
armazenados. 

False 

language String - 
Atributo que irá conter qual a 
linguagem que o componente 
foi desenvolvido. 

Java 

technology String - 

Campo multivalorado que irá 
referenciar qual tecnologia 
de componentes foi utilizada 
no seu desenvolvimento(ex: 
EJB, .NET, COM). 

EJB 

infrastructure String - 

Campo descritivo que abriga 
a infra-estrutura através da 
qual o componente executa. 
Esta infraestrutura irá 
oferecer serviços aos 
componentes como, suportar 
e reforçar as definições do 
modelo de componentes a 
qual ela esta vinculada.   

Jboss 3.2.1 
or greater 

restrictions String - 

Atributo multivalorado que 
descreve as limitações do 
componente. Podem ser 
limitações impostas pela 
implementação ou pela 
tecnologia empregada em seu 
desenvolvimento. 

Envia e-
mail até 
4MB. 

assumptions String - 
 Atributo multivalorado que 
define os requisitos para o 
uso do componente. 

Memória 
requerida: 
128MB 
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CLASSE: Functional 

FINALIDADE: 
Classe que visa manter os requisitos funcionais de cada versão do 
componente, representando as funcionalidades que cada versão do 
componente contém. 

TIPO: Concreta 
ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

description String - 
Atributo que descreve o 
comportamento do requisito 
funcional do componente. 

Suporta envio de e-
mail com 
cópias.(CC e Bcc) 

 

 

CLASSE: NonFunctional 

FINALIDADE: Classe que visa manter os requisitos não-funcionais de cada versão do 
componente.  

TIPO: Concreta 
ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

description String - 
Atributo que descreve o 
comportamento do requisito 
não-funcional do componente. 

Envia mensagens 
em menos de 10 
segundos. 

 
 
 

CLASSE: NonFunctionalType 

FINALIDADE: Classe que mantém a lista com os possíveis tipos de requisitos não-
funcionais aplicáveis a uma versão do componente.  

TIPO: Concreta 
ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

name String - Nome do tipo de funcionalidade. Desempenho 
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CLASSE: Interface 

FINALIDADE: Classe que mantém informações sobre as interfaces providas e requeridas 
de um componente de implementação. 

TIPO: Concreta 
ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

name String - Nome da interface. ISMTP  

type Boolean True/False 

Atributo que mantém se a 
interface é provida ou requerida, 
visando identificar se a 
funcionalidade desta interface é 
oferecida pelo componente 
(provida) ou se o componente 
requer esta funcionalidade de 
outro componente para 
funcionar (requerida). True 
determina que a interface é 
provida e False que é requerida. 

True 

functionality
Description String - 

Campo que descreve as 
funcionalidades disponibilizadas 
através da interface. 

A interface 
disponibiliza 
métodos para 
envio de e-
mails para 
servidores 
SMTP com ou 
sem 
autenticação. 

 
 

CLASSE: Method 

FINALIDADE: Classe que mantém as informações sobre os métodos que compõe a 
interface. 

TIPO: Concreta 
ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

name String - Nome do método. composeMail 

description String - Descrição da funcionalidade 
implementada pelo método. 

Compõem 
mensagens de e-
mail. 
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CLASSE: Parameter 
FINALIDADE: Classe que mantém as informações sobre os parâmetros de cada método.  
TIPO: Concreta 

ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

name String - Nome do parâmetro na 
assinatura do método. serverIP 

description String - Descrição da estrutura e 
funcionalidade do parâmetro. 

Parâmetro que abriga 
o IP do servidor de 
mail. 

 
 
 
 

CLASSE: ReturnParameter 

FINALIDADE: Classe que mantém as informações sobre o parâmetro de retorno do 
método. 

TIPO: Concreta 
ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

description String - 
Descrição da estrutura e 
funcionalidade do 
parâmetro de retorno. 

Parâmetro que retorna o 
corpo da mensagem a ser 
enviada. 

 

 

CLASSE: ParameterType 

FINALIDADE: Classe que mantém as informações sobre os tipos de dados que podem ser 
atribuídos a cada paramento. 

TIPO: Concreta 
ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

name String - 

Nome do tipo de dado(Ex: int, 
double ou o objeto também pode 
ser um objeto, como String, 
Pessoa). 

String 

description String - Descrição do tipo de dado. Default String 
type. 
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CLASSE: TestCase 

FINALIDADE: 
Classe que mantém informações referentes aos testes aplicados ao 
componente isoladamente.  Essas informações dizem respeito à forma como 
ele foi testado e os resultados obtidos. 

TIPO: Concreta 
ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

name String - Nome do caso de teste. Teste de envio de e-
mail padrão. 

identification String - ID do caso de teste. 0252 

testKind String - Tipo do caso de teste (ex: 
functional, interface,…). functional 

description String - 
Descrição do que foi testado 
neste caso de teste e os 
resultados obtidos 

Envio de email para 
um servidor SMTP 
corretamente. 

environment String - Descrição do ambiente 
utilizado no teste. Win2k 

 
 
 
CLASSE: Application 

FINALIDADE: Esta classe visa manter as informações sobre as aplicações que utilizaram 
determinada versão do componente. 

TIPO: Concreta 
ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

name String - Nome da aplicação em que o 
componente foi integrado. 

WebPublish 
Framework 

description String - Descrição da aplicação em que o 
componente foi integrado. 

Framework para 
sistemas de 
publicação on-
line. 

source String - 

Empresa responsável pela 
aplicação. Este atributo visa 
manter um histórico de reuso 
referente às empresas que 
utilizaram determinados 
componentes e poder verificar a 
confiabilidade dos mesmos. 

Reuse 
Corporatrion,  
www.reusecorpor
ation.com 

 
 
 

CLASSE: Specification 

FINALIDADE: Esta classe é uma subclasse de version, que não mantém informações, visa 
apenas agregar artefatos de especificação (ArtifactSpecification).  

TIPO: Concreta 
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CLASSE: SpecificationArtifact 

FINALIDADE: Classe que mantém informações sobre os artefatos de especificação que 
fazem parte de um componente do tipo especificação. 

TIPO: Abstrata 
ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

name String - Nome do artefato de 
especificação. ComposeMail 

development_tool String - Referência à ferramenta 
utilizada na geração do artefato. Rational Rose 

 
 

CLASSE: Diagram 

FINALIDADE: Esta classe é uma subclasse de specificationArtifact e mantém as 
informações sobre artefatos de especificação na forma de diagramas. 

TIPO: Concreta 
ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

notation String - Notação utilizada no diagrama. UML 2.0. 
type String - Tipo do diagrama. Diagrama de Classes. 

 
 

CLASSE: Documentation 

FINALIDADE: Esta classe é uma subclasse de specificationArtifact e mantém as 
informações sobre artefatos de especificação na forma de documentação. 

TIPO: Concreta 
ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

description String - Descrição do propósito 
do documento. Template para descriç 

 
 

CLASSE: References 

FINALIDADE: Classe associativa criada para conter a descrição da relação entre os 
artefatos de especificação. 

TIPO: Concreta 
ATRIBUTOS 

Nome Tipo Possíveis 
valores Descrição Exemplo 

description String - 
Qualificação da relação 
entre os artefatos de 
especificação. 

Diagrama de classes 
derivada do Use Case 
sendMailUC.mdl. 
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3.3.2. DOCUMENTAÇÃO DOS RELACIONAMENTOS 

 Esta seção descreve os relacionamentos entre as classes descritas na seção 
3.3.1, que fazem parte do modelo de referência proposto. 
 

Component 1..* Classes: 
Version 

Multiplicidades:
1 

Tipo: Associação 

Descrição: 

O relacionamento entre estas duas classes visa atender a necessidade de um 
componente poder ter várias versões relacionadas a ele, em contra-partida uma 
versão só poderá estar relacionada a um componente para evitar duplicidades 
de versões entre os eles. Através da classe Version poderemos efetuar um 
controle de versão sobre as alterações do componente 

 
 

Version 0..* Classes: 
Application 

Multiplicidades: 1..* 
Tipo: Associação 

Descrição: 

O objetivo deste relacionamento é poder se associar várias versões de 
componentes (diferentes) a uma aplicação, possibilitando buscar quais 
aplicações utilizam a versão. Através deste mecanismo pode-se obter um 
índice de confiabilidade da versão do componente, pois relacionará as 
aplicações que cada versão do componente foi integrada. 

 
 

Version - 
Implementation - Classes: 
Specification 

Multiplicidades:
- 

Tipo: Especialização 

Descrição: 

Esta especialização tem como superclasse Version e subclasses 
Implementarion e Specification. Devido à classe Version ser abstrata, ela só 
será instanciada juntamente com uma de suas subclasses; logo ao instanciar 
um novo objeto de Implementarion ou Specification se estará instanciando um 
novo objeto de Version. Desta forma visa-se impedir que duas instanciações 
estejam referenciando o mesmo objeto Version. 

 
 

Version 1..* Classes: 
Functional 

Multiplicidades:
1..* 

Tipo: Agregação 

Descrição: 

Esta agregação tem como objetivo relacionar uma ou mais requisitos 
funcionais a cada nova versão do componente, sendo que cada requisito 
funcional também pode estar relacionado a uma ou mais versões do 
componente.  

 
 

Version 0..* Classes: 
NonFunctional 

Multiplicidade:
1..* 

Tipo: Agregação 

Descrição: 
Esta agregação tem como objetivo relacionar diversos requisitos não-
funcionais a uma ou mais versão do componente, podendo não existir em 
determinada versão. 
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NonFunctional Multiplicidade: 1 Classes: 
NonFunctionalType  0..* 

Tipo: Associação 

Descrição: 

O relacionamento visa atribuir o tipo de requisito não-funcional que foi 
descrito na classe NonFunctional, por exemplo, desempenho, segurança, etc... 
O relacionamento possibilita agrupar os requisitos não-funcionais de cada 
versão do componente e facilitar a busca no repositório.  

 
Specification 1..* Classes: 
SpecificationArtifact 

Multiplicidades:
1 

Tipo: Composição 

Descrição: 

Este relacionamento visa representar que uma especificação do componente é 
composta de no mínimo um artefato de especificação. Desta Forma, 
Specification pode ser visto como um tipo de componente, composto por 
diagramas e documentos. 

 
SpecificationArtifact - 
Diagram - Classes: 
Document 

Multiplicidade:
- 

Tipo: Especialização 

Descrição: 
Especialização que visa expressar que Document e Diagram são subclasses de 
SpecificationArtifact. Por este motivo estes artefatos de especificação podem 
ser utilizados para compor uma Specification. 

 
SpecificationArtifact 0..* Classes: 
SpecificationArtifact 

Multiplicidade:
0..* 

Tipo:  Associação 

Descrição: 
O objetivo deste auto-relacionamento é poder expressar relacionamento entre 
dois artefatos de especificação, por exemplo, entre um diagrama de classes e 
um de casos de uso relacionados.  

 
SpecificationArtifact 1 Classes: 
References 

Multiplicidade:
1 

Tipo:  Associação 

Descrição: 

References é uma classe associativa que é criada no auto-relacionamento de 
SpecificationArtifact. Seu objetivo é armazenar uma descrição que estabeleça 
qual a relação entre os dois objetos de SpecificationArtifact, onde cada relação 
terá uma única descrição. Através desta descrição será possível recuperar 
artefatos de especificação relacionados, ou seja, através do diagrama de classe 
recuperar o respectivo caso de uso que o gerou ou qualquer outro artefato que 
mantenha alguma relação com este. 

 
Implementation 0..* Classes: 
TestCase 

Multiplicidade:
1..* 

Tipo: Associação 

Descrição: 

Devido a questões de confiabilidade da implementação do componente, pode-
se relacionar a implementação vários casos de teste que tenham sido 
realizados sobre o componente. Devido à multiplicidade do relacionamento se 
possibilita que os casos de teste sejam reaproveitados entre as diferentes 
versões do componente bem como possuir implementações sem casos de teste, 
o que diminui a qualidade e confiabilidade. 
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Implementation 1..* Classes: 
Interface 

Multiplicidade:
1..* 

Tipo: Associação 

Descrição: 

Este relacionamento visa representar que um componente deve ser composto 
por uma ou mais interfaces. As interfaces são os objetos que virtualizam para 
o cliente os serviços disponibilizados pelo componente, e estes serviços 
podem estar associados a mais de uma versão do componente. 

 
 

Implementation 0..1 Classes: 
Specification 

Multiplicidade:
0..* 

Tipo:  Associação 

Descrição: 

Este relacionamento visa possibilitar a ligação entre a versão do componente 
de implementação e a de especificação, visando a busca entre esses tipos de 
componentes, por exemplo, através de uma versão de implementação 
recuperar os seus respectivos artefatos de especificação ou vice-versa. 

 
 

Interface 1..* Classes: 
Method 

Multiplicidade:
1..* 

Tipo: Composição 

Descrição: 
Interfaces são compostas por métodos e este relacionamento visa atender essa 
ligação.  Deve existir no mínimo um método para cada interface e métodos 
não existem independentes da sua interface. 

 
 

Method 0..* Classes: 
Parameter 

Multiplicidade:
1 

Tipo: Composição 

Descrição: 

Métodos são compostos por parâmetros e este relacionamento visa atender 
essa ligação.  O relacionamento permite que um método possua vários 
parâmetros, mas um parâmetro deve estar relacionado à somente um método e 
não podem existir de forma independente. 

 
 

Method 0..1 Classes: 
ReturnParameter 

Multiplicidade:
1 

Tipo:  Associação 

Descrição: 

Um método pode ou não ter um parâmetro de retorno, caso tenha, ele estará 
expresso através de um objeto ReturnParameter relacionado ao seu respectivo 
Method. O relacionamento permite que um método possua nenhum ou apenas 
um parâmetro de retorno, mas um parâmetro de retorno deve estar relacionado 
à somente um método. 

 
 

ReturnParameter 1 Classes: 
ParameterType 

Multiplicidade:
0..* 

Tipo: Associação 

Descrição: 

Relacionamento que tem por objetivo se associar um tipo ao 
parâmetro(Integer, String, boolean). Este relacionamento é necessário para 
que possamos disponibilizar com fidelidade as assinaturas dos métodos para o 
repositório. 
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Parameter 1 Classes: 
ParameterType 

Multiplicidade:
0..* 

Tipo:  Associação 

Descrição: 

Relacionamento que tem por objetivo se associar um tipo ao parâmetro de 
retorno(Integer, String, boolean). Este relacionamento é necessário para que 
possamos disponibilizar com fidelidade as assinaturas dos métodos para o 
repositório. 

 
Version 0..* 
Integration 1 Classes: 
Application 

Multiplicidade:
1..* 

Tipo: Associação 

Descrição: 

Este relacionamento tem o objetivo de representar que para cada integração da 
versão do componente a uma aplicação existirá um histórico desta integração. 
A classe Integration mantém informações do histórico de utilização de cada 
versão do componente como, a data de integração e um comentário. Este 
relacionamento possibilita recuperar informações do tipo: qual versão do 
componente esta em uso em determinada aplicação, histórico das recentes 
reutilizações de uma determinada versão do componente, entre outras. 
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4. REPOSITÓRIO DE COMPONENTES 

 

Os repositórios são uma excelente motivação para alcançar o reuso, pois 

auxiliam no armazenamento e recuperação de componentes.  Podem ser vistos como 

sistemas de informação com funcionalidades mais complexas que os sistemas 

gerenciadores de banco de dados. 

Para [SEA99], repositórios de artefatos convencionais historicamente falharam 

por serem concebidos como sistemas locais e centralizados. Dessa forma, possuem 

acessibilidade e escalabilidade limitada e controle exclusivo dos componentes 

catalogados.  O autor ainda afirma que é necessário adicionar mais semântica aos 

componentes armazenados no repositório.  Autores como Grundy em [GRU00] 

reforçam esta opinião e afirmam que muitos repositórios de componentes de software 

foram desenvolvidos provavelmente estendendo abordagens usadas por bibliotecas de 

software, porém estas abordagens possuem algumas deficiências que incluem 

consultas baseadas em serviços, falta de um alto nível de descrição das capacidades 

dos componentes e falta de validação ou verificação dos componentes recuperados. 

Constantopoulos em [CON93] afirma que repositórios construídos com reuso 

em mente, podem ser considerados sistemas de informação com um propósito 

especial, exigem um poderoso suporte a modelagem semântica e flexível recuperação 

de informações. Neste sentido, repositórios de componentes permitem armazenar e 

recuperar componentes durante a análise, projeto e implementação de um sistema. 

Além dos componentes, estes repositórios armazenam descrições de interfaces, 

propriedades não-funcionais, implementações e casos de testes. 

 Repositórios de componentes são considerados a ligação entre o 

desenvolvimento com componentes e o desenvolvimento de componente [SAM97].  

O autor afirma ainda que, a probabilidade de um programador reutilizar um 

componente em ez de construir um novo depende essencialmente da disponibilidade 

do componente no repositório, do mecanismo de busca para encontrar este 

componente e da habilidade do programador em pesquisar no repositório. 

A literatura não apresenta um consenso sobre quais funcionalidades um 

repositório para componentes deve apresentar. Desta forma, as seções a seguir 
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destacam uma investigação na literatura sobre funcionalidades de repositório com 

intuito de disponibilizar e recuperar componentes eficientemente. 

4.1. GERENCIAMENTO DE COMPONENTES 

Para [GUO00], a documentação do componente fornece informações 

adicionais para ajudar o potencial usuário a medir o esforço requerido para fazer reuso 

do mesmo. Repositórios devem armazenar informações sobre propriedades de um 

componente que facilitem acesso a ele. Estas propriedades devem ser armazenadas em 

um formato pesquisável, para que componentes possam ser facilmente encontrados no 

repositório.   

Ainda, usuários devem ser capazes de colocar e retirar componentes do 

repositório consistentemente.  Bernstein em [BER94], afirma que um gerenciador de 

repositório deve suportar operação de check-out, que copia o objeto do repositório 

compartilhado para área de trabalho do usuário. Desta forma, o usuário pode trabalhar 

neste objeto e então executar operação de check-in, que copia o objeto da área de 

trabalho do usuário para o repositório compartilhado.  Estas operações executam 

como transações, onde em operações de check-out o objeto é travado sendo liberado 

através da operação de check-in. Para [BLA98], um mecanismo de check-in e check-

out possibilita, principalmente em repositórios distribuídos, coordenar o trabalho da 

equipe de desenvolvimento da aplicação. 

4.2. INDEXAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPONENTES 

Repositórios devem possuir um esquema de classificação eficiente para 

possibilitar a recuperação de componentes. Para [GUO00], a classificação das 

informações é essencial para auxiliar o usuário a localizar e comparar componentes, 

além de acelerar o processo de identificação do componente apropriado para executar 

uma tarefa. 

Conforme [SAM97], buscar componentes em uma biblioteca por um atributo 

específico, tal como autor ou data de criação, pode ajudar a encontrar certo 

componente, porém para efetiva recuperação uma classificação dos componentes é 

essencial. O autor ainda apresenta métodos de classificação aplicados a componentes 

de software descritos a seguir: 
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• Classificação por texto livre: exige apenas uma rigorosa documentação 

textual acoplada ao componente reutilizável, buscando-os através do acesso 

aos textos completos com as informações sobre o componente. 

• Classificação por palavra chave: atribui-se palavras-chaves ao componente, 

as quais podem ser características de componente. O usuário informa a 

palavra-chave para a busca que é comparada a palavra chave atribuída ao 

componente no repositório. 

• Classificação enumerada: classifica componentes como categorias 

hierárquicas divididas em subcategorias. Pouco flexível e podem causar 

ambigüidades, pois um componente pode pertencer a várias categorias. 

• Classificação por facetas: facetas podem ser consideradas como pontos de 

vista, perspectivas ou dimensões, organizadas e analisadas dentro de termos 

básicos de um domínio específico. Apresenta vantagens, pois facetas podem 

ser combinadas e a alteração individual de uma faceta não afeta outras 

ligações com ela. 

Porém, os métodos de classificação apresentados por [SAM97] possuem 

algumas desvantagens e ineficiências. Os métodos baseados em palavras-chaves 

como, por exemplo, os encontrados na Web, são limitados e recuperam uma grande 

quantidade de informação que muitas vezes são desnecessárias. Outra questão é a 

possibilidade de existirem termos diferentes para descrever a mesma informação 

sobre o componente num mesmo contexto, resultando numa imprecisão ainda maior 

na busca por um componente. 

A literatura apresenta alguns esforços mais recentes na busca de um 

mecanismo eficiente para recuperar componentes armazenados em um repositório. O 

Odyssey Mediator Layer(OML) apresentado em [BRA01], adota mediadores e 

ontologias para possibilitar uma busca mais exata das informações sobre componentes 

de software. Os autores afirmam que a abordagem visa fornecer flexibilidade, 

transparência e exatidão na recuperação de informações sobre componentes de 

software.  O método apresentado em [GRU00], usa o conceito de aspectos de 

componentes para indexar e recuperar componentes baseados em suas características, 

o qual, segundo os autores, possibilita que consultas sejam construídas de forma 

automática, baseadas no contexto de reuso do componente e novos componentes 
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podem ser adicionados ao repositório com indexação automática, gerada a partir do 

um alto nível de caracterização dos aspectos de um componente. Aspectos descrevem 

os serviços requeridos e fornecidos de um componente e as restrições não-funcionais 

como, o fornecimento de interface de usuário, distribuição e gerenciamento de 

persistência, suporte ao trabalho colaborativo, processo de segurança e transação, 

gerenciamento das relações entre componentes. 

Em [VIT03], os autores afirmam que o construtor dos componentes pode 

classificar, codificar e armazenar componentes em um repositório de componentes 

baseado em conhecimento (CKBR), e pode consultar o CKBR para encontrar 

componentes que combinem determinados requisitos durante o processo de 

integração. Desta forma, pode-se buscar componentes através de identificadores 

estruturados tais como, nome, indústria e ambiente de desenvolvimento, reduzindo a 

escolha a um número menor de componentes candidatos. Para os autores, um banco 

de dados é eficiente para armazenar, pesquisar e recuperar identificadores estruturados 

de componentes e, dessa forma, as buscas podem ser feitas por uma lista de opções de 

comandos. No entanto, essa busca pode ser refinada usando o conhecimento 

semiestruturado, codificado como facetas de componentes, por exemplo, regras, 

papéis, funcionalidades, etc. Um descritor de facetas pode conter palavras-chaves, 

pequenos textos descritivos ou pode assumir valores nulos. Uma linguagem de 

marcação como XML é apropriada para codificar conhecimento baseado em facetas, 

pois possibilita manutenção de esquemas para codificar uma base semiestruturada de 

conhecimento do componente e suportar a busca de componentes.  

 

Figura 3 - Repositório baseado em conhecimento adaptado de [VIT03]. 
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 A figura 3 representa o CKBR, que combina consulta estruturada através do 

banco de dados de componente com a recuperação de conhecimento semi-estruturado 

codificado em XML.  As palavras-chaves especificadas pelo usuário são comparadas 

com informações do banco de dados e dos arquivos XML. Quando componentes que 

satisfaçam o critério de busca forem encontrados, os detalhes deles são mostrados ao 

usuário na forma de identificadores estruturados (por exemplo, nome) e 

semiestruturados (por exemplo, regra e funcionalidades). O usuário então seleciona o 

componente mais adequado. 

4.3. CONTROLE DE VERSÃO 

 Quando pensamos em repositório de componentes acessado por vários 

desenvolvedores, os quais buscam componentes que atendam determinados requisitos 

para integrá-los em suas aplicações, é necessário que exista um controle de versão 

para garantir que este repositório seja atualizado permanentemente. 

Para [BER98], a atribuição de versões é dada usualmente pela ligação de 

sucessivas versões. Se a versão B sucede a versão A, então B foi derivado de A. Em 

diversos modelos de versão, A pode ser estabilizada,  tornando-se inalterável ao 

mesmo tempo em que B é criado.  Entende-se por derivação, a linha de descendência 

da versão criada, por exemplo, uma derivação pode conter as versões 1.10, 1.11 e 

1.12, onde o primeiro número indica a versão básica e o segundo indica as sucessivas 

revisões da versão; O autor apresenta algumas características que um modelo de 

versão deve incluir: 

• Um mecanismo para representar as versões e suas sucessivas revisões no 

repositório. Esta representação descreve a evolução dos dados, bem como o 

histórico de cada versão; 

• Uma operação para derivação de versão, onde especifica se as propriedades e 

comportamento da nova versão são copiados ou modificados da versão antiga. 

• Um mecanismo para nomear versões, preferencialmente com nomes default e 

fornecidos pelo usuário. Existe uma variedade de esquemas para nomear 

versão. Nomes de versões podem ser construídos pela concatenação do nome 

da derivação e o número da versão seqüencial dentro da derivação.  
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• Uma semântica para relacionamento entre objetos com versões, onde uma 

nova versão pode herdar os relacionamentos que foram atribuídos na versão 

anterior.  

• Uma operação informando que duas ou mais versões desenvolvidas 

independentemente unem-se dentro de uma versão. 

Para [BER98], um conjunto básico de operações em versão são create-version, 

delete-version e merge. A operação create-version cria uma nova versão sucessora V’ 

para V com o mesmo estado de V. Delete-version suprime uma versão e reestrutura os 

relacionamentos dos sucessores baseados na versão deletada. Quando um create-

version for executado e já possuir uma versão sucessora, então esta nova versão inicia 

um outro branch, que são as linhas de descendência de uma versão. A operação merge 

é usada para unir dois branches. Por exemplo, dada versão 2 e 3 sucessoras da versão 

1, uma nova versão irá refletir as alterações contidas nestes dois branches, assim a 

versão 4 é criada como sucessora da versão 2 e a operação merge é executada da 

versão 3 para 4,  conforme figura 3. 

 

 

Figura 4 - Gráfico de versões adaptada de [BER98]. 

 

4.4. NOTIFICAÇÃO 

Ferramentas que compartilham dados necessitam ser notificadas quando certas 

operações são aplicadas a esses dados. Notificações usualmente são transmitidas para 

ferramentas na forma de eventos, tais como operações do botão do mouse, etc. 

Objetos em um repositório estão relacionados, e, portanto, operações aplicadas a um 

objeto podem necessitar ser aplicadas aos objetos relacionados [BER98].  
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Em se tratando de componentes, notificações seriam uma funcionalidade 

importante para garantir a consistência nos relacionamentos entre tipos de 

componentes num determinado ciclo de vida de desenvolvimento do mesmo. Por 

exemplo, quando um componente de desenvolvimento é alterado, um mecanismo de 

notificação dispara eventos para o usuário informando que o componente de 

especificação referente a ele deve ser atualizado também. 

4.5. INTERFACE GRÁFICA 

 Repositórios devem suportar as interações do usuário na busca por 

componentes reutilizáveis. Em [GUO00], os autores apresentam capacidades de uma 

biblioteca de reuso e afirmam que cada biblioteca deve ser definida para fornecer 

suporte mais automatizado possível ao usuário na identificação, comparação, 

evolução e recuperação de componentes reutilizáveis. 

 Blaha em [BLA98], aborda interface com o usuário como um dos requisitos 

necessários para repositórios de software, onde telas e relatórios comunicam 

informações ao usuário. Estas interfaces podem ser uma interface gráfica ou uma 

interface por linha de comando, usadas por um usuário humano [GAE00]. 

 Em [VIT03], os autores apresentam um protótipo de um repositório baseado 

em conhecimento, o qual possui interface com o usuário. Basicamente os usuários 

interagem através de um conjunto de telas, cada tela contém botões de navegação. 

Usuários têm a capacidade de iniciar uma busca, abandonar a busca corrente e refinar 

o conjunto de componentes selecionados por uma busca anterior. Cada tela oferece 

opções de ajuda para auxiliar o entendimento do usuário e melhorar a interação. O 

protótipo encontra e lista o nome e uma pequena descrição dos componentes que 

satisfazem os critérios de seleção. Clicando no nome do componente o usuário pode 

ver informações mais detalhadas sobre este componente. Dessa forma, usuários 

podem adicionar e remover componentes em uma cesta, até que deseje concluir a 

busca indicando uma seleção final. 

4.6. OUTROS REQUISITOS 

 A literatura ainda cita alguns requisitos necessários para um efetivo 

armazenamento em um repositório. 

 Bernstein em [BER98], afirma que um mecanismo de repositório é um 

gerenciador de armazenamento persistente e o sistema de banco de dados deve 
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suportar algumas características como, uma linguagem de consulta ao banco de dado, 

por exemplo, SQL; gerenciamento de transações; modelo de segurança, abrangendo 

associação de privilégios, controle de acesso e distribuição, permitindo conectar 

objetos em diferentes sistemas de base de dados.  

Em [GUO00], os autores apresentam alguns requisitos adicionais importantes 

para suportar reuso no que diz respeitos a bibliotecas de componentes, ais 

como:suporte de requisitos de segurança e integridade de componentes reutilizáveis 

(por exemplo, implementando Trusted Computing Base (TCB) ou outras capacidades 

de segurança), suporte para intercomunicação e interoperabilidade entre diversos 

sistemas de bibliotecas.  

 



 

5. FERRAMENTAS DE REPOSITÓRIOS 

 

 Este capítulo visa apresentar as ferramentas de repositórios encontrados na 

literatura, descrevendo suas funcionalidade, tecnologias empregadas e arquiteturas. A 

maioria das ferramentas encontradas são específicas para componentes de software, 

algumas podendo adaptar-se a outros tipos de artefatos.  

 As ferramentas foram escolhidas com base  

5.1. OSCAR (OPEN-SOURCE COMPONENT AND ARTEFACT REPOSITORY ) 

 O projeto GENESIS (GEneralized eNvironment for procESs management in 

cooperatIve Software engineering) objetiva dar suporte a questões técnicas envolvidas 

pelo fornecimento de sistemas de software distribuído, fornecendo gerenciamento de 

workflow e suporte a processos para equipes distribuídas. O OSCAR é uma 

ferramenta que faz parte do projeto GENESIS e auxilia no armazenamento de 

artefatos distribuídos. 

  A ferramenta OSCAR é um repositório para armazenar e gerenciar esses 

artefatos distribuídos, podendo ser modelos de processos, componentes de software, 

documentos de projetos ou qualquer outro tipo de entidade associada com o processo 

de Engenharia de Software [BOL02a].  Cada artefato terá metadados associado a ele, 

o qual o descreve, permitindo que usuários e o repositório manipulem e entendam este 

artefato [BOL02b]. 

Em [NUT03], os autores afirmam que o worflow e o OSCAR podem trabalhar 

juntos e com outras aplicações ou podem ser usados sozinhos. O OSCAR apresenta 

algumas capacidades como: 

• Representa todos os dados sobre seu controle como um artefato, incluindo 

usuários dos sistemas, modelo de processos, ferramentas e serviços que o 

sistema emprega diretamente, bem como dados criados por ferramentas não 

integradas diretamente com o OSCAR.  

• Muitas funcionalidades básicas são fornecidas através de incorporação de 

aplicações open source já existentes. Funcionalidades como controle de versão 

e gerenciamento de configuração são fornecidas por um plugin CVS 
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(Concurrent Versions System) e metadados são gravados e consultados em um 

banco de dados PostgreSQL, acessado via um plugin. 

•  Independente do sistema de armazenamento, o OSCAR apresenta os artefatos 

como um documento XML contendo dados e metadados dos artefatos. Em 

[BOL02b], os autores afirmam que a importância do uso de metadados está no 

gerenciamento de revisão e configuração, onde históricos de artefatos e 

mudanças são armazenados como metadados. Metadados também 

caracterizam artefatos para possíveis buscas e recuperação destes no 

repositório. 

O OSCAR inclui tipos de artefatos onde um determinado tipo é usado para 

representar código fonte, outro para representar modelos de processos e outro usado 

para representar ferramentas de software [BOL02b]. Em [NUT03] os autores 

apresentam os tipos de artefatos mais detalhadamente e estes pode conter unidades de 

software, incluindo requisitos, documentação de projetos e código, comentários 

informais, anotações sobre artefatos, ou ainda relacionamentos entre artefatos.  

Basicamente, a tarefa da ferramenta OSCAR é gerenciar artefatos. Usuários 

poderão interagir com a ferramenta para armazenar, recuperar, atualizar e buscar 

artefatos.  A figura 5 apresenta arquitetura do repositório OSCAR proposta em 

[BOL02a], retratando os principais elementos do repositório e como interagem entre 

si.  
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Figura 5 - Arquitetura proposta para o OSCAR adaptado de [BOL02a]. 

 A camada de apresentação gerencia as interações com o usuário sendo 

responsável por capturar o conteúdo armazenado e entregar ao usuário no formato 

apropriado. Esta camada também implementa características de segurança e 

manutenção.  A camada de indexação usa metadados para construir índices de 

componentes no repositório, os quais permitem diversos tipos de recuperação. Esta 

camada ainda fornece métodos de busca e navegação a metadados de artefatos 

armazenados no repositório. A camada de armazenamento gerencia o acesso para o 

armazenamento de artefatos e metadados. Como o repositório pode ser distribuído, 

esta camada também será responsável por interações de rede e controle de transações. 

A camada de métricas captura o comportamento do sistema, garantindo qualidade aos 
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artefatos, o qual monitora o uso e as propriedades de artefatos contidos no sistema. O 

resultado destas métricas também pode ser armazenado e acessado como qualquer 

outro artefato no repositório. 

A. NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS 

Conforme [NUT03], toda operação em um artefato gera eventos dentro do 

OSCAR. Um monitor de eventos difunde estes eventos para artefatos interessados nos 

mesmos. Os artefatos interessados são identificados através do relacionamento que 

possuem com o artefato gerador do evento.  Eventos também podem ser difundidos 

para fora do OSCAR na forma de notificações. Estas notificações são disparadas a 

membros da equipe de Engenharia de Software ou como entrada para o mecanismo de 

cálculo de métricas. 

B. CONTROLE DE VERSÃO 

Para fornecer controle de versão, é possível usar o mesmo repositório com padrão 

CVS e OSCAR, porém em [NUT03] os autores afirmam que esta abordagem não é 

recomendada quando o plugin CVS não acomodar mudanças feitas fora do repositório 

OSCAR.  

C. MECANISMO DE CONSULTA 

O OSCAR fornece dois tipos de consultas. Uma baseada em busca por palavra-

chave, similar ao mecanismo de busca fornecido pela Internet, a qual é familiar ao 

usuário. E, um formulário que combina as propriedades contidas no artefato com as 

requeridas pelo usuário [NUT03].  

5.2. REPOSITÓRIO DE COMPONENTES GIS 

 Em [JO02], os autores apresentam um estudo para desenvolver e gerenciar um 

sistema de repositório de componentes GIS (Geographic Information System) baseado 

na Web. Sistemas repositórios GIS armazenam e recuperam componentes GIS 

conforme os seus metadados. Estes metadados são definidos no ambiente Web e 

gerenciados através de um identificador. A figura 6 mostra os principais conceitos do 

sistema de repositório GIS baseado na Web. 
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Figura 6 - Sistema de repositório de componentes GIS adaptado de [JO02]. 

Usuários recuperam componentes através da interface com usuário. Desse 

modo, informam palavras-chaves que irão ser combinadas com a base de dados 

através do uso da especificação de metadados de componentes GIS. Especificações de 

metadados de componentes GIS podem incluir três categorias.  

• Componentes de fontes de dados GIS, o qual visa adquirir interoperabilidade 

entre formatos de dados construídos sob ambientes heterogêneos.  



 

• Componentes de funcionalidade GIS, os quais são usados como parte do GIS 

pelo desenvolvimento de certas aplicações de software.  

• Componentes de aplicação GIS de diversos domínios, tais como sistema de 

informação de desembarque, sistema de informação de entrega, etc. 

 Os autores ainda apresentam um diagrama com o fluxo das operações do 

sistema, sendo possível verificar que existe uma preocupação com controle de acesso 

de usuário. O login é operação inicial do sistema e um gerenciador faz autenticação, 

liberando o acesso ao sistema. 

5.3.  SALMS ( SOFTWARE ASSET LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM) 

 O SALMS é um sistema para classificação, descrição e consulta sobre 

elementos de software reutilizáveis e visa suportar atividades de reuso dentro de uma 

organização. É desenvolvido pela Sodalia SpA  e foi projetado baseado em uma sólida 

experiência adquirida ao longo dos anos pela empresa [MOR98]. 

 Os elementos podem ser acessados por todos os desenvolvedores dentro da 

organização, pois o SALMS pode ser distribuído. Cria e mantém descrições sobre os 

elementos em uma estrutura chamada Descriptor, armazenada em um banco de dados 

relacional. A interface com o usuário é baseada na Web. 

Conforme [MOR98], um elemento pode ser visto como uma coleção de 

artefatos produzidos ao longo do ciclo de vida, tais como requisitos, modelo de 

arquitetura, modelo de especificação, código fonte ou scripts de testes. 

 O esquema de classificação usado pelo SALMS é por facetas onde cada 

elemento possui uma palavra-chave particular que o caracteriza em uma dada faceta. 

As facetas são organizadas como hierarquia de termos, onde o termo mais geral se 

encontra no todo e abaixo termos mais específicos. Estes termos e facetas podem ser 

manipulados, possibilitando que a ferramenta se ajuste a ambientes particulares ou 

domínios de negócio. 

 Os Descriptors fornecem um conjunto de informações sobre os elementos tais 

como, seu autor, o tamanho, nível de reusabilidade, nível de teste, etc. Estas 

informações são importantes para disponibilizar componentes para o reuso. Ainda, o 

SALMS fornece alguns serviços de controle de versão básico, permitindo a criação de 

Descriptors diferentes para cada versão do elemento armazenado no repositório. 
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 Por fim, [MOR98] apresenta as características adicionais fornecidas pelo 

SALMS: 

• Capacidade de ver o conteúdo de um artefato através da invocação de uma 

ferramenta, por exemplo, um editor. Quando um artefato é criado, uma 

ferramenta é associada a ele; 

• Sistema de controle de acesso através de login e senha de usuário; 

• Anúncio automático das modificações na biblioteca de elementos, por 

exemplo, inserção de um novo elemento ou modificação de faceta. Neste caso 

um e-mail pré-definido é enviado a todos os usuários registrados. 

5.4. ANÁLISE DAS FUNCIONALIDADES NAS FERRAMENTAS LEVANTADAS 

 Baseado no estudo apresentado no capítulo 4 e 5, esta seção visa apresentar 

uma análise identificando se as ferramentas levantadas atendem tais funcionalidades. 

A tabela 3 representa esta análise e retrata as principais preocupações em relação à 

criação de um repositório de componentes.  

FERRAMENTAS 

FUNCIONALIDADES 
OSCAR 

Repositório 
de 

componentes 
GIS 

SALMS 

Gerenciamento de 
componentes 

Metadados e 
PostgreSQL 

Metadados e 
Oracle 

Descriptor 
Sybase 

Indexação e recuperação Palavra-chave Palavra-chave Palavra-
chave 

Controle de versão CVS - Serviços 
básicos 

Notificação Monitor de eventos - e-mail 

Interface gráfica Web e formulário Web Web 

Tabela 2 - Funcionalidades apresentadas pelas ferramentas de repositório. 

Inicialmente, observou-se que as ferramentas relatadas apresentam a maioria 

das funcionalidades levantadas no capítulo 4, vindo a confirmar a importância destas 

para um repositório de componentes.  

O OSCAR e o repositório de componentes GIS tratam gerenciamento de 

componentes utilizando metadados para especificar as informações sobre o 

componente. O armazenamento dos componentes e seus metadados são feitos 
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utilizando bancos de dados como PostgreSQL e Oracle. Já o SALMS utiliza-se de 

uma estrutura chamada Descriptor para criar e armazenar as informações sobre os 

componentes em um repositório, armazenando em um banco de dados Sybase. 

Mecanismo de indexação e recuperação em um repositório de componentes 

são apresentados como principal preocupação voltada para repositórios, existindo na 

literatura trabalhos inteiramente voltados a esquemas de classificação [VIT03] e busca 

[YE01] de componentes. As ferramentas analisadas utilizam o mecanismo de 

palavras-chaves para buscar componentes em um repositório. 

O controle de versão no OSCAR é fornecido por plugins CVS, enquanto que o 

SALMS implementa alguns serviços básicos, permitindo a criação de diferentes 

Descriptors para cada versão do elemento armazenado. Não foram encontradas 

informações referentes a esta funcionalidade no repositório de componentes GIS. 

A funcionalidade de notificação no OSCAR é feita através de um monitor de 

eventos que difunde informações de mudanças a outros artefatos ou para o ambiente 

externo ao OSCAR. No SALMS é utilizado o envio de anúncio automático através de 

e-mail a usuários registrados.Também não foram encontradas informações sobre a 

existência desta funcionalidade no repositório de componentes GIS. 

Ainda, é possível verificar uma tendência em repositórios serem voltados para 

Web, pois além de uma interface gráfica familiar aos usuários, suporta a distribuição 

como no caso do OSCAR. Todas as ferramentas relatadas neste trabalho possuem 

interface com o usuário baseada na Web, sendo que o OSCAR também apresenta uma 

interface de busca através de um formulário. 

Além das funcionalidades apresentadas, as ferramentas estudadas apresentam 

preocupação com características de segurança, como controle de acesso do usuário 

através de login e senha.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho apresentou um estudo sobre componentes no 

desenvolvimento de software, abordando definições encontradas na literatura sobre 

componentes e de que forma devem estar disponíveis esses componentes para que 

possam ser reusados. 

Conforme revisão bibliográfica sobre definições de componente, pode-se 

distinguir componentes sobre duas perspectivas: componentes como fragmentos de 

software [SZY99], [BAC00], [CRN02] ou como quaisquer artefatos construídos ao 

longo do processo de desenvolvimento de software [SAM97]. Componentes são 

vistos neste trabalho sob duas formas: componentes do tipo especificação, existindo 

na forma de diagramas ou artefato textual; ou componentes do tipo implementação, 

que podem existir na forma de código fonte ou de código executável.  

Partindo destas definições, vários aspectos foram investigados com o objetivo 

de melhor entender o que são componentes e a forma como são constituídos. Dentre 

estes aspectos foram identificadas às características necessárias que um componente 

deve apresentar para que seja considerado como tal e possa ser efetivamente reusado. 

Em muitas organizações experientes a abordagem de reuso falha porque não se 

preocupam em resolver problemas ligados as documentações, classificação, 

identificação do componente entre outros [ATK02]. O modelo de referência proposto 

retrata a preocupação em estabelecer quais informações sobre o componente são 

relevantes para catalogação e recuperação destes no repositório, focando na relação 

entre os componentes em todo o seu ciclo de vida.   Esta relação entre os componentes 

é importante, pois os tornam mais consistentes no momento que modificações podem 

ser refletidas em todo o conjunto de componentes relacionados através do seu ciclo de 

vida.  

Diversas ferramentas de repositório de software são encontradas na literatura. 

Porém algumas suportam apenas componentes do tipo implementação, tais como 

apresentada em [SEA99] e [COM04]. Ferramentas como SAMLS e outras 

apresentadas em [GUO00], suportam tantos componentes de especificação como os 
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componentes de implementação, mas não apresentam preocupação com a relação 

entre os componentes.  

 O projeto Guidelines for Software Reuse está em andamento. Neste sentido, 

visamos como próximos passos do projeto: 

• Utilizar o modelo de referência proposto em projetos pilotos, acompanhando 

e observando estes projetos com objetivo de avaliar e refinar o modelo de 

referência; 

• Baseado nas experiências pré-existentes e as obtidas através dos projetos 

pilotos, elaborar um guidelines para desenvolvimento de/com componentes; 

• Definição de uma arquitetura para repositório de componentes de software, 

capaz de suportar o modelo de referência estabelecido e implementação de 

um protótipo desta arquitetura. 
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