
3 4o Trimestre de 2014 – 

UM AMBIENTE BASEADO EM ONTOLOGIAS 
PARA GESTÃO DE ARTEFATOS DE SOFTWARE

Carlos Augusto Daniel da Costa Rubim Leão*, Ricardo Choren Noya
Instituto Militar de Engenharia, Seção de Engenharia de Computação – 
Praça General Tibúrcio, 80, 22290-270, Praia Vermelha, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
*carlosaugustoleao@gmail.com

RESUMO

Este trabalho propõe uma abordagem que utiliza duas ontologias, uma para processo 
de desenvolvimento de software e outra para o negócio da aplicação. Os conceitos dessas 
ontologias são usados para criar regras que permitam a criação de links de rastreabilidade. 
Além de rastreabilidade, a gestão de artefatos de software é considerada neste trabalho. 
Sistemas de controle de versão convencionais, como o CVS, Subversion, Git, entre ou-
tros, não possuem uma maneira de identificar qual tarefa do processo de desenvolvimento 
gerou cada artefato. Geralmente, mesmo que exista um processo de desenvolvimento 
padrão definido para a equipe de desenvolvimento, muitas vezes esse processo não é 
praticado. Dessa forma, além de uma solução em rastreabilidade, esse trabalho propõe o 
uso de ontologias para promover a organização dos artefatos, facilitando a organização e 
aquisição dos mesmos.
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ABSTRACT

This paper proposes an approach that uses two ontologies, one for software develo-
pment process and another for the application business. The concepts of these ontologies 
are used to create rules that enable the creation of traceability links. In addition to tracea-
bility, management of software artifacts is considered in this work. Version control systems 
standard, such as CVS, Subversion, Git, among others, have no way to identify which task 
the development process generated each artifact. Generally, even if there is a standard 
process of developing for the team, often this process is not practiced. Thus, in addition to a 
traceability solution, this paper proposes the use of ontologies to promote the organization 
of the artifacts and the enhancing theirs acquisition.

Keywords: Traceability, Software Configuration Management, Artifacts Manage-
ment, Software Engineering.
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INTRODUÇÃO

Conceber um software com qualidade é uma tarefa complexa. O sucesso ou 
fracasso de um projeto de software depende de diversos fatores, entre eles a ca-
pacidade de manter a consistência entre os documentos de especificação do sof-
tware e o código-fonte escrito a partir desses documentos. Uma maneira de manter 
a consistência entre esses artefatos de software é através da criação de links de 
rastreabilidade.

A rastreabilidade entre os artefatos desempenha um papel importante no pro-
cesso de desenvolvimento de software. Ela facilita a compreensão do programa, 
manutenção, análise de impacto, reutilização de software e prevenção de mal-en-
tendidos (Egyed, 2005), utilizando informações de relacionamentos entre os artefa-
tos de desenvolvimento de software.

São diversas as etapas envolvidas do desenvolvimento de software. Dá-se 
o nome de Processo de Desenvolvimento de Software (PDS), a sistematização 
dessas etapas, de modo que fiquem estabelecidas as tarefas necessárias em cada 
etapa, os participantes e responsáveis por essas tarefas, os insumos necessários 
para a execução de cada tarefa, e os artefatos produzidos como resultado da exe-
cução dessas tarefas. Processos de Desenvolvimento de Software são fundamen-
tais na busca de produtos de software de qualidade (Gruhn, 2002). 

São constantes as mudanças ocorridas nos artefatos dos processos de de-
senvolvimento de software. Desde escopo inicial, até a entrega e manutenção do 
produto do software, muitos artefatos são produzidos, alterados ou excluídos. Cen-
tralizar a localização dos artefatos é importante, não só para a organização dos 
projetos, mas também para facilitar o acesso aos mesmos. Sistemas de controle 
de versão fazem esse serviço de forma transparente. Eles possuem um repositório 
que mantém o histórico evolutivo dos documentos, além de ser o principal ponto 
de integração com outros sistemas, através de um maquinário conhecido como 
gancho (hook), que permite a execução de scripts antes ou após a execução de 
eventos no repositório (Arantes, 2010). 

Entretanto, os sistemas de controle de versão convencionais tratam artefatos 
de software como arquivos em um sistema de arquivos convencional e, normal-
mente, não têm entendimento algum sobre os dados que cada elemento contido 
ali carrega (Nguyen, 2006). Portanto, para sistemas de controle de versão conven-
cionais, as alterações em artefatos de software são vistas como substituições de 
arquivos binários ou modificações textuais em arquivos de texto. Arantes (2010), 
sob um foco semântico, levanta a questão de que alterações em documentos de 
software espelham inúmeras situações relevantes, tais como a adição de um novo 
risco no projeto ou a mudança na probabilidade de ocorrência de um risco previa-
mente analisado, aumento do número de requisitos funcionais, mudança na descri-
ção de um caso de uso etc. No entanto, essas informações estão implícitas nesses 
sistemas.

Na tentativa de tornar essas informações explícitas, pode-se valer da Ges-
tão de Conhecimento (GC), que busca motivar a socialização, a externalização, a 
combinação e a internalização do conhecimento individual (Rios, 2005). Os traba-
lhos de Andressa (2010), Miyashiro (2007) e Espindola (2005) mostram vantagens 
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competitivas no estudo da Gestão do Conhecimento. Além das vantagens, existe 
uma preocupação com a falta de preservação do conhecimento organizacional. A 
alta rotatividade de pessoas em projetos de empresas faz com que colaboradores 
carreguem consigo o conhecimento que foi gerado no desenvolvimento de um de-
terminado projeto e não foi explicitado. A menos que este conhecimento seja cap-
turado, muita informação, hoje considerada um bem valioso, acaba sendo perdida.

Este cenário acontece também na Engenharia de Software. O Processo de 
Desenvolvimento de Software, por exemplo, tem um grande potencial para obter 
benefícios da Gestão de Conhecimento (Rus, 2002; Birk, 2002). Nesse contexto, 
ferramentas de gerência de conhecimento são bastante úteis, pois permitem a do-
cumentação do conhecimento envolvido no desenvolvimento de sistemas (Natali, 
2003). Porém, à medida que o conhecimento em um Ambiente de Desenvolvimento 
de Software (ADS) cresce, a sua utilização pode se tornar uma tarefa árdua, muitas 
vezes inclusive, não sendo possível coletar em tempo hábil a informação neces-
sária para apoiar a tomada de decisão (Nunes, 2005). ADS Semânticos surgem 
para tentar solucionar esse problema, incluindo a semântica na busca por recursos. 
Nesse contexto, ontologias tornam-se essenciais, pois podem ser usadas como 
uma estrutura unificada para dar semântica e uma representação comum à infor-
mação (Falbo, 2004).

PROBLEMA

Um problema bastante comum no contexto do desenvolvimento de software 
é a documentação desatualizada. Muitas vezes, a documentação é negligenciada 
em decorrência de fatores como falta de uma política organizacional que valorize 
essa tarefa, falta de ferramentas para apoiar a documentação e prazos exíguos, o 
que faz com que desenvolvedores optem por deixar a documentação em segundo 
plano (Nunes, 2004).

A documentação é muito importante para a compreensibilidade e modificabi-
lidade do software (Etzkorn, 2001). Arthur (1989) também aponta que “a qualidade 
da documentação’’ pode ser definida como a coerência entre o código e toda a do-
cumentação do código para todos os requisitos. Durante a fase de desenvolvimen-
to de software, engenheiros de software, normalmente, não atualizam a documen-
tação em tempo hábil ou completamente. Forward et al. (2002) afirmam que esse 
tipo de atuação resulta numa documentação indigna de confiança. Hayes (2007) 
apontaram que um número de tarefas importantes na manutenção requerem uma 
atualização na Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (MRR), tais como a análise 
de mudança de impacto, determinação de casos de teste para executar para testes 
de regressão, etc. Na indústria de software, rastreabilidade bi-direcional documen-
tada precisa ser mantida ao longo do ciclo de vida dos sistemas de software. No 
entanto, uma das maiores dificuldades na engenharia de requisitos é a criação dos 
links que torne possível a rastreabilidade.

Outra área que pode se beneficiar do uso de ontologias é a gestão de ar-
tefatos. Várias ferramentas de controle de versão foram desenvolvidas ao longo 
dos anos. Entre as soluções “livres” mais comuns estão: CVS (Nongnu.Org, 2012), 
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Mercurial (Mercurial, 2012), Git (GIT, 2012) e Subversion (APACHE, 2012); já as 
comerciais mais comuns são: Source Safe (Microsoft, 2012), PCVS (Serena, 2012) 
e Clear Case (IBM, 2012). Essas ferramentas estão consolidadas no mercado e 
cumprem bem o seu papel. Apesar das diferenças, basicamente todas trabalham 
com o conceito de repositório. O repositório corresponde a um diretório do sistema 
de arquivos de um computador que contém a versão corrente dos artefatos de um 
projeto de software.

De fato, os artefatos são arquivos organizados em diretórios localizados no 
repositório do sistema de controle de versão. Cada ferramenta possui o seu mode-
lo para gerenciar os artefatos e adiciona metadados aos arquivos que contém as 
inúmeras informações de controle, como o número da versão atual, último usuário 
que revisou o arquivo, entre outros atributos. No entanto, o controle de versão não 
depende exclusivamente das ferramentas, dependem também dos procedimentos 
e boas práticas de uso (Pressman, 2010). 

Ainda que o processo de desenvolvimento esteja definido para um projeto de 
software, o sistema de controle de versão não tem como garantir que o artefato seja 
armazenado no diretório recomendado pelo processo de desenvolvimento, pois as 
ferramentas de controle de versão citadas não possuem um mecanismo que rela-
cione o PDS ao artefato de software. Invariavelmente, participantes de um projeto 
de software mantêm os seus artefatos organizados na árvore de diretórios do sis-
tema de controle de versão baseados em informações, nem sempre explícitas, que 
indicam qual conceito aquele artefato faz parte. Este conceito pode fazer parte do 
PDS ou do negócio do produto em questão. 

Por exemplo: Um arquivo de especificação de regra de negócio RN_023_cal-
culo_multa_atraso_devolucao.txt, de um sistema de locadora, contém informa-
ções textuais sobre qual o valor da multa um CLIENTE deve pagar para uma deter-
minada CATEGORIA DE FILME baseado na data de devolução. Do ponto de vista 
do PDS, pode-se dizer que este artefato está relacionado ao conceito ARTEFATO 
REGRA DE NEGÓCIO. Já do ponto de vista dos conceitos no negócio em questão, 
pode-se dizer que este artefato está relacionado às categorias CLIENTE e CATE-
GORIA DE FILME. 

Caso um stakeholder desse produto necessite obter esse artefato, ele terá 
que saber que as regras de negócio, para este produto, estão armazenadas no 
diretório /locadora/docs/regras_de_negocio/ do sistema de controle de versão. 
No entanto, nem sempre existe um padrão para a localização dos documentos de 
regra de negócio. E ainda que este padrão exista, não existe uma maneira de se 
determinar se as instâncias dos artefatos de regra de negócio estão conforme a 
localização padrão.

Esse problema piora quando a estrutura do repositório possui muitos níveis 
de subdiretórios. Neste caso, a aquisição do documento torna-se mais trabalhosa, 
pois se faz necessário percorrer a árvore de diretórios a fim de obter o artefato de-
sejado. A ocorrência desse problema é bastante comum, pois projetos de software 
de longa data muitas vezes precisam trocar membros de sua equipe, por diversos 
motivos, de acordo com a estratégia e recursos da empresa ou instituição. Um 
mecanismo que torne o conceito ARTEFATO REGRA DE NEGÓCIO explícito aos 
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artefatos de regra de negócio, poderia utilizar essas associações para facilitar a 
aquisição desses artefatos e melhorar a produtividade dos desenvolvedores.

OBJETIVO

Este trabalho tem por objetivo propor uma solução para gestão de artefatos 
de software com ontologias. A definição de ontologias, de processo de desenvol-
vimento e de domínio, permite que sejam criados links de rastreabilidade entre os 
artefatos que, por sua vez, possibilitam a identificação de artefatos desatualizados. 
Além disso, com a arquitetura proposta torna possível a associação dos artefatos 
aos conceitos das ontologias, criando um mecanismo semântico para organização 
e aquisição dos artefatos.

Pretende-se ainda montar um protótipo da solução proposta, testar e analisar 
a sua viabilidade. Para que isso seja possível, faz-se necessária a definição de 
um ambiente de desenvolvimento. Deve ser criada uma ferramenta que, de forma 
integrada às demais ferramentas do ADS, tragam benefícios à gestão de artefatos. 
Ao final, deve ser discutido se os benefícios advindos da solução proposta compen-
sam o custo operacional criado pelo novo ambiente.

 

CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS

As contribuições esperadas deste trabalho são:
1. Melhoria na rastreabilidade de artefatos de software pelo uso regras de 

rastreabilidade e ontologias para classificação dos artefatos.
2. Uso de ontologia de processo de desenvolvimento e de domínio para ges-

tão de artefatos de software.
3. Desenvolvimento de uma ferramenta para gestão de artefatos de software 

com rastreabilidade.

SOLUÇÃO PROPOSTA

Esta seção apresenta um mecanismo de gestão de artefatos de software, 
usando ontologias de processo e de domínio. Esse mecanismo permite que os ar-
tefatos gravados no repositório do sistema de controle de versão sejam associados 
a conceitos da ontologia de processo e a conceitos do domínio da aplicação.

Spanoudakis (2005) aponta uso de ontologias como uma possível técnica 
para este fim, pois ontologias formais podem declarar regras entre os conceitos. 
Essas regras, definidas por axiomas, permitem raciocínios que podem gerar links 
de rastreabilidade. Por exemplo, a rastreabilidade um artefato do tipo código-fonte 
e outro artefato do tipo requisito pode ser inferida pelas relações entre os artefatos 
código-fonte e requisito ao mesmo conceito de um determinado domínio.

Trabalhos mais recentes, como os de Narayan (2011), Assawamekin (2010), 
Yoshikawa (2009), Zhang (2008) e Noll (2007) concretizam esta idéia e mostram 
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uma tendência no uso de ontologias na criação dos links de rastreabilidade. No 
entanto, nenhuma dessas abordagens utiliza, de forma prática, simultaneamente 
duas ontologias, uma de processo de desenvolvimento de software e outra de do-
mínio da aplicação.

A associação entre artefatos de software e os conceitos de ontologias defini-
das permite que os artefatos possam ser obtidos pelos conceitos, enriquecendo o 
repositório do Sistema de Controle de Versão (SCV). Mesmo que o desenvolvedor 
não tenha trabalhado antes no projeto em questão, basta que o mesmo conheça a 
semântica dos termos escolhidos na ontologia para obter o artefato desejado. Por 
exemplo: Se o desenvolvedor deseja acessar um documento de caso de uso, ele 
pode solicitar que a ferramenta da solução proposta disponibilize todos os artefatos 
do tipo “especificação caso de uso”. 

Sem esta solução, o desenvolvedor teria que buscar com os colegas da equi-
pe, ou através do documento que descreve o PDS, a localização utilizada como 
padrão no projeto para armazenar os documentos de especificação de casos de 
uso. Ou ainda, percorrer os diretórios do repositório do SCV na tentativa de locali-
zar o artefato desejado, o que seria certamente mais trabalhoso. No entanto, para 
que esta solução funcione é necessário que os conceitos do PDS sejam definidos 
no início do projeto. A definição desses conceitos é realizada por uma ontologia. 

A Figura 01 ilustra o ambiente proposto quanto à produção de artefatos. A 
agregação da ferramenta proposta ao ambiente de desenvolvimento forma a ges-
tão de artefatos proposta baseada em ontologias.

Figura 01: Visão da gestão de artefatos de software com a solução proposta.

Lê-se a Figura 01, a partir do canto inferior esquerdo para cima, da seguinte 
maneira. Os bonecos representam os desenvolvedores de software nos papéis 
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descritos pela ontologia do PDS, definida na configuração da ferramenta SAM, 
através do aplicativo SAM Desktop. Os desenvolvedores também interagem com 
os artefatos de software, através d das interfaces SAM Desktop e SAM Eclipse 
Plugin, e pode associá-los aos conceitos da ontologia de PDS, ou aos conceitos da 
ontologia de negócio. Os artefatos são armazenados no repositório de um Sistema 
de Controle de Versão (SVC). Sempre que um desenvolvedor gera, edita ou exclui 
um artefato, o SVC dispara uma chamada ao aplicativo SAMPostCommit.jar que, 
por sua vez, processa a regra que define os possíveis artefatos desatualizados.

Ontologia de Processo de Desenvolvimento de Software
Muitas empresas definem o uso de um PDS padrão com o objetivo de siste-

matizar o desenvolvimento do software. O PDS possibilita, por exemplo, a definição 
de papéis e quais artefatos esses papéis podem produzir. No entanto, ferramentas 
de controle de versão convencionais não fazem uso do PDS. Nessas ferramentas, 
não existe uma relação explícita entre o artefato de software e, por exemplo, a ta-
refa do processo que o gerou.

Mesmo que exista um processo de desenvolvimento de software definido de 
forma explícita, ou seja, um documento que descreva as disciplinas, tarefas, pa-
péis e tipos de artefato de software, sistemas de gestão de documento convencio-
nais não garantem que esse processo seja utilizado. Nesses sistemas é possível 
identificar o desenvolvedor responsável pela alteração de um artefato. No entanto, 
perguntas relevantes como “sobre qual o papel o usuário alterou a regra de negó-
cio?”, “quais os artefatos do tipo regra de negócio foram alterados na última versão 
(release) do software?” ou ainda “caso essas regras de negócio tenham sido alte-
radas, quais artefatos podem estar inconsistentes devido a esta alteração?” não 
são facilmente respondidas. Nestes sistemas as respostas para essas questões 
só são possíveis através da comunicação entre os desenvolvedores, pois se trata 
de um conhecimento tácito. Por exemplo: Pedro, no papel de gerente de projeto, 
atualizou o artefato cronograma.doc (o cronograma do projeto), este artefato é do 
tipo Cronograma, produzido na tarefa Elaborar Cronograma, da disciplina Gerência 
de Projeto.

Esta informação não está explícita nesse ambiente, ou seja, é um conheci-
mento tácito dos membros do projeto. Para responder a essas e a outras pergun-
tas, a solução proposta permite que o desenvolvedor defina e use um processo de 
desenvolvimento. O uso dessa ontologia possibilita que o desenvolvedor pratique 
o PDS. Nesse contexto, o PDS perde o caráter meramente normativo para ganhar 
um sentido prático.

Declarar os conceitos de um PDS em uma ontologia formal, como o OWL , iria 
exigir um usuário mais experiente para configurá-la. Além disso, seria necessário 
integrar um editor de OWL à ferramenta ou permitir que o usuário do sistema o ali-
mentasse com arquivos OWL. Nesse último caso, também seria necessário adap-
tar ou criar um interpretador OWL à ferramenta para ler os arquivos. No arquivo 
OWL seria possível declarar, além as entidades do PDS, as restrições (regras para 
inferência e criação dos links de rastreabilidade). 

O mesmo resultado pode ser obtido com uma solução mais simples, ou seja, 
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uma ontologia numa estrutura de dados em árvore. Esta estrutura, menos formal 
e mais comum ao usuário, permite a declaração dos conceitos do PDS sem a ne-
cessidade de um interpretador OWL. Neste cenário, as restrições necessárias para 
as inferências dos links de rastreabilidade são declaradas em outro componente do 
sistema.

Ainda pensando na facilidade do uso do ambiente, optou-se pela importação 
dos conceitos do PDS a partir de uma ferramenta utilizada para a modelagem de 
processos. Assim, o usuário pode modelar o processo de acordo com a necessida-
de do projeto e, ao final, através da ferramenta proposta na solução, obter a onto-
logia do PDS utilizada pela solução. Ou seja, o modelo do PDS é automaticamente 
convertido para a ontologia do PDS que contém os conceitos do PDS. O PDS pode 
variar de uma empresa para outra. A solução proposta permite que o PDS adotado 
por uma empresa seja importado para a ferramenta.

A Figura 02 mostra um trecho da ontologia de PDS, representada em UML, 
que foi utilizada como meta-modelo para permitir a conversão do modelo do PDS 
para a ontologia utilizada na associação dos artefatos de software.

Figura 02: Trecho da ontologia de modelagem de PDS, representada em UML.

O interesse principal desta ontologia é mapear os relacionamentos existentes 
entre os conceitos a fim de capturar informações sobre rastreabilidade. Por exem-
plo, o fato de um tipo de artefato servir de saída para uma tarefa, também servir 
de entrada para outra tarefa detecta um rastro neste PDS. A seguir, segue uma 
descrição mais detalhada de cada conceito deste modelo no contexto da gestão de 
artefatos de software.

PROJETO significa o projeto em desenvolvimento. O conjunto de todos os 
artefatos relacionados ao processo pode ser chamado de produto do desenvolvi-
mento de software. Não deve ser confundido com o projeto criado na IDE de de-
senvolvimento. O projeto criado na IDE é um diretório de arquivos que contém os 
artefatos do tipo “código-fonte” somados aos metadados do projeto, definido pela 
IDE. Este projeto gera o produto “executável” do software. O conceito projeto deste 
modelo pode conter mais de um projeto de IDE, ou seja, mais de um produto. O 
projeto implementa um, e apenas um, processo de desenvolvimento. 

PROCESSO significa o processo de desenvolvimento de software implemen-
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tado pelo projeto. O processo é definido na ferramenta do ambiente proposto. As 
instâncias de disciplina que compõem o processo, e as instâncias dos demais con-
ceitos, são importadas a partir do modelo de processo de desenvolvimento de sof-
tware criado em uma ferramenta específica para modelagem de processo. Manter 
várias instâncias do processo torna-se necessário à medida em que o PDS evolui. 
O Rational Unified Process (RUP), por exemplo, é uma framework que permite a 
criação de PDS adaptado às necessidades de cada organização (Kruchten, 2014). 

DISCIPLINA agrupa um conjunto de tarefas que fazem parte de uma determi-
nada etapa do processo de desenvolvimento. Ainda utilizando o RUP como exem-
plo, são exemplos disciplinas: análise de projeto, análise de requisitos, testes, etc.

TAREFA significa uma atividade realizada por um participante da equipe de 
desenvolvimento. Uma atividade pode ser realizada a partir de um artefato de en-
trada e pode gerar um artefato de saída. A disciplina análise de requisitos, por 
exemplo, tem como tarefas: Modelar caso de uso, especificar requisitos, especificar 
regras de negócio, entre outras.

ARTEFATO pode ser insumo de uma TAREFA e produto de outra TAREFA. 
Na prática são os arquivos de documentos, códigos-fontes, binários, entre outros, 
que compõe o produto do software. TIPO DE ARTEFATO classifica os artefatos 
de software de acordo o seu uso no PDS. O artefato RF001_Order_CRUD.txt, por 
exemplo, é um documento de texto associado ao TIPO DE ARTEFATO Requisito 
Funcional. Este artefato também é saída da tarefa Especificar Requisitos e entrada 
para a tarefa Codificar Fonte.

PAPEL significa o papel no qual o desenvolvedor atua. Todo tarefa possui um 
papel responsável. O papel que executa a tarefa Especificar Requisitos, por exem-
plo, é o Analista de Requisitos. As ferramentas de controle de versão geralmente 
indicam apenas o usuário que revisou o artefato. O conceito papel tornam explícitas 
as relações entre papel, usuário e artefato. 

Na importação dos conceitos de PDS a ferramenta da solução proposta carre-
ga as instâncias de DISCIPLINA, TAREFA, TIPO DE ARTEFATO e PAPEL a partir 
de um modelo que define o PDS. As regras utilizadas na conversão dependem da 
tecnologia da ferramenta de modelagem, portanto serão explicadas do próximo 
capítulo.

Ontologia de Domínio
Softwares são criados para atender a um domínio específico. Na análise ini-

cial de um projeto de software já é possível notar, através dos documentos que 
definem o escopo do projeto, termos que caracterizam o domínio ao qual o software 
pertence. Por exemplo, um software de gestão do corpo funcional de uma empresa 
pode ter como termos: pessoa, funcionário, cargo, etc. Normalmente esses termos, 
ou conceitos, são utilizados na modelagem conceitual do projeto. Porém, esses 
termos também podem ser úteis no contexto da gestão de artefatos.

Em SCV convencionais a aquisição de artefatos relacionados a um determi-
nado conceito é realizada pela combinação entre o nome do arquivo que corres-
ponde ao artefato e o entendimento que o desenvolvedor tem sobre esse nome. 
Quando o nome possui uma boa semântica, por exemplo, descricao_caso_de_
uso_rf067_manter_funcionario.txt, pode-se entender que esse artefato faz parte 
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do conceito funcionário. No entanto os arquivos são criados por desenvolvedores 
que, muitas vezes, não seguem regras ou padrões de nomes de arquivo. Não é 
comum a existência de um mecanismo que garanta uma padronização de nomen-
clatura para o arquivo.

No intuito de resolver esse problema, a solução proposta define uma ontologia 
de domínio que contém os conceitos de negócio do projeto. Nesta, cada conceito 
representa um termo importante no contexto do produto do software. Estes termos 
são definidos na criação do projeto através da ferramenta da solução proposta e 
permitem que o desenvolvedor associe os artefatos do projeto de software aos con-
ceitos de negócio da ferramenta. Essa associação, em conjunto com a associação 
do artefato aos conceitos do processo, permite que o sistema sugira aos desenvol-
vedores a desatualização dos artefatos, o que seria uma alternativa para reduzir o 
problema de artefato desatualizado, ou inconsistente.

Esse mecanismo pode ser encarado como uma forma de rastreabilidade, pois 
permite a obtenção de um artefato relacionado a outro artefato. Esta relação pode 
auxiliar na análise da consistência entre os artefatos (exemplo: consistência entre 
um documento de regra de negócio e o código-fonte que corresponde a essa regra).

Arquitetura do Ambiente Proposto
A figura 03 ilustra as ferramentas que compõe a arquitetura do ambiente pro-

posto. Nesta imagem, as setas representam as atividades relacionadas aos artefa-
tos de software. Essas atividades são interações do usuário com as ferramentas, ou 
de ferramentas com outras ferramentas. Para facilitar o entendimento, os números 
ao lado das caixas as identificam e os números à direita das palavras determinam 
a ordem em que as atividades são executadas.

As caixas em cinza itens 6, 7 e 8 são as ferramentas propostas que conferem 
semântica à gestão de artefatos. 

Figura 03: Arquitetura da do ambiente proposto.
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 Segue a descrição dos módulos dessa arquitetura:
Os itens [1, 2 e 3] simbolizam as ferramentas utilizadas pelos usuários do ambiente 

para gerar artefatos. O item [1] representa a IDE utilizada no ambiente para produção 
dos códigos-fonte. O item [2] representa um processador de texto, ferramenta muito co-
mum nos ambientes de desenvolvimento para produção de documentos de especifica-
ção do projeto. O item [3] representa uma ferramenta qualquer, simbolizando que podem 
existir outras ferramentas para produção de artefato além das [1] e [2]. Vale lembrar que 
ambiente considera apenas ferramentas que produzem artefatos do tipo arquivo, pois 
todos os artefatos devem ser incluídos no repositório do sistema de controle de versão 
na forma de arquivo.

O item [4] é uma ferramenta proposta neste trabalho, desenvolvida no formato de 
plugin, com o objetivo de integrar a IDE ao aplicativo servidor da solução proposta [8]. Na 
existência do plugin proposto o desenvolvedor pode utilizar o aplicativo cliente da solução 
proposta [7].

A ferramenta proposta na solução se divide em duas partes, formando uma ar-
quitetura do tipo cliente-servidor. Essa arquitetura se faz necessária devido ao caráter 
colaborativo da solução. Vários desenvolvedores, em diversos papéis, podem acessar 
as informações contidas na base de dados da solução proposta. O módulo servidor [8] 
contém a camada de negócio da aplicação, com as principais funções da aplicação. Es-
sas funções são invocadas via serviço pelos módulos clientes [7 e 4], que representam 
a interface do usuário.

O item [5] é o SCV (Sistema de Controle de Versão) utilizado no ambiente. Esse 
módulo é fundamental para o ambiente, pois concede uma série de funcionalidades es-
senciais à gestão de configuração de software. Neste módulo fica o repositório onde 
devem ser armazenados todos os artefatos produzidos no ciclo de vida do projeto.

O item [6] é a ferramenta que realiza a comunicação entre o SCV e o aplicativo 
servidor da solução proposta. Desenvolvido em conjunto com a ferramenta da solução 
proposta seu objetivo é informar ao aplicativo servidor as inclusões e alterações rea-
lizadas nos artefatos mantidos pelo repositório do SCV. O post commit é um evento 
disparado pelo SCV que se executa logo após a uma revisão (ou commit) no repositório. 
Nesse evento é informado o autor da revisão e os arquivos modificados ou incluídos. Es-
sas informações são utilizadas no mecanismo que sugere ao desenvolvedor a existência 
de artefatos desatualizados. A regra de negócio que determina a desatualização de um 
artefato é definida mais adiante.

Após a inclusão do artefato no repositório o desenvolvedor pode utilizar o aplicativo 
cliente da solução proposta [7] para associar o artefato a um conceito “tipo de artefato” 
do PDS [9] e a um ou mais conceitos de negócio [10]. Nessa etapa são estabelecidas 
e persistidas em banco [11] as relações (representadas pelas ovais no centro da ima-
gem) entre artefatos e conceitos.

Capacidades do Ambiente
Nesta seção são descritas as capacidades do ambiente proposto. Essas po-

dem também ser encaradas como funcionalidades e devem estar presentes na 
ferramenta proposta pela solução.

O ambiente proposto permite a definição da instância do projeto e seus partici-
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pantes, funcionalidade fundamental para o sistema de gestão de artefatos. No contexto 
da gestão de artefatos, o projeto significa o conjunto de todos os artefatos produzidos 
e mantidos durante o ciclo de vida do desenvolvimento do software. Logo, na etapa de 
criação do projeto o usuário do ambiente deve informar os dados do repositório do SCV. 
Também deve ser informado o PDS utilizado no projeto, para tanto o ambiente permite a 
importação de uma ontologia descritiva do PDS. 

Na importação, o desenvolvedor deve escolher um modelo de processo. Este mo-
delo deve ser produzido em uma ferramenta de modelagem de processo. Já os concei-
tos da ontologia de domínio devem ser cadastrados durante a criação do projeto.

O ambiente deve permitir ainda a definição dos participantes do projeto. Para cada 
usuário devem ser fornecido o seu nome e “nome de usuário” no sistema de controle de 
versão, onde esse deve estar previamente cadastrado. Através desse “nome de usuário” 
o ambiente realiza a integração entre o SCV e a ferramenta proposta.

Para que todas essas funcionalidades sejam possíveis, o usuário do ambiente deve 
configurar um repositório de um SCV e definir um banco de dados para manter os dados 
do ambiente, persistidos.

Após a configuração, o ambiente deve fornecer uma visão em conjunto entre o 
repositório de artefatos e as ontologias do projeto. Deve existir ainda um mecanismo que 
possibilite a associação entre os artefatos e os conceitos das ontologias. Esse mecanis-
mo deve fornecer ainda a visualização dos artefatos relacionados aos conceitos e exibir 
uma marcação nos artefatos que, de acordo com uma regra definida a seguir, podem 
estar desatualizados.

Utilizando-se das associações entre artefatos e conceitos, definiu-se uma regra 
para a verificação da ocorrência de artefatos desatualizados. Essa regra considera que 
artefatos podem ser utilizados como insumo para produção de novos artefatos. Logo, a 
atualização de um artefato pode causar a desatualização de outro artefato. A maneira 
como o processo de desenvolvimento de software foi modelado na solução proposta 
torna possível a identificação de quais artefatos tem o potencial para desatualizar outros 
artefatos.

Figura 04: Esquema que representa a regra de desatualização de artefato de software.
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Na Figura 04, o artefato A está associado ao conceito tipo de artefato K. O 
tipo de artefato K é saída da tarefa T. Além disso, o artefato A está associado 
ao conceito de negócio N. O artefato A’ também está associado ao conceito de 
negócio N, no entanto está associado ao tipo de artefato K’ que por sua vez é 
entrada da tarefa T. Desta forma o artefato A’ pode ter sido utilizado para gerar o 
artefato A. Logo, se o artefato A’ foi atualizado, existe a possibilidade do artefato 
A estar desatualizado. 

Os conceitos tipo de artefato e tarefa permitem a assertiva artefato A’ é insu-
mo para produzir artefato A. Os conceitos de negócio reforçam a ideia de que os 
artefatos pertencem ao mesmo contexto de negócio. O uso de ambas as associa-
ções permite a assertiva atualização no artefato A’ pode desatualizar artefato A.

Por fim, o ambiente permite, devido ao fato de todos os artefatos estarem em 
formato de arquivo e armazenados dentro do repositório do sistema de controle 
de versão, que todos os artefatos do projeto de software (documentação + código-
-fonte) sejam versionados a cada iteração do ciclo de vida de software, ao mesmo 
tempo, marcando o início de uma baseline ou o fechamento de uma release.

PROVA DE CONCEITO

A maneira ideal de se testar a eficiência do ambiente proposto seria pela re-
alização de um estudo de caso, submetendo a solução proposta a um projeto de 
software real. As ferramentas utilizadas em um ambiente de desenvolvimento de-
pendem muito da complexidade desse projeto em questão.

Um projeto simples, por exemplo, gerenciado e realizado apenas por uma 
pessoa, não necessitaria de um sistema de controle de versão, ainda que este 
resolva não apenas problemas de concorrência de artefatos. O ambiente propos-
to neste trabalho utiliza uma série de práticas que geralmente só são aplicadas a 
projetos de médio e grande porte. Submeter o ambiente proposto à prova em um 
projeto de software real seria um trabalho que duraria muito mais tempo do que dis-
ponível neste estudo, pois os resultados dependeriam da conclusão, ou conclusão 
parcial, do projeto de software utilizado no estudo de caso. Por isso, os insumos 
(projeto de software, ontologia de negócio e ontologia de PDS) utilizados como 
teste do ambiente são fictícios. Apesar disso, a viabilidade do ambiente pode ser 
testada, uma vez que os resultados da utilização do ambiente não dependem do 
conteúdo do projeto de software utilizado no teste.

A prova de conceito foi dividida em três etapas:
•	 Definição	das	tecnologias: Escolha das ferramentas do ambiente de de-

senvolvimento para gestão de artefatos e da linguagem de programação 
necessária para desenvolvimento da ferramenta proposta.

•	 Desenvolvimento	 e	 configuração	 do	 ambiente: Desenvolvimento da 
ferramenta proposta na solução e levantamento dos insumos necessários 
para o teste do ambiente.

•	 Execução	e	considerações: Teste das principais funcionalidades da fer-
ramenta proposta e considerações sobre as suas características.



16    – 4o Trimestre de 2014

Escolha das Tecnologias e Ferramentas
O cenário de teste do ambiente é desenvolvimento de um software. Foi de-

finido que este software seria desenvolvido em JAVA. Portanto, se fez necessária 
a escolha de um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) que permitisse o 
desenvolvimento de aplicações JAVA e o desenvolvimento de plugins, o que torna 
possível a criação de novas ferramentas integradas ao ambiente. Por este motivo o 
Eclipse foi escolhido. Neste caso a atribuição do Eclipse no contexto do ambiente 
de gestão de artefatos é a produção de artefatos de software do tipo “código-fonte”.

A escolha da ferramenta para a produção dos demais tipos de artefato, como 
os documentos de especificação, atas de reunião, cronograma do projeto, diagra-
ma de classe, etc., não importa desde que permita a persistência do artefato no 
formato de arquivo. Todos os arquivos que representam os artefatos de software 
devem ser gravados no repositório do SCV. A escolha deste foi baseada nas so-
luções livres mais utilizadas e consolidadas no mercado. Portanto foi escolhido o 
Subversion (SVN).

Ferramenta Desenvolvida
O mecanismo desenvolvido que torna possível a associação entre os arte-

fatos de software e os conceitos das ontologias de PDS e negócio é a ferramenta 
SAM (Software Artifact Management). Para simplificação do teste, esta ferramenta 
cumpre o papel das duas ferramentas (cliente e servidor) descritas na arquitetura 
da solução, figura 03. No entanto, o ideal seria o desenvolvimento do cliente e 
servidor em partes. Neste caso, seria necessária a escolha de uma solução de 
comunicação entre esses módulos. Como essa escolha não iria agregar nenhum 
valor ao propósito da solução, ela foi excluída e os módulos cliente e servidor foram 
implementados numa única aplicação.

O aplicativo SAM foi desenvolvido em camadas seguindo o padrão MCV (Mo-
del-View-Controller). O camada modelo foi desenvolvida no módulo SAMLib. Este 
módulo contém as regras de negócio e os serviços que dão acesso às funcionalida-
des da ferramenta (persistência e consulta das entidades). Todas as capacidades 
descritas no capítulo anterior foram analisadas e, a partir delas foi desenvolvido o 
modelo conceitual que as atende. A partir do modelo conceitual foi elaborado um 
modelo de dados.

A camada de visão foi desenvolvida no módulo SAMDesktop. Este módulo 
consiste em uma aplicação desktop que fornece uma interface às funcionalidades 
da ferramenta. A figura 05, a seguir, mostra a tela principal da ferramenta. 



17 4o Trimestre de 2014 – 

Figura 05: Tela principal da ferramenta SAM.

Insumos Utilizados no Teste
Para o teste do ambiente foi necessário definir uma série de informações que 

representam os dados utilizados num ambiente de desenvolvimento. Essas infor-
mações são: (1) o projeto de software e seus participantes e artefatos, (2) os con-
ceitos de negócio do software e (3) o processo de desenvolvimento de software. 
Segue os dados que foram utilizados para instanciação dessas informações:

O projeto fictício, criado para representar o software produzido pelo ambiente, 
foi chamado “Sample Project” e desenvolvido em JAVA a paritr da IDE Eclipse. Fo-
ram definidos os seguintes participantes da equipe de projeto:

•	 Gilberto, no papel de especificador de projeto;
•	 Carlos, no papel de codificador;

 
A solução proposta não considera o conteúdo dos artefatos. Por este motivo 

optou-se por criar arquivos com conteúdo fictícios que representem os documentos 
de especificação, classes java, e demais artefatos. Apesar de conteúdo fictício, os 
códigos fonte do projeto fictício, Sample Project, devem ser compiláveis. Esses ar-
quivos estão representados na figura 06. Nela, o diretório raiz (SampleProjectRe-
po_carlos) corresponde à cópia do repositório do SVN do usuário desenvolvedor 
Carlos. O diretório SampleProject, localizado dentro do diretório código_fonte, foi 
criado a partir do Eclipse como um projeto Java pelo desenvolvedor Carlos. O ar-
quivo Order.java representa um artefato do tipo código-fonte. O arquivo RF001_Or-
der_CRUD.txt foi criado pelo desenvolvedor Gilberto em processador de texto para 
representar um artefato do tipo documento de especificação de caso de uso.

Os conceitos de negócio foram definidos de acordo com o escopo do projeto 
SampleProject. Considerou-se que esse projeto trata do desenvolvimento de um 
e-commerce. Logo, foram definidos os seguintes conceitos de negócio:

• Produto;
• Venda;
• Cliente.
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 O processo de desenvolvimento adotado no projeto foi nomeado de Sam-
pleProcess. Ele foi criado a partir do processo utilizado pela empresa Dataprev, o 
PDDataprev (Processo de Desenvolvimento da Dataprev). O PDDataprev é uma 
simplificação do RUP (Rational Unified Process) adaptado à realidade da empresa. 
O Sample Process é uma simplificação do PDDataprev, do qual foram excluídos 
alguns conceitos. O SampleProcess foi modelado a partir da ferramenta EPF Com-
poser. Desta foi exportado o arquivo XMI que corresponde ao processo de desen-
volvimento. A Figura 07 apresenta um trecho dessas instâncias importadas pela 
ferramenta SAMDesktop.

Figura 06: Repositório contendo os artefatos do projeto SampleProject.

Figura 07: Processo de desenvolvimento utilizado na prova de conceito (SampleProcess).
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Execução
O teste da ferramenta foi conduzido de acordo com o roteiro a seguir. Este 

roteiro utiliza todas as capacidades da ferramenta. Durante a execução algumas 
considerações relevantes foram anotadas. O roteiro segue processo iterativo incre-
mental definido anteriormente e, portanto, passa por todas as disciplinas do PDS. 
No modelo iterativo incremental, o projeto é instanciado e passa por todas as dis-
ciplinas do PDS. As tarefas de cada disciplina são executadas ao seu tempo e os 
artefatos gerados na saída dessas tarefas são armazenados no repositório do SCV.

O artefato gerado como saída da tarefa “Especificar Caso de Uso” é utilizado 
como entrada da tarefa “Codificar-Fonte”. Dessa forma, após a execução dessas 
tarefas foram produzidos dois artefatos, RF001_Order_CRUD.txt e Order.java, 
respectivamente. Depois dos artefatos criados, incluídos no repositório e associa-
dos aos respectivos conceitos, o artefato RF001_Order_CRUD.txt foi alterado e, 
após a sua atualização, pode-se observar a auto-marcação do artefato Order.java 
como possivelmente desatualizado.

Roteiro de Teste Funcional do Ambiente.
1. Instanciação	do	projeto	no	SVN:	Nesta etapa o SVN foi configurado e foi cria-

do o repositório do projeto SampleProject. Também foram criados os usuário do 
SVN e foram concedidas as permissões para acesso ao SVN.

2. Instanciação	do	projeto	no	Eclipse: Nesta etapa o projeto SampleProject foi 
criado na ferramenta Eclipse e os seus arquivos foram incluídos no repositório 
do SVN. 

3. Instanciação	do	projeto	na	 ferramenta	SAM: Antes da criação do projeto 
SampleProject na ferramenta, foi necessária a importação processo Sample-
Process na ferramenta. O processo importado e nesse momento foram defini-
das as instâncias das disciplinas, tarefas e tipos de artefato. A figura 08 mostra 
a importação do processo realizada na ferramenta. Após a importação do PDS 
o projeto SampleProject pode ser criado. Nesta etapa são definidos também 
os conceitos de negócio do projeto. A figura 09 mostra a criação do projeto na 
ferramenta SAM. Além do processo, são criados os usuários Gilberto e Carlos. 

4. Criação	dos	documentos	de	especificação	e	inclusão	no	repositório	do	
SCV: O usuário Gilberto cria, com o uso de um processador de texto, o docu-
mento de especificação de requisitos RF001_Order_CRUD.txt e armazena o 
arquivo no repositório do SCV.

5. Associação	dos	documentos	aos	conceitos	na	ferramenta	SAM: O usuário 
Gilberto acessa a ferramenta SAM, visualiza o arquivo RF001_Order_CRUD.
txt no repositório o associa ao tipo de artefato “Especificação de Caso de Uso”, 
do PDS. Além disso, o arquivo é associado ao conceito de negócio “Venda”. A 
figura 09, mostra a interface que permite a associação do arquivo ao tipo de 
artefato.

6. Implementação	do	software	a	partir	dos	documentos	de	requisito	e	 in-
clusão	no	repositório	do	SCV: Nesta etapa o usuário Carlos visualiza o do-
cumento de especificação de requisito criado pelo Gilberto e o utiliza para a 
implementação das funcionalidades descridas no documento. Como resultado 
dessa tarefa, o usuário Carlos codifica a classe Order.java no projeto do Eclipse 
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SampleProcess. Em seguida Carlos inclui do arquivo criado no repositório do 
SVN.

7. Associação	dos	códigos-fonte	ao	respectivo	tipo	de	artefato	na	ferramen-
ta: Esta etapa é análoga à etapa anterior de associação, no entanto o arquivo 
Order.java é associado ao conceito do PDS “código-fonte”. O arquivo também 
é associado ao conceito de negócio “Venda”.

8. Revisão	do	documento	de	especificação: Nesta etapa o usuário Gilberto 
realiza uma modificação no artefato RF001_Order_CRUD.txt devido a uma 
mudança solicita pelo cliente do projeto. No momento em que o artefato é alte-
rado no repositório (ou seja, o commit efetuado no repositório) o SVN executa 
o hook, uma funcionalidade que permite a execução de scripts personalizados. 
O post-commit hook do SVN invoca o método da aplicação SamPostCommit 
informando os dados (arquivos alterados, usuário responsável pela alteração e 
número da revisão) sobre a atualização do arquivo no repositório. A aplicação 
SamPostCommit, por sua vez, invoca o serviço de verificação de artefatos de-
satualizados da camada de negócio da ferramenta, informando os dados dos 
arquivos alterados. Neste momento a aplicação SAM identifica que o artefato 
RF001_Order_CRUD.txt pode causar a desatualização do artefato Order.java, 
portanto o artefato Order.java é marcado com um indicador de artefato possi-
velmente desatualizado, conforme a figura 11, a seguir:

9. Verificação	dos	códigos-fonte	como	possivelmente	desatualizado: Neste 
momento, o usuário Carlos pode verificar através do repositório da ferramenta 
SAM, o artefato com a marca de possivelmente desatualizado. Carlos pode 
fazer os ajustes necessários no código-fonte e, através da janela de detalhes 
do arquivo (figura 10), retirar a marca de artefato possivelmente desatualizado.

Figura 08: Importação do processo de desenvolvimento na ferramenta SAM a partir do arquivo XMI do EPF.
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Figura 09: Instanciação do projeto na ferramenta SAM.

Figura 10: Tela de detalhes do arquivo da ferramenta SAM.
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Figura 11: Ferramenta SAM exibe o artefato Order.java com a marca de possivelmente desatualizado.
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso do PDS de maneira explícita não é comum em ferramentas de desen-
volvimento de software. Isto pode causar algum tipo de confusão no usuário da 
ferramenta, pois se trata um novo conhecimento necessário para o desenvolvi-
mento do software. Por este motivo, o uso desta ferramenta requer maturidade do 
desenvolvedor. Somente dessa forma o desenvolvedor poderá seguir as diretrizes 
contidas no processo. Os conceitos “Tipo de Artefato”, por exemplo, contém uma 
informação chamada “localização padrão no sistema de controle de versão”. Este 
dado fornece a localização padrão desse artefato no sistema de controle de versão. 
Por exemplo: RF_001.doc é um arquivo associado ao tipo de artefato Descrição de 
Caso de Uso. Esse tipo de artefato possui localização padrão no diretório <repo>/
docs/requisitos, onde <repo> a localização do repositório na máquina. Ou seja, 
este documento deve estar localizado neste diretório. 

A associação entre o arquivo do repositório e os conceitos garante que o arte-
fato possa ser obtido por conceito. Sem a ferramenta, caso um usuário desejasse 
obter um artefato, ele teria que procurar o arquivo que corresponde ao artefato na 
estrutura de diretórios do repositório. Com a ferramenta basta ele saber o tipo de 
artefato desejado e buscá-lo através do conceito. A figura 12 ilustra o exemplo de 
um artefato obtido através do conceito.

A ferramenta proposta na solução necessita da interação com o usuário para 
que sejam estabelecias as relações entre artefatos e conceitos. Além disso, vários 
dados, como os conceitos de negócio e o PDS, precisam ser fornecidos como re-
quisitos da ferramenta. Dessa forma, fica claro que a utilização da ferramenta re-
presenta um custo a mais para o desenvolvedor. Apesar disso, existem benefícios 
adquiridos pelo uso da ferramenta. Ela torna possível a aquisição dos artefatos 
pelos conceitos e permite a identificação de inconsistências entre artefatos relacio-
nados, como o apresentado na etapa 8 da execução.
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Figura 12: Artefato RF001_Order_CRUD.txt obtido pelo conceito “Especificação de Cado de Uso” do PDS e 
pelo conceito de negócio “Venda”.

TRABALHOS RELACIONADOS

A solução proposta neste trabalho aborda problemas na área de gestão de ar-
tefatos de software e rastreabilidade. Não foram localizados na literatura trabalhos 
que abordam ambas as áreas, simultaneamente. Por este motivo, foram identifi-
cados os trabalhos em rastreabilidade mais semelhantes ao trabalho proposto e, 
somente os aspectos presentes tanto no trabalho relacionado quanto no proposto 
foram comparados. O mesmo foi feito para trabalhos em gestão de configuração de 
software, especificamente os que focam em gestão de artefatos.

Existem várias propostas recentes em rastreabilidade com o uso de ontolo-
gias, como as de Narayan (2011), Assawamekin (2010), Yoshikawa (2009), Zhang 
(2008) e Noll (2007). Os trabalhos de Narayan (2011) e Assawamekin (2010) foram 
utilizados para comparações nos aspectos relacionados à rastreabilidade. Já para 
a comparação com os aspectos da gestão de artefatos, foram identificadas as so-
luções de Nunes (2004) e Hattori (2010).

A ferramenta XMLDoc (Nunes, 2004) mais se assemelha à solução proposta 
quanto aos aspectos de gestão de artefatos. Ambas apresentam a abordagem com 
um ambiente baseado em ontologias. No entanto, a ferramenta XMLDoc foi desen-
volvida de forma integrada ao ambiente ODE. Este ambiente trabalha com uma 
estrutura de ontologias formais muito bem elaboradas e seu escopo vai muito além 
da gestão de artefatos proposta neste trabalho.

Apesar de ser baseada em ontologias, a proposta do XMLDoc se diverge da 
ferramenta SAM no forma como os artefatos são produzidos. XMLDoc define um 
padrão de marcação de texto baseado nas ontologias de ODE. Em sua interface o 
usuário pode criar os documentos de especificação do sistema e os dados desses 
documentos são armazenados sobre a responsabilidade de ODE. Essa aborda-
gem confere a vantagem da integração das ferramentas. No entanto, causa uma 
dependência entre o projeto e as ferramentas de ODE. Segundo os autores, um 



24    – 4o Trimestre de 2014

dos motivos da escolha do padrão XML para a marcação dos documentos foi a 
possibilidade de interoperabilidade com outras ferramentas externas ao ambiente. 
Já na abordagem de SAM, os artefatos podem ser produzidos por qualquer editor 
de texto. Apesar dessa abordagem de SAM não fornecer uma solução completa-
mente integrada, existe uma independência entre as ferramentas do ambiente e o 
documento. Dessa maneira, diferente do ambiente ODE, o desenvolvedor não fica 
dependente do ambiente proposto.

Ambas as soluções dependem de um conhecimento do desenvolvedor sobre 
o processo para obter melhor eficiência. No entanto, esse conhecimento parece ser 
um requisito para o uso de ODE. Na abordagem proposta neste trabalho, caso o 
usuário não tenha conhecimento sobre o processo e não entenda o funcionamento 
da ferramenta SAM, o uso do ambiente da maneira convencional não é afetado.

A solução proposta não pode ser exatamente comparada com a proposta por 
Noll (2007), pois os propósitos são bastante distintos. No entanto, pode-se dizer 
que a solução proposta em SAM também auxilia no processo de desenvolvimento, 
pois torna o processo explícito ao ambiente de desenvolvimento. Dessa maneira, 
o uso do processo deixa o caráter apenas normativo, muito comum nas organiza-
ções, para ganhar um sentido prático.

A proposta do trabalho de Assawamekin (2010), MUPRET, é a que mais se 
assemelha com a solução proposta nos aspectos relacionados à rastreabilidade. A 
diferença está na maneira como as ontologias são utilizadas. A vantagem da solu-
ção proposta neste caso se dá por conta do uso de uma ontologia de processo de 
desenvolvimento. Assim como na ferramenta MUPRET, essa ontologia permite a 
criação dos links de rastreabilidade. Porém, além disso, permite a organização dos 
artefatos de software e facilita a aquisição do artefato pelos conceitos da ontologia 
de processo e negócio. 

Outra vantagem da solução proposta sobre essa ferramenta é a identificação 
dos links de rastreabilidade sobre qualquer tipo de artefato previsto na ontologia de 
processo, e não apenas os artefatos de requisitos, como no caso da MUPRET. A 
vantagem do MUPRET sobre a solução proposta se dá pelo fato de ser automática, 
enquanto na solução proposta a criação dos links só é possível após a configura-
ção do ambiente, que envolve a definição das ontologias.

A ferramenta Syde (Hattori, 2010), apesar de não se assemelhar muito com 
a da solução proposta, foi selecionada para comparação por conter algumas ca-
racterísticas similares à solução. Na ferramenta Syde os participantes dos projetos 
são imediatamente comunicados caso tenha sido efetuada uma alteração em al-
gum artefato de seu interesse. Se forma similar, a ferramenta proposta na solução 
também informa ao participante da equipe se um seu artefato foi marcado como 
desatualizado, o que é uma grande vantagem. No entanto, a ferramenta Syde foca 
nos artefatos do tipo código-fonte. Já a solução proposta aceita qualquer tipo de 
artefato previsto na ontologia de PDS.

O trabalho de Narayan (2011) também se assemelha muito ao da solução pro-
posta. As diferenças se são pelo fato da solução de Narayan utilizar links de rastre-
abilidade pré-existentes, o que caracteriza o a sua solução como semiautomática 
quanto a criação dos links de rastreabilidade. De forma similar, a solução proposta 
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utiliza a declaração da ontologia e as associações realizadas pelos usuários para 
criar os links de rastreabilidade.

Sobretudo, a diferença mais evidente da ferramenta proposta em relação às 
demais se dá pelo fato da solução proposta fornecer uma arquitetura que resolve 
problemas da gestão de artefatos e rastreabilidade. As demais ferramentas são 
focadas apenas em uma das áreas, gestão de configuração ou rastreabilidade. A 
tabela a seguir exibe um sumário de todas as soluções apresentadas em compara-
ção com a solução proposta neste trabalho.

Tabela 01: Comparação entre os trabalhos relacionados.

Autor (ano) Propósito
Tipo de 

rastreabilidade
Uso de ontologia Método Diferencial

Nunes 

(2004)

Apoio à docu-

mentação.
Não se aplica.

Ontologia formal 

OWL. Essencial-

mente para toda a 

definição e organi-

zação.

Baseado em 

restrições de 

ontologias.

Integrado ao 

ambiente de 

desenvolvimento 

e ao processo.

Noll (2007)

Apoio ao proces-

so de desen-

volvimento e 

rastreabilidade. 

Pós-rastreabili-

dade. Semiauto-

mática.

Ontologia formal 

OWL para melhoria 

no processo de 

desenvolvimento 

e recuperação de 

links.

Baseado em 

alinhamento de 

ontologias.

Apoio ao proces-

so de desen-

volvimento de 

software.

Assawa-

mekin 

(2010)

Rastreabilidade 

de artefatos de 

requisitos em 

multiperspectiva.

Pós-rastreabili-

dade. Automá-

tica.

Não-formal, repre-

sentada como Taxo-

nomia. Utilizada para 

classificar conceitos.

Baseado em 

regras, ontologias 

e recuperação de 

informação.

Rastreabilidade 

automática para 

melhoria de requi-

sitos em multi-

perspectiva.

Syde 

(2010)

Diminuir conflito 

entre artefatos 

em equipes distri-

buídas.

Não espectifica-

do, porém pode-

-se dizer que 

existe de alguma 

forma.

Não se aplica.

Utiliza recurso de 

sincronismo de 

eventos da IDE 

para identificar 

modificações nos 

artefatos.

Visualização dos 

conflitos em arte-

fatos em tempo 

real por equipes 

distribuídas.

Narayan 

(2011)
Rastreabilidade.

Pós-rastreabili-

dade. Semiauto-

mática.

Utilizada para 

descrever concei-

tos do domínio da 

aplicação.

Baseado em 

ontologias, links 

de rastreabilidade 

pré-existentes e 

recuperação de 

informação.

Recupera links 

de rastreabilidade 

implícitos.
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Autor (ano) Propósito
Tipo de 

rastreabilidade
Uso de ontologia Método Diferencial

Aponte 

(2011)
Rastreabilidade.

Pós-rastreabili-

dade. Semiau-

tomática (auxilia 

na associação 

manual dos 

artefatos)

Não se aplica.
Recuperação de 

informação.

Sumariza os arte-

fatos para auxiliar 

na criação de 

links de rastreabi-

lidade.

Leão 

(2012)

Gestão de arte-

fatos e rastreabi-

lidade.

Pós-rastreabili-

dade. Semiauto-

mática.

Não-formal. Usado 

para organizar arter-

fatos por conceitos 

e obter links de 

rastreabilidade.

Baseado em 

ontologia e regras 

de rastreabilida-

de. Baseado em 

repositório de 

artefatos.

Facilita a aquisi-

ção e organização 

de artefatos e 

ainda dispõe um 

mecanismo de 

rastreabildade.

CONCLUSÃO

Os relacionamentos entre os artefatos de software e o processo de desenvol-
vimento, podem trazer uma série de vantagens, como compartilhamento do conhe-
cimento sobre o processo e a aquisição do artefato de acordo com as atividades do 
processo, o que se mostra mais simples do que a busca do artefato pelo nome no 
repositório do sistema de controle de versão. Baseado nisso, esse trabalho apre-
sentou um ambiente de desenvolvimento para gestão de artefato com ontologias. A 
ferramenta SAM foi desenvolvida como prova de conceito do ambiente.

A principal contribuição deste trabalho foi a melhoria na rastreabilidade de arte-
fatos de software pelo uso regras de rastreabilidade e ontologias para classificação 
dos artefatos. Com a associação dos artefatos de software aos conceitos de negócio 
e processo de desenvolvimento e as regras definidas na ontologia do processo de 
desenvolvimento foi possível criar um mecanismo que sugere ao desenvolvedor a 
existência de artefatos desatualizados, conferindo ao sistema uma forma de rastre-
abilidade. Esse mecanismo foi testado com a execução da ferramenta em um caso 
simples. Seria interessante testar a ferramenta com uma quantidade maior de arte-
fatos. Dessa maneira seria possível aplicar um médoto para verificação da eficiência 
desse mecanismo.

Outra contribuição do trabalho foi o uso de ontologia de processo de desenvol-
vimento e de domínio para gestão de artefatos de software. Não foram identificados 
outros trabalhos nos quais as ontologias de processo de desenvolvimento tenham 
sido utilizadas para a criação de links de rastreabilidade. A abordagem não utilizou 
uma tecnologia de ontologia formal e sim uma estrutura em árvore que representa a 
ontologia e descreve o processo de desenvolvimento de software. Pode-se observar 
que a aquisição do artefato desejado pelo conceito associado é bastante simples e 
pode substituir a aquisição direta pelo repositório, onde geralmente não existe uma 
regra para a organização dos artefatos. Essa prática permite que desenvolvedor gas-
te mais tempo focalizado no seu propósito final. Outra questão relevante observada 



27 4o Trimestre de 2014 – 

foi o fato do ambiente manter todos os artefatos de software presentes no repositório. 
Essa prática permite que o desenvolvedor possa criar uma versão de toda a confi-
guração do software de uma única vez. Dessa maneira, o desenvolvedor tem uma 
“fotografia” do estado do sistema em todas as versões. Por exemplo, caso seja veri-
ficada a necessidade de resgate de uma funcionalidade retirada em uma versão no 
passado, o desenvolvedor pode voltar para o estado original não só o código-fonte, 
como também toda a documentação. Dessa maneira a documentação também volta 
ao estado original, o que facilita a compreensão da situação do software no momento 
em que a versão foi liberada.

Por fim, neste trabalho foi desenvolvida uma ferramenta para gestão de artefa-
tos de software com rastreabilidade. O ambiente proposto no trabalho foi comprovado 
pela criação de uma ferramenta que permite a instanciação do projeto de software, a 
definição de conceitos de processo e de negócio, e a associação dos artefatos com 
esses conceitos. Apenas as capacidades essenciais para a prova do ambiente foram 
implementadas e todas funcionaram conforme previsto no ambiente.

TRABALHOS FUTUROS

O ambiente proposto nesse trabalho pode ser melhorado em vários aspectos. 
Seguem às propostas de trabalhos futuros.

• A associação entre os artefatos e os conceitos no ambiente proposto é re-
alizada de forma manual. Seria interessante pensar em uma técnica para 
a automatização, pelo menos parcial, dessa tarefa. Poderia ser aplicada, 
por exemplo, alguma técnica de recuperação de informação ou processa-
mento de linguagem natural. No momento da associação do artefato com 
o conceito o sistema poderia sugerir o conceito mais apropriado de acordo 
com os termos da ontologia e uma sumarização dos termos do artefato. 
Poderia se pensar ainda em uma técnica de autoaprendizado para que as 
sugestões fossem cada vez mais eficazes. Essas medidas facilitariam o 
uso da ferramenta pelo desenvolvedor.

• Incluir um estudo que incorpore medidas de incerteza ao esquema de infe-
rência acerca da desatualização de artefatos. Por exemplo, SAM poderia 
indicar a probabilidade (ou a possibilidade ou algum grau de incerteza) de 
um artefato estar desatualizado.

• Com relação à ferramenta, toda a interface poderia ser aprimorada. Po-
deria ser desenvolvido, por exemplo, o plugin da IDE eclipse. Com este 
o desenvolvedor poderia utilizar os benefícios da ferramenta proposta de 
forma mais integrada ao ambiente. Outra questão relacionada à interface 
se dá por conta da associação dos artefatos aos conceitos. Esta poderia 
ser aprimorada com o recurso Drag and Drop. Dessa forma os artefatos 
seriam associados aos conceitos com apenas um gesto do usuário, tor-
nando a uso da ferramenta mais cômodo.

• A ferramenta SAM foi integrada ao sistema de controle de versão Subver-
sion de modo a interagir com o repositório. Ao criar um artefato no repo-
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sitório do sistema de controle de versão o desenvolvedor deve informar a 
localização desse arquivo, no entanto, muitas vezes não existe uma regra 
para a criação desse arquivo. A troca da localização do arquivo no repo-
sitório faz com que as relações entre os conceitos e o artefato sejam per-
didas. A ferramenta SAM poderia realizar a tarefa de manter o arquivo em 
um diretório de acordo com a localização padrão informado no processo 
de desenvolvimento. Essa medida faria o repositório ficar mais consisten-
te, evitando a perda dos relacionamentos.

• Aprimorar o mecanismo de busca de artefatos aplicando alguma técnica 
de busca semântica, como RDF Path, padrões de grafos ou lógica por in-
ferência baseada em OWL.
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