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Resumo do Artigo 

“Software product line modeling made practical” 1 
 

Software product line modeling made practical descreve uma abordagem de modelagem de linhas de 

produtos de sotware através da integração da modelagem de casos de uso e também de características 

(features). Esta abordagem recebe o nome de PLUSS (Product Line Use case modeling for Systems and 

Software engeneering) e tem como objetivo dar suporte a descrição e manutenção de um modelo de casos de 

uso comum. Além disso, essa abordagem possibilita uma efetiva manutenção na variabilidade de um único 

modelo de família de software comum, o que não é suportado de maneira eficiente no uso de modelagem de 

casos de uso tradicional. 

O processo de modelagem PLUSS dá suporte variações de modelos de caso de uso em famílias de 

produto de software: (1) casos de uso e cenários podem ou não ser incluídos em um produto particular, (2) o 

fluxo de eventos dentro de um cenário incluído pode variar, (3) e além disso aspectos transversais podem 

atingir vários casos de uso em diversos níveis.  Essas variações são gerenciadas utilizando um modelo comum 

de features. O modelo de features proporciona uma visão total de todas as variações dentro de um modelo de 

casos de uso de linhas de produto. Portanto, um conjunto particular de características para um produto 

específico dentro de uma linha de produtos, corresponde diretamente a um conjunto particular de casos de uso 

concretos para este produto.  No PLUSS há uma relação entre os casos de uso, cenários e passos dentro destes 

cenários de casos de uso com características de tipos apropriados no modelo de características. E para suportar 

a variabilidade transversal, foram incluídos parâmetros textuais que são inseridos nas descrições de casos de 

uso e que por sua vez são instanciados pela seleção de um ou mais características. 

A rastreabilidade é alcançada por um mecanismo no qual cada caso de uso, pode ter uma ou mais 

ligações de realização de casos de uso, descrevendo como os elementos de projeto colaboram para realizar um 

objetivo de casos de uso específico.  O reuso por sua vez é melhorado através da seleção particular de casos de 

uso, cenários, e passos do cenário para um produto específico, determinando inclusive elementos arquiteturais 

responsáveis pela funcionalidade correspondente. 

Novos requisitos são adicionados sempre ao modelo(s) e então são selecionados através do modelo de 

características. Esta seleção é utilizada como um filtro para visualizar-se somente as partes relevantes de toda 

o modelo de linha de produto. Isso produz três tipos de relatórios: (1) casos de uso de análise que dão uma 

visão geral de todos os casos de uso do produto, (2) especificações de casos de uso que descrevem os cenários 

em alto nível (caixa preta) e (3) realização de casos de uso que descrevem as realizações em baixo nível (caixa 

branca) a nível de subsistemas. 

A mudança e manutenção de casos de uso ocorrem através de requisições de mudança (Change 

Requests – CR) e propostas de mudança de engenharia (Engeneering Change Proposals - ECP). Esta 

modelagem de casos de mudança, permite que os desenvolvedores da linha de produto planejem e mais 

efetivamente acomodem mudanças futuras antecipadas nos requisitos dentro de um domínio. 

Por fim há uma descrição de uma experiência prática de utilização da abordagem PLUSS em uma 

linha de produtos para um sistema onboard de informação de veículos, na qual a abordagem mostrou 

resultados bastante positivos, que fizeram com que novos produtos da empresa fossem adicionados ao modelo 

inicialmente gerado para a experiência inicial. Os autores também enfatizam que o PLUSS pode ser 

facilmente utilizado em projetos que utilizam o processo unificado, necessitando de uma simples extensão ao 

modelo padrão de casos de uso. 

 Com o trabalho, os autores tiraram duas lições, a primeira verificou a necessidade de mais formalismo 

para projetos que envolvem linhas de produto, pois diversos produtos devem ser gerenciados ao mesmo tempo 

ao invés de um produto apenas. Além disso, foi verificado uma certa resistência em alguns times de 

desenvolvimento, devido a redução de liberdade, que no entanto, é um efeito desejável na manutenção do 

ponto de vista de suporte a um reuso efetivo. 
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