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RESUMO

Muitas empresas enfrentam problemas em suas aplicações devido a falhas na
especificação dos requisitos de software, seja pela falta de completeza, pela
ambigüidade de definições ou pela informalidade na obtenção das informações. A
incorporação de conceitos incompletos ou incorretos afeta diretamente a qualidade
dos produtos de software. Alguns processos de avaliação existentes não detectam
uma grande quantidade de erros, pois atuam de forma superficial, com testes
genéricos, que não levam em consideração o contexto do negócio ou o domínio das
informações ao qual o sistema pertence. Os erros não detectados serão percebidos
somente muito mais adiante, ou no pior dos casos, não serão percebidos, e deles só
se terá notícia quando da utilização do aplicativo. Este trabalho de pesquisa
apresenta um método de criação de roteiros para a avaliação de requisitos de
software, que utiliza um processo de categorização dos requisitos e a aplicação de
critérios de avaliação para cada uma das categorias encontradas. A categorização é
feita a partir de uma análise dos requisitos de software com o objetivo de obter uma
estrutura de categorias refinada em vários níveis. Um modelo de qualidade define a
aplicabilidade dos critérios de avaliação para cada uma das categorias de requisitos
de software. O método é sustentado por um modelo de dados com as definições do
contexto e dos domínios para classificar os requisitos de software em suas
categorias. A partir dos modelos de dados e de qualidade constrói-se um roteiro com
os testes de avaliação, que permite tanto a navegabilidade entre os vários níveis de
categorização dos requisitos de software, como a aplicação dos respectivos critérios
de avaliação para a obtenção de indicadores de qualidade.

Palavras-chave: requisitos de software, modelo de dados, categorização de
requisitos, modelo de qualidade, critérios de avaliação, método de avaliação.

ABSTRACT

Method to Build Guides for Software Requirements Evaluation

Many companies face problems in their applications due to failures in the
software requirements specifications, is the lack of completeness, the ambiguity of
the definitions or by the informal way in obtaining the information. The incorporation
of incorrect or incomplete concepts directly affects the quality of software products.
Some of assessment processes do not detect a lot of errors because they act no
deep, with generic tests that do not take into account the business context or the
domain of information that the system belongs. The undetected errors will be noticed
only much later, or in the worst cases, it will be not perceived, and they will only be
noticed when using the application. This research presents a method to build an
evaluation guide for software requirements, which uses a process of categorization of
requirements and the application of evaluation criteria for each founded category.
The categorization is made from an analysis of software in order to achieve a refined
structure of multi-level categories. A quality model defines the applicability of the
evaluation criteria for each category of software requirements. The method is
supported by a data model with the context and the domains to classify the software
requirements in their categories. From the data and quality model is built an
evaluation test guide, which allows both the navigability between the multi-level
categorization of software requirements, as the application of evaluation criteria for
obtaining the quality indicators.

Keywords: Software requirements, data model, requirements categorization,
quality model, evaluation criteria, evaluation method.
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17
1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta um método de criação de roteiros para a avaliação de
requisitos de software a partir do refinamento de categorias dos requisitos e pela
aplicação de critérios de avaliação associados a cada uma das categorias.

1.1.1 Motivação

Apesar de a área de conhecimento de Engenharia de Requisitos de Software
estar solidamente sedimentada no ambiente de desenvolvimento de software, uma
grande quantidade de especificações de requisitos de software ainda apresenta
inúmeras inconsistências e baixa qualidade de escrita. Segundo Firesmith (2003)
não é difícil encontrar listas de verificação e questionários para assegurar a
qualidade dos requisitos, assim como já é de conhecimento há vários anos as
características de uma especificação apropriada para os requisitos, pelo menos
entre acadêmicos, consultores e profissionais de requisitos. Ainda segundo
Firesmith (2003), não seria de todo ruim se todos os requisitos fossem especificados
por profissionais de engenharia de requisitos, com conhecimento dos melhores livros
textos e demais fontes de informações sobre o assunto, mas não é isso que
acontece. Firesmith (2003) então conclui que na realidade, a grande maioria dos
requisitos são elicitados, analisados e especificados, não por especialistas, mas por
gerentes, analistas de negócios ou desenvolvedores com pouco ou nenhum
treinamento em engenharia de requisitos. O que se tem observado no mercado, em
várias empresas de diferentes setores, é que as conclusões feitas por Firesmith
(2003) estão corretas.

Essa deficiência de conceitos e/ou a falta de sua aplicação levam a uma série
de inconsistências nas especificações de requisitos que afetam diretamente a
qualidade dos produtos de software. Dörr et al (2003) cita o exemplo dos requisitos
não funcionais, que fazem a ligação entres os requisitos funcionais e as decisões de
arquitetura, e deveriam ser elicitados e especificados precisamente, mas são, na
maioria das vezes, negligenciados por parte dos especificadores e desenvolvedores.
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Já Glintz (2005), aponta como uma das causas, a classificação dos requisitos, em
Requisitos Funcionais (RFs) e Requisitos Não-Funcionais (RNFs), que julga ser
incompleta e inadequada, pois essa classificação, em apenas dois grupos, não
consegue retratar todos os atributos que deveriam ser considerados para a análise e
qualificação de um requisito.

Os problemas encontrados na área de requisitos de software vão além de
especificações mal escritas ou de simples reclassificações. Segundo Firesmith
(2003), a maioria dos requisitos é descrita em linguagem natural, e os profissionais
que a descrevem sabem como ler e escrever, então seria intuitivo que soubessem
escrever bons requisitos de software. Mas, se para escrever a nossa língua
gramaticalmente correta, tivemos que aprender as regras da escrita, é de se supor
que tenhamos que aprender as regras para se escrever especificações de requisitos
de software de alta-qualidade.

O processo de avaliação da engenharia de requisitos de software também
apresenta falhas na sua aplicação, pois o que é observado em alguns casos é a
aplicação de roteiros de testes de avaliações que exigem apenas o cumprimento de
algumas regras de formatação, ou permitem uma análise superficial sobre o
conteúdo dos requisitos de software, tendo com conseqüência resultados pouco
significativos.

Outros argumentos são citados por Bahili e Handerson (2004) que dão
importância à verificação e validação dos requisitos, como também a verificação e
validação do sistema. Em seu trabalho é mostrado uma série de falhas em sistemas
que ocorreram devido a problemas na verificação e validação dos requisitos.
Salienta a importância de se conhecer as tarefas de desenvolvimento de requisitos,
que incluem: (1) elicitação, análise, avaliação e comunicando as necessidades dos
stakeholders; (2) a transformação dos requisitos do cliente em requisitos derivados;
(3) a alocação de requisitos para o hardware, software, teste e elementos de
interface; (4) a verificação dos requisitos; e (5) a validação do conjunto de requisitos.
Essas tarefas não necessariamente são seriais, pois muitos dos processos ocorrem
em paralelo e em muitos sistemas apenas essas cinco tarefas não são suficientes.
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Segundo Sheldon, Kim e Zhou (2001), em sistemas de missão crítica, em que
falhas podem ser desastrosas, a qualidade das especificações de requisitos de
software é de suma importância para o desenvolvimento de produtos de software
com alto grau de confiabilidade. A maioria dos defeitos de software é introduzida por
erros na fase de especificação de requisitos. Nos sistemas críticos a dificuldade em
se criar especificações de requisitos confiáveis tende a ser grande. Para evitar
problemas nas fases futuras de desenvolvimento e reduzir o custo do ciclo de vida, é
crucial que as especificações sejam confiáveis. Em termos gerais, a avaliação da
confiabilidade de uma especificação deve responder às questões: (1) As
especificações estão corretas, completas e consistentes? (2) As especificações
podem ser confiáveis a ponto de se iniciar o projeto e a implementação, e que se
possa minimizar o risco de ocorrem falhas de custos elevados? Como analisar as
especificações para prevenir a propagação de erros nas atividades seguintes?

Ainda, segundo Sheldon, Kim e Zhou (2001), as Especificações de Requisitos
de Software (ERS) dependem quase que exclusivamente da linguagem natural,
sujeitas a múltiplas interpretações. Mesmo quando essas especificações são
desenvolvidas

sistematicamente,

é

difícil

de

assegurar

a

integridade

da

especificação sem alguma forma de checagem da sua correção. A verificação e
validação de requisitos de software é um problema complexo, com várias questões
em aberto, e uma solução completa ainda não foi encontrada, apesar dos avanços
conseguidos.

1.1.2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é definir um método de criação de roteiros para a
avaliação de requisitos de software para melhorar a qualidade de sua especificação.
O método de criação de roteiros para a avaliação tem como base três modelos. Um
modelo de qualidade que organiza todas as operações de avaliação de requisitos de
software. Dois modelos estruturais, um de categorização e outro de avaliação de
requisitos, definem os elementos que compõem o modelo de dados que sustenta o
método.
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O modelo de categorização de requisitos de software permite a atribuição de
mais de uma categoria ao requisito. Além disso, as categorias podem ser refinadas
em subcategorias. A categorização, dependendo do contexto, pode ser expandida
pela agregação de novas categorias e subcategorias ao seu domínio.

O modelo de avaliação trata dos critérios de avaliação que serão aplicados as
especificações dos requisitos de software. Os critérios de avaliação utilizados no
modelo são definidos na Norma de Verificação e Validação (V&V), IEEE 1012
(2004). Esses critérios são agrupados por processos, atividades, tarefas, níveis de
integridade e características, sendo que as características são similares as definidas
na Norma IEEE 830 (1998), que trata da Especificação de Requisitos de Software
(ERS)

A aplicação do método prevê a análise das especificações de requisitos de
software, resultando na classificação da especificação em uma ou mais categorias e
subcategorias. Essa classificação norteia a construção de roteiros de teste
específicos para a avaliação da especificação. Os resultados da avaliação, com
indicadores positivos ou negativos, são submetidos aos autores da especificação
dos requisitos de software para que realizem as correções, complementações e
ajustes que se fizerem necessários nesta especificação. O método direciona o
desenvolvedor para uma análise mais cuidadosa e avaliação mais criteriosa, com o
objetivo de contribuir para melhorar as especificações de requisitos de software.

Para uma avaliação preliminar da viabilidade da aplicação do método, foi
estabelecido um objetivo suplementar: a apresentação da especificação de uma
ferramenta que implementa o método de criação de roteiros para a avaliação de
requisitos de software, e a construção de um protótipo da ferramenta, para auxiliar a
aplicação do método. Para os testes da ferramenta foram colhidos especificações
reais de requisitos de software de uma organização de grande porte, que possui um
processo de avaliação de especificações de requisitos de software. A aplicação do
método pela utilização do protótipo da ferramenta permite uma avaliação preliminar
da potencialidade do método. Essa avaliação é feita pela comparação informal entre
a aplicação do processo de avaliação utilizado pela empresa e a avaliação proposta
pelo método, em uma mesma especificação de requisitos de software.
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1.1.3 Resultados Esperados e Contribuições

Este trabalho pretende dar uma contribuição à área de engenharia de
requisitos de software, com um método e uma ferramenta que implementa o método,
que permita melhorar a qualidade das especificações de requisitos de software. O
método apresenta mecanismos para a criação de roteiros para a avaliação com
critérios de verificação e validação que podem ser aplicados em vários momentos do
ciclo de vida do requisito, num processo contínuo de refinamento de avaliações.

O método proposto apresenta mecanismos de controle da qualidade dos
requisitos de software que podem ser ajustados ao modelo de qualidade utilizado
por uma organização. Uma característica importante do método é a sua capacidade
expansão, tanto da categorização para a classificação dos requisitos de software,
como do refinamento dos critérios de verificação e validação, que podem ser
ajustados de acordo com as necessidades dos processos utilizados no ciclo de
desenvolvimento do software.

Como contribuição adicional ao método, é proposta uma ferramenta para
auxiliar a aplicação do método de criação de roteiros para a avaliação de
especificação de requisitos de software. A proposição da ferramenta é feita pela sua
especificação funcional e pela construção de seu modelo de dados. A apresentação
da ferramenta é feita pela implementação de um protótipo que simula a execução de
suas funcionalidades. O resultado do exercício de aplicação do método pelo uso do
protótipo da ferramenta, em especificação de requisitos de software reais de uma
empresa de grande porte, poderá indicar, de modo preliminar, a viabilidade da
aplicação do método.

1.1.4 Método de Trabalho

O

desenvolvimento

da

presente

pesquisa

emprega

as

seguintes

características metodológicas:
Método de Pesquisa Quantitativo; pois o propósito final da pesquisa é a
obtenção de indicadores de qualidade com base em resultados de um
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processo de avaliação de requisitos de software, a partir de critérios
pré-estabelecidos.
Tipo de Raciocínio Dedutivo; pois o desenvolvimento e a utilização de
um modelo de avaliação de requisitos de software decorrem de
conceitos e regras contidos em normas técnicas e publicações
reconhecidas, para a obtenção do nível de qualidade da especificação
dos requisitos de software.
Propósito da Pesquisa I – Descritivo. O relato dos resultados da
avaliação da especificação dos requisitos de software e a obtenção de
taxas e percentuais dos indicadores de qualidade, definidos no método
de avaliação e obtidos na execução do protótipo da ferramenta que
implementa o método de avaliação.
Propósito da Pesquisa II – Solução de Problemas. A melhoria na
especificação dos requisitos de software a partir da observação dos
resultados dos indicadores de qualidade, utilizando uma ferramenta
desenvolvida com base no método de criação de roteiros para a
avaliação proposto neste trabalho de pesquisa.

O trabalho de pesquisa desenvolvido teve como objetivo a construção de um
método de criação de roteiros para a avaliação de requisitos. O método é derivado
de modelos baseados em conceitos e premissas, que definem um conjunto de
critérios de avaliação de requisitos. O trabalho foi dividido nas seguintes atividades:

a) Atividade: Levantar e Estudar a Bibliografia.
Finalidade: Conceitos básicos de engenharia de requisitos de software
e seus processos.
b) Atividade: Definição do modelo de categorização de requisitos
Finalidade: O Método de Avaliação proposto neste trabalho utiliza
como uma de suas bases principais o refinamento das categorias de
requisitos, isto é, os requisitos são classificados em uma ou mais
categorias e nas subdivisões dessas categorias, num processo de
refinamento, até um nível que possa ser aplicada uma avaliação com
resultados mensuráveis. A pesquisa apresenta alguns modelos de
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categorização e estabelece um modelo que é uma mescla dessas
categorizações, levando em consideração o ambiente em que foram
feitos os testes. O método deve permitir a sua aplicação em uma
grande variedade de categorizações, pois essa é uma premissa para
se atender a uma gama de ambientes com grande variedade de
modelos, tipos e categorias de requisitos.
c) Atividade: Definir o Modelo de Avaliação
Finalidade: O Modelo de Avaliação aqui apresentado estabelece a
estrutura de testes que devem ser aplicados às várias categorias e
subcategorias de requisitos de software, para que sejam aderentes à
Norma IEEE 1012 (2004). A avaliação deve contemplar critérios para
todas as categorias de requisitos de software e características de uma
ERS.
d) Atividade: Definir o Modelo de Qualidade a ser utilizado pelo Método.
Finalidade: Nesta fase é definido o Modelo de Qualidade de
Requisitos de Software que se caracteriza pelo contínuo refinamento
dos atributos de qualidade de alto-nível, até a obtenção de elementos
que possam ser quantificados por meio de alguma métrica a ser
utilizada na fase de avaliação. Um exemplo de refinamento é o
processo de categorização de requisitos de software em subcategorias,
até o nível em que possam ser avaliados.
e) Atividade: Descrição do Método Proposto de Criação de Roteiros para a
Avaliação de Requisitos de Software.
Finalidade: Definir cada passo do Método de Criação de Roteiros para
a Avaliação de Requisitos de Software e a seqüência de execução
desses passos.
f) Atividade: Especificação de uma ferramenta de avaliação de requisitos de
software.
Finalidade: Especificar uma ferramenta para a avaliação dos
requisitos de software que implementa as atividade e tarefas do
método de criação de roteiros para a avaliação de requisitos de
software proposto por este trabalho de pesquisa.
g) Atividade: Construção de um protótipo da ferramenta.
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Finalidade: Construir um protótipo de ferramenta de software, com a
implementação de todas as funcionalidades propostas no método de
criação de roteiros para a avaliação de requisitos de software, para
auxiliar na sua aplicação.
h) Atividade: Aplicação do Método Proposto.
Finalidade: Aplicar cada passo do método em uma amostra real de
requisitos de software, utilizando o protótipo de uma ferramenta para
avaliar a aplicabilidade e a viabilidade do método num ambiente de
produção de produtos de software.
i) Atividade: Avaliação dos Resultados.
Finalidade: Avaliar a eficácia do método e da ferramenta quanto à
qualidade dos resultados e sua abrangência na avaliação dos
requisitos de software, fazendo um comparativo com os exemplos
apresentados que foram avaliados pela empresa “X”.

1.1.5 Organização do Trabalho

O Capítulo 2 apresenta os conceitos básicos de engenharia de requisitos de
software abrangendo os tipos de requisitos e os processos de gestão de requisitos.

O Capítulo 3 apresenta três modelos para o tratamento de requisitos de
software: um modelo de qualidade, que é a base para a construção dos outros dois
modelos, o modelo de categorização de requisitos de software e o modelo de
verificação e validação de requisitos de software.

O Capítulo 4 apresenta o método de criação de roteiros para a avaliação de
requisitos de software com base nos três modelos descritos no capítulo 3, com
ênfase no refinamento de categorias utilizadas pelo modelo de categorização dos
requisitos de software, que irá permitir a obtenção de roteiros de avaliação
específicos para o grau de refinamento de categorias utilizado.

O Capítulo 5 apresenta a especificação de uma ferramenta de criação de
roteiros para a avaliação de requisitos de software que implementa todas as
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funcionalidades descritas no método de avaliação de requisitos de software
apresentadas no Capítulo 4.

O Capítulo 6 apresenta a aplicação do método de criação de roteiros para a
avaliação de requisitos de software proposta neste trabalho por intermédio de um
protótipo da ferramenta especificada no Capítulo 5, com a utilização de uma massa
de dados reais composta por requisitos de software de uma empresa “X”.

O Capítulo 7 apresenta as conclusões e possibilidade de trabalhos futuros
para aplicar novos estudos sobre a avaliação de requisitos de software.

O Apêndice A apresenta o modelo de verificação e validação que consta da
Norma IEEE 1012 (2004) que serve como base para a construção do modelo de
avaliação do método de criação de roteiros de teste proposto neste trabalho.

O Apêndice B apresenta a definição das Tabelas do Modelo de Dados que
suporta o método de criação de roteiros de avaliação de especificações de requisitos
de software.

O Apêndice C apresenta o detalhamento das definições das atividades e
tarefas do método de criação de roteiros para a avaliação de requisitos de software.

O Apêndice D apresenta o detalhamento das descrições das transações da
ferramenta que implementa o método de criação de roteiros para a avaliação de
requisitos de software.
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2 CONCEITOS BÁSICOS DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Este capítulo apresenta os conceitos essenciais para o desenvolvimento do
trabalho de pesquisa. O trabalho de pesquisa focaliza as atividades da Engenharia
de Requisitos relacionadas à qualidade dos requisitos de software. São mostrados
os padrões e modelos pesquisados que formam a base conceitual para o
desenvolvimento do trabalho.

2.1.1 Requisitos de Software

Há várias definições de requisitos, mas em princípio, como base inicial para o
estabelecimento dos conceitos, este trabalho utiliza o que está contido na Norma
IEEE 610.12 (1990), que tem a seguinte definição para requisito:
“[...]
(1) Uma condição ou capacidade necessária para um usuário resolver um problema
ou alcançar um objetivo.
(2) Uma condição ou capacidade que deve ser atingida ou possuída por um sistema
ou um componente de sistema para satisfazer um contrato, um padrão,
especificação ou outros documentos formalmente impostos.
(3) Um documento que representa uma condição ou capacidade como em (1) ou (2).”
(IEEE 610.12, 1990)

A condição ou capacidade que a norma estabelece como requisito para
resolver um problema ou alcançar um objetivo, tem em seu entorno outros fatores
que devem ser levados em consideração, pois fazem parte do contexto do requisito.
Esses fatores estão relacionados ao negócio e suas necessidades, aos usuários das
funcionalidades a serem implementadas, aos problemas a serem resolvidos e as
características operacionais e ambientais. Esses fatores levam ao surgimento de
várias classificações e categorizações, que podem ser parcial ou totalmente
aplicadas, dependendo das circunstâncias de sua aplicação, das características da
empresa, do método de desenvolvimento e do ambiente operacional.
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2.1.2 Tipos de Requisitos de Software

Os requisitos de software podem ser classificados em vários tipos, de acordo
como são descritos na especificação para a sua implementação no produto de
software. A primeira classificação considerada é a apresentada pela Norma IEEE
830 (1998) para a especificação de requisitos de software (ERS). A norma não
apresenta explicitamente uma classificação para os requisitos, mas sim o que uma
ERS deve endereçar, como:
a) funcionalidades;
b) interfaces externas;
c) desempenho;
d) atributos;
e) restrições de projeto;
f) requisitos lógicos de dados.

Os itens citados acima e descritos a seguir, são definidos na Norma IEEE 830
(1998).

2.1.3 Funcionalidades

Os requisitos funcionais devem definir todas as ações fundamentais que
devem ser incorporadas ao produto de software, de modo a obter e processar as
entradas, e gerar as saídas. Todas as funcionalidades que o produto de software irá
executar devem ser descritas de maneira organizada, contendo sumários e
descrições detalhadas. Textos e gráficos podem ser utilizados para mostrar as
funções e seus relacionamentos, sem que faça menção ao projeto do produto.

2.1.4 Interfaces Externas

O produto de software interage com o seu ambiente pelo uso de interfaces,
que podem ser as seguintes:
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a) Interfaces do sistema: lista cada interface, identifica a funcionalidade do
software que atende o requisito do sistema e descreve como a interface
interage com o sistema;
b) Interfaces do usuário: descrevem todas as características de cada
interface entre o produto de software e seus usuários. Listam também
todos os aspectos de otimização da interface, o que deve ser feito e o que
não deve ser feito, e como o sistema deve se apresentar ao usuário.
c) Interfaces de hardware: descrevem as características de cada interface
entre o produto de software e os componentes de hardware.
d) Interfaces de software: descrevem o uso de outros produtos de software
(banco de dados, sistemas operacionais ou um pacote matemático), e
interfaces com outras aplicações.
e) Interfaces de comunicação: descrevem as interfaces de comunicação
como protocolos e tipos de redes.

2.1.5 Desempenho

Os requisitos de desempenho devem especificar os aspectos numéricos
estáticos e dinâmicos que devem ser contemplados no produto de software, que
devem ser especificados em termos mensuráveis. Os aspectos estáticos incluem:
número de terminais a serem suportados;
número de usuários simultâneos a serem suportados;
volume de informações a serem manipuladas.
Os aspectos dinâmicos incluem:
número de transações processadas por unidade de tempo em condições
normais;
número de transações processadas por unidade de tempo em condições
de pico;
número de tarefas processadas por unidade de tempo em condições
normais;
número de tarefas processadas por unidade de tempo em condições de
pico;
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volume de dados processados por unidade de tempo em condições
normais;
volume de dados processados por unidade de tempo em condições de
pico.

2.1.6 Atributos

Devem ser descritos os vários atributos do software que servem como
requisito, tais como:
confiabilidade;
disponibilidade;
segurança;
manutenibilidade;
portabilidade.

2.1.7 Restrições de Projeto

Devem ser descritas qualquer item que possa limitar as opções de
desenvolvimento do produto de software, como por exemplo:
a) políticas regulatórias;
b) limitações de hardware
c) interfaces para outras aplicações;
d) operações em paralelo;
e) funções de auditoria;
f) funções de controle;
g) requisitos de linguagem de alto-nível;
h) protocolos;
i) requisitos de confiabilidade;
j) pontos críticos da aplicação;
k) aspectos de segurança e proteção.
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2.1.8 Requisitos Lógicos de Dados

Devem ser especificados todos os requisitos lógicos para qualquer
informação a ser armazenada, tais como:
a) tipo de informações;
b) freqüência de uso;
c) capacidade de acesso;
d) Entidades de dados e relacionamentos;
e) restrições de integridade;
f) requisitos de retenção de dados.

Uma classificação simples, encontrada tanto no SWEBOK (2004), como em
alguns autores, é a de que os requisitos estão divididos em dois grupos, funcionais e
não funcionais. Essa classificação já bastaria para se fazer uma avaliação dos
requisitos especificados, mas o problema é que os requisitos não são especificados
assim tão claramente. Por exemplo, muitos detalhes sobre atributos de qualidade,
categorizados como requisitos não funcionais aparecem nas mesmas descrições de
requisitos funcionais, o que pode confundir na hora da avaliação, fazendo com que a
parte não funcional não seja tratada devidamente.

2.1.9 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais (RNFs) são definidos e classificados de maneiras
diferentes, dependendo de como eles estão sendo utilizados ou da abordagem que
o autor está dando ao seu conteúdo. Para Sommerville (2005), conforme mostrado
na Figura 2-1, os RFNs são classificados em requisitos do produto, organizacionais
e externos.

Em requisitos do produto estão atributos de qualidade, como facilidade de
uso, desempenho e portabilidade, entre outros. Em requisitos organizacionais estão
os requisitos que envolvem o desenvolvimento, como padrões e requisitos de
implementação. Em requisitos externos estão os atributos do mundo externo ao
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sistema, mas que o afetam direta ou indiretamente, como segurança e
interoperabilidade, entre outros.

Requisitos não
funcionais

Requisitos do
produto

Requisitos
organizacionais

Requisitos
externos

Requisitos de
facilidade de uso

Requisitos de
entrega

Requisitos de
interoperabilidade

Requisitos de
eficiência

Requisitos de
Implementação

Requisitos éticos

Requisitos de
padrões

Requisitos legais

Requisitos de
desempenho

Requisitos de
espaço

Requisitos de
privacidade

Requisitos de
confiabilidade

Requisitos de
segurança

Requisitos de
portabilidade

Figura 2-1: Tipos de requisitos não funcionais.
Fonte:Sommerville (2005) - Engenharia de Software. (Figura alterada do original quanto à forma).

Uma taxonomia para os requisitos não funcionais é apresentada por
Lamsweerde (2009), conforme a Figura 2-2, na qual os requisitos não funcionais
estão classificados em qualidade de serviço, normatização, restrições arquiteturais e
restrições de desenvolvimento. Neste modelo já há a preocupação com os requisitos
de arquitetura, representados por instalação e distribuição.

Outra característica do modelo é o grau de refinamento de alguns de seus
atributos,

como

segurança, detalhado em

confidencialidade,

integridade e

disponibilidade. Esse refinamento na classificação de requisitos é um dos pontos a
serem explorados neste trabalho.
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Requisitos não-funcionais

Qualidade
de serviço

Exatidão
Proteção

Confiabilidade

Segurança

Confidencialidade

Restrições
arquiteturais

Normatização

Desempenho
Tempo

Disponibilidade

Instalação Distribuição

Interface

Restrições de
desenvolvimento

Custo
Prazo

Manutenção
Variabilidade

Custo
Interação Interação de
do Usuário Dispositivo

Espaço

Interoperabilidade
de Software

Integridade
Usabilidade

Conveniência

Figura 2-2: Taxonomia para requisitos não funcionais.
Fonte:Lamsweerde (2009), figura traduzida do original.

Podem ser encontradas outras classificações, como a apresentada por
Gottesdiener (2005), na qual os requisitos de software operam em três níveis,
conforme mostra a Figura 2-3

Requisitos
de
Negócio

Requisitos
de
Usuário

Requisitos de Software

Figura 2-3 - Níveis de requisitos.
Fonte:Gottesdiener (2005), figura traduzida do original.

Nível 1:
Por que o
projeto está
sendo construído?

Nível 2:
O que os usuários
estarão aptos a fazer
com o produto?

Nível 3:
O que os
desenvolvedores
devem construir?
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a) Requisitos relacionados ao negócio: são definições que incluem as
metas, os objetivos e as estratégias do negócio. Os requisitos de negócio
descrevem os propósitos e necessidades de alto-nível que o produto de
software deve satisfazer para aumentar a receita, reduzir despesas
operacionais, melhorar o serviço ao usuário ou atender a obrigações
regulatórias.

b) Requisitos relacionados aos usuários: são definições dos requisitos de
software do ponto de vista do usuário. Eles descrevem as tarefas que os
usuários precisam realizar com o software e as características de
qualidade necessárias do software. Usuários não são apenas pessoas que
acessam sistema, mas também dispositivos de hardware e outros
sistemas de software.

c) Requisitos relacionados ao software: que descrevem detalhadamente
todos os requisitos funcionais e não funcionais que o software deve
cumprir para atender as necessidades do negócio e dos usuários,
mantendo-se dentro dos limites conhecidos de restrições de projeto e de
implementação.

2.1.10 Classificação de Requisitos

As classificações que fazem um refinamento nos tipos de requisitos são
importantes neste trabalho, pois irão auxiliar na separação da especificação dos
requisitos de software, de acordo com esse refinamento, tornando a especificação
mais precisa, pois o refinamento do requisito tem influência direta na especificação.

A especificação de requisitos de software pode ser construída a partir de uma
série de outros requisitos, que recebem várias denominações, entre as quais a
apresentada por Wiegers (2003), que os categoriza em dois grupos: dos requisitos
funcionais e dos requisitos não funcionais. Dentro desses dois grupos de requisitos,
apresenta uma subcategorização com outros tipos de requisitos, criando um
refinamento do uso do requisito.
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Esse tipo de refinamento será explorado neste trabalho na categorização dos
requisitos, como se segue:
a) Requisitos de Negócio: representam os mais altos objetivos de uma
organização ou de clientes que solicitam um sistema. Geralmente estão
fundamentados nas solicitações dos responsáveis pelo projeto, ou por
quem compra o produto, a gerência dos usuários reais do produto, um
departamento de marketing ou um visionário de produtos.
b) Requisitos do Usuário: descrevem as metas ou tarefas que os usuários
devem estar aptos a executar com o produto.
c) Requisitos do Sistema: descrevem os requisitos de alto-nível para um
produto que contém múltiplos subsistemas, e pode incluir tanto hardware
quanto software. Pessoas também podem desempenhar funções para um
sistema.
d) Requisitos Funcionais: especificam as funcionalidades de software que
os desenvolvedores devem construir no produto para permitir que seus
usuários executem suas tarefas, atendendo as necessidades do negócio.
e) Requisitos Não Funcionais: que podem receber uma subcategorização,
tal como:
i) Regras

de

Negócio:

incluem

políticas

da

corporação,

regulamentações governamentais, padrões da indústria, práticas
contábeis e algoritmos computacionais.
ii) Atributos de Qualidade: descrevem as características do produto em
várias dimensões que são importantes para os usuários ou para os
desenvolvedores.

Essas

características

incluem

usabilidade,

portabilidade, integração, eficiência e robustez.
iii) Interfaces Externas: descrevem as interfaces entre o sistema e o
mundo exterior.
iv) Restrições: impõem limites para as escolhas disponíveis para o
desenvolvedor para o projeto e construção do produto.

O que se pode notar é que essa categorização de Wiegers (2003) apresenta
os mesmos componentes da Norma IEEE 830 (1998), com um pouco mais de
detalhes em relação ao negócio e suas regras.
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Este trabalho de pesquisa não está centrado em uma categorização
específica, mas sim na possibilidade de combinação de várias categorizações
apresentadas por diferentes autores, para se obter um maior número de categorias e
subcategorias,

aumentando

a

possibilidade

de

expansão

do

modelo

de

categorização, para atender um número maior de ambientes e contextos diferentes.

2.1.11 Regras e Recomendações

Outro conjunto de requisitos de software trata das regras e recomendações
que uma empresa tende a adotar para regulamentar e estabelecer as diretrizes de
seus negócios.

O documento SBVR (2008) da OMG apresenta algumas definições e
conceitos, a respeito das regras e recomendações, descritas a seguir, e que são
consideradas neste trabalho de pesquisa. A Figura 2-4 apresenta o meta modelo
SBVR que tem por base o meta-modelo MOF para apresentar os conceitos
representados pelo vocabulário SBVR. O texto que segue resume alguns conceitos
essenciais do documento SBVR (2008).

Uma regra sempre tende a remover algum grau de liberdade, O grau de
liberdade removido por uma regra poderia incluir o comportamento das pessoas
(regra de negócio operativa), ou a sua compreensão de conceitos (regra de negócio
estrutural). Em contraste com a regra, um conselho nunca remove nenhum grau de
liberdade, nem potencialmente, e sempre confirma ou relembra que algum grau de
liberdade existe ou é permitido. Uma regra é uma regulamentação explícita ou
entendida, ou um princípio que governa a conduta ou o procedimento dentro de uma
área de atividade específica. Ou ainda, uma lei ou princípio que opera dentro de
uma esfera de conhecimento, descrevendo ou prescrevendo o que é possível ou
permitido.

Uma regra de negócio é uma regra que está sob a jurisdição de um negócio,
isto é está sob a jurisdição de uma comunidade semântica que ela governa ou guia.
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Figura 2-4 - Meta-modelo das Regras de Negócio.
Fonte: OMG – SBVR (2008), figura traduzida e adaptada do original.

A regra de negócio é sempre derivada de uma política de negócio, que é um
elemento de governança, não sendo diretamente aplicável e seu propósito é
direcionar uma empresa. Uma regra de negócio pode ser:
a) Estrutural: que é uma alegação de necessidade;
b) Operacional: que é uma alegação de obrigação.

Esses tipos de regras de negócio são assim definidos:
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a) Regra de Negócio Estrutural: é uma afirmação de necessidade que pode
ser praticada. Esse entendimento diz respeito como uma avaliação de
critério aplicado à regra sempre produz determinado resultado para uma
decisão ou cálculo em relação a outros. Uma regra estrutural é expressa
positivamente em termos de necessidade e não negativamente em termos
de impossibilidade.
b) Regra de Negócio Operacional: é uma afirmação de obrigação. Esse
entendimento diz respeito ao comportamento das pessoas e a forma com
que esse comportamento de adesão acontece. Uma regra de negócio
operacional é expressa positivamente em termos de obrigação e não
negativamente em termos de proibição.

Uma Regra é um princípio ou uma regulamentação explícita ou entendida que
governa a conduta ou procedimento dentro de uma área particular de atividade,
prescrevendo o que é possível ou o que é permitido. Uma legislação ou
regulamentações podem ser impostas, assim como padrões e melhores práticas
podem ser adotadas.

Mas esses conceitos não são regras de negócio do ponto de vista da
empresa, já que está não tem autoridade para alterá-las. A empresa deve decidir
como agir perante as leis e regulamentações, e então criar regras de negócio para
assegurar a conformidade a esses dispositivos legais.

A recomendação é exatamente o oposto da regra, já que confirma ou
relembra que algum grau de liberdade existe ou é permitido. O levantamento das
recomendações se faz necessário para servir de base para desaprovação de
aplicação de uma regra que realmente não existe. Uma recomendação pode ser:
a) uma permissão;
b) uma possibilidade.

Os tipos de recomendações são assim definidos:
a) Permissão: Toda obrigação implica numa permissão. Se uma obrigação
for introduzida por uma regra comportamental, então não há razão prática
pra introduzir uma permissão implícita.
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b) Possibilidade: Toda necessidade implica numa possibilidade. Se uma
necessidade for introduzida por uma regra estrutural, então não há razão
prática para introduzir uma possibilidade implícita.

Em seguida estão outros conceitos apresentados na Figura 2-4:

a) Corpo de significados compartilhados: é o conjunto de todos os
elementos de orientação da comunidade semântica que considera esses
elementos de orientação como verdadeiros.
b) Corpo de guia compartilhado: são todos os elementos de orientação
dentro do corpo de significados compartilhados.
c) Proposição: é uma formulação utilizando um tipo de fato.
d) Tipo de fato: um conceito que é o significado de uma frase que tem pelo
menos um papel.
e) Elemento guia: é suficientemente detalhado e preciso que uma pessoa
que o conhece pode aplicá-lo efetivamente e consistentemente.
f) Elemento de governança: está diretamente controlando, influenciando,
ou regulando as ações em uma empresa e as pessoas dentro dela.
g) Recomendação de opcionalidade: seu propósito é antecipar a aplicação
de regras que poderiam ser assumidas por alguns membros da
comunidade semântica, mas que não são regras comportamentais
impostas pela comunidade.
h) Recomendação de contingência: seu propósito é antecipar a aplicação
de regras que poderiam ser assumidas por alguns membros da
comunidade semântica, mas que não são regras definidas e admitidas
pela comunidade.
i) Grau de obrigação: uma posição numa escala de valores que especifica
a severidade de ações impostas para que seja colocada ou mantida uma
regra de negócio operacional.

Há outras formulações mais simplificadas do que as apresentadas pela OMG.
Wiegers (2003) apresenta uma taxonomia mais simples para as regras de negócio,
com apenas cinco elementos, mas que deve atender à maioria das situações. Esta
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categorização, apresentada na Figura 2-5, contém os seguintes tipos de regras de
negócio:
a) fato;
b) restrição;
c) acionador;
d) cálculo;
e) inferência.

Regras de
Negócio

Fatos

Restrições

Acionadores

Cálculos

Inferências

Figura 2-5 - Uma taxonomia simples para regras de negócio.
Fonte: Wiegers (2003) – Software Requirements. (Figura traduzida do original).

A definição dos elementos da taxonomia apresentada por Wiegers (2003) é a
seguinte:

a) Fato: é uma consideração simples sobre o negócio, que pode descrever
verdades imutáveis, ou associações e relacionamentos entre termos
importantes do negócio. Outras regras podem fazer referências a fatos,
mas por si só os fatos não são diretamente traduzidos em RFs.
b) Restrição: é uma regra que restringe as ações que o sistema ou os
usuários podem executar e normalmente são definidas de acordo com
políticas e normas de segurança das organizações.
c) Acionador: é uma regra que desencadeia alguma atividade sob certas
condições, como por exemplo, especificar uma funcionalidade que faz com
que uma aplicação execute uma função de armazenar certas informações
do cliente, se uma condição para avaliação de dados for verdadeira.
d) Cálculo: é uma regra que define uma funcionalidade que envolve fórmulas
matemáticas ou algoritmos. Essas regras normalmente servem como
requisito para o produto de software.
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e) Inferência: é uma regra que estabelece um novo conhecimento com base
na confirmação de uma condição. A inferência cria um novo fato de outros
fatos ou cálculos.

2.1.12 Requisitos de Negócio

Wiegers (2003) define os requisitos de negócios como sendo aqueles que
descrevem os benefícios primários que o novo sistema irá prover para os seus
responsáveis, compradores e usuários. Esse tipo de requisitos pode ser classificado
nos seguintes tipos:
a) Conhecimento: sumariza a lógica e o contexto para o novo produto. Provê
uma descrição geral da história ou situação ocorrida para a tomada de
decisão de desenvolver o produto.
b) Oportunidade

de

Negócio:

Para

produtos

comerciais,

descreve

a

oportunidade que existe no mercado e em qual mercado o produto estará
competindo. Para produtos de informações corporativas, descreve o problema
que o produto estará resolvendo, ou o processo de negócio que estará sendo
melhorado. Pode trazer a descrição da evolução tecnológica incorporada,
uma nova direção estratégica, novos processos, e a descrição completa da
solução para o cliente.
c) Objetivo de Negócio de Fator de Sucesso: Sumariza os benefícios
importantes do negócio que o produto irá prover em termos quantitativos e
mensuráveis. Determina como os stakeholders irão definir e medir o sucesso
do projeto, assim como determinar os fatores que têm maior impacto para se
alcançar o sucesso, podendo ser internos ou externos à organização.
d) Necessidade do Cliente e do Mercado: Descreve as necessidades do
cliente típico ou do segmento de mercado alvo, incluindo as necessidades
que o produto atual ou o sistema de informação não fornecem. Pode
apresentar os problemas encontrados atualmente que o novo produto irá
tratar. Define, em alto nível, qualquer interface crítica ou necessidades de
desempenho, sem descrever detalhes de projeto ou de implementação.
e) Risco do Negócio: Sumariza os maiores riscos para o negócio associados
com o desenvolvimento. Os riscos podem incluir competidores de mercado,
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questões de tempo, aceitação pelo cliente, questões de implementação e um
possível impacto negativo para o negócio.

2.1.13 Atributos de Qualidade

Outro conjunto de requisitos de software a serem categorizados são os
Atributos de Qualidade (AQs), que segundo Dörr et al (2003) estão relacionados aos
componentes do sistema e as necessidades do usuário do sistema. Os AQs de
tarefa do usuário estão relacionados às tarefas executadas pelo sistema nas quais o
usuário está envolvido, como por exemplo, uma entrada de dados. Os AQs de tarefa
de sistema são os relacionados às operações que não envolvem o usuário, como
por exemplo, os cálculos. Os AQs da organização incluem os aspectos específicos
dos processos de desenvolvimento, como revisões, documentação, métodos e
padrões.

Alguns autores consideram como AQs certas características do produto de
software, categorizando-as de maneira diferente. Uma dessas categorizações,
mostrada na Tabela 2-1, é apresentada por Wiegers (2003).
Tabela 2-1: Atributos de Qualidade de Software.

Importantes para os Usuários

Importantes para os Desenvolvedores

Confiabilidade

Manutenibilidade

Disponibilidade

Portabilidade

Eficiência

Reusabilidade

Flexibilidade

Testabilidade

Integridade
Interoperabilidade
Robustez
Usabilidade
Fonte: Wiegers (2003) - Software Requirements. (Tabela traduzida do original).

Essa categorização separa os AQs em dois grupos:
a) importantes para os usuários;
b) importantes para os desenvolvedores
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Os AQs são elementos importantes para o desenvolvimento deste trabalho,
devido à sua relação direta com os RNFs. A categorização apresentada dos AQs
precisa ser avaliada para se obter uma avaliação refinamento dessa categorização,
e assim permitir a atribuição de um critério de dos AQs, de acordo com o seu
enquadramento em uma das características consideradas no presente trabalho.

2.1.14 Desenvolvimento e Gestão de Requisitos

A Engenharia de Requisitos é a disciplina dentro da Engenharia de Software
que engloba todas as atividades e produtos associados que definem os requisitos de
um produto de software. O objetivo da engenharia de requisitos é obter uma
especificação de requisitos de software que contenha todos os subsídios para a
elaboração do projeto e construção de um produto de software.

Entre essas informações está a linguagem de implementação que será
utilizada, as políticas para integridade de bases de dados, os limites de recursos a
serem utilizados e informações sobre o ambiente operacional, entre outros.
Gottesdiener (2005) apresenta a estrutura Engenharia de Requisitos e as atividades
que são desenvolvidas em seus processos de Desenvolvimento e Gestão de
Requisitos, num ciclo de contínuo das atividades de Elicitação, Análise,
Especificação e Validação conforme mostrado na Figura 2-6.
As definições apresentadas por Gottesdiener (2005) destas atividades são as
seguintes:

a) Elicitação de Requisitos: Identifica os Stakeholders, os documentos e
fontes externas de informações de requisitos, solicitando, coletando e
organizando essas informações. Algumas das técnicas utilizadas para a
elicitação de requisitos são:
Entrevistas com stakeholders: reuniões realizadas frente a frente, nas
quais o entrevistador faz perguntas para obter informações do
entrevistado;
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Workshops com mediador: são selecionados stakeholders com muito
cuidado, que trabalham juntos sob a coordenação de um mediador
neutro para produzir e documentar modelos de requisitos;
Protótipos exploratórios: são versões preliminares ou parciais criadas
para explorar ou validar requisitos;

Validar

Especificar

Elicitar

Analisar

Figura 2-6 - Processos da Engenharia de Requisitos.
Fonte: Gottesdiener (2005) – figura traduzida do original.

Grupos focalizados: são entrevistas em grupo, planejadas para
levantar questões e lançar questões em aberto para obter informações
dos participantes;
Observação: são visitas realizadas por analistas de requisitos nos
ambientes de trabalhos dos usuários, para observá-los na execução de
seu trabalho. São feitas perguntas para esclarecer as tarefas que estão
sendo executadas e a razão da existência daquelas tarefas. Os
usuários explicam como o trabalho é executado.
Análise de tarefas de usuário: são utilizados exemplos reais ou
construídos que descrevem as tarefas do usuário e o contexto no qual
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o trabalho é executado. Cada tarefa é uma descrição estereotipada, na
formas de texto, do uso do sistema para completar a tarefa.
Estudo de documentação existente: é a inspeção de documentos
fontes para descobrir informações de requisitos.
Pesquisas: é uma prática de obter informações anonimamente de um
grande número de usuários, podendo ser num formato aberto ou
fechado, dependendo da análise a ser realizada.

b) Análise de Requisitos: Define o escopo do produto e as metas dos
usuários, explorando como os usuários irão interagir com o sistema,
desenvolver modelos de requisitos de usuários para estudar e comunicar
os requisitos para as reuniões de negócio e técnicas. Verifica os requisitos
para identificar inconsistências, ambigüidades, omissões e erros, e aloca
os

requisitos

no

software.

Prioriza

os

requisitos

removendo

os

desnecessários e classificando os demais para as decisões de
implementação.

c) Especificação de Requisitos: Diferencia os requisitos funcionais dos não
funcionais. Identifica os requisitos de qualidade e as restrições e checando
se os requisitos estão documentados completamente e sem ambigüidade.

d) Validação de Requisitos: Examina os requisitos para assegurar que
esses satisfazem as necessidades do cliente.

2.1.15 Especificação de Requisitos de Software

A Especificação de Requisitos é tratada pela Norma IEEE 830 (1998), que se
intitula como as Práticas Recomendáveis para a Especificação de Requisitos de
Software (ERS).

A Especificação de Requisitos de Software (ERS) tem um papel específico no
processo

de

desenvolvimento

de

software

e,

portanto

deve

ser

escrita

cuidadosamente para não ir além dos limites desse papel. Essa observação e as
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demais considerações constantes nesta seção estão relacionadas diretamente aos
conceitos contidos na Norma IEEE 830 (1998).

A ERS deve definir todos os requisitos de software, que existem devido à
natureza da tarefa que deve ser resolvida ou às características do projeto, não
devendo conter detalhes do projeto ou de sua implementação.

Para que a ERS seja considerada de boa qualidade, esta deve atender a uma
série de características, devendo ser:
a) correta;
b) não ambígua;
c) completa;
d) consistente;
e) classificada por importância ou estabilidade;
f) verificável;
g) modificável;
h) rastreável.

A Norma IEEE 830 (1998) define essas características como segue:

a) ERS Correta: Uma ERS está correta se, e somente se, cada requisito
descrito é um daqueles que o software deve implementar. A ERS deve ser
comparada com outros documentos de sistema ou de projeto, além de
outros padrões para garantir a sua conformidade. Procedimentos de
rastreabilidade auxiliam a manter a ERS correta.
b) ERS Não Ambígua: Uma ERS não é ambígua se, e somente se, cada
requisito descrito tem uma única interpretação. Para tanto é necessário
que cada característica do produto final seja descrita por um único item.
c) ERS Completa: Uma ERS é completa se, e somente se, inclui todos os
requisitos significativos, quer sejam de funcionalidade, desempenho,
restrições de projeto, atributos ou interfaces externas. Também deve
conter as definições das respostas do software para todas as classes de
dados de entrada em todo o tipo de situações, sendo importante notar que
é importante especificar os valores de entrada válidos e inválidos.
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d) ERS Consistente: Uma ERS é internamente consistente se, e somente
se, não há conflito entre os requisitos individuais descritos num
subconjunto. Os conflitos podem ocorrer devido à discrepâncias de
formatos de dados, de estados, de operações ou de seqüência de
operações.
e) ERS Classificada por Importância e/ou Estabilidade: Uma ERS é
classificada por importância e/ou estabilidade se cada requisito tem um
identificador para indicar a importância ou estabilidade desse requisito em
particular. Nem todos os requisitos relacionados a um produto de software
são igualmente importantes, sendo alguns essenciais, enquanto outros
são apenas desejáveis. Cada requisito deve ser identificado dentro da
ERS para que essas diferenças sejam claras e explícitas, pois podem
ajudar os clientes a ter mais cuidado nas considerações dada a cada
requisito, e os desenvolvedores tomarem as decisões de projeto mais
apropriadas para diferentes partes do produto de software.
f) ERS Verificável: Uma ERS é verificável se, e somente se, cada requisito
definido é verificável. Um requisito é verificável se, e somente se, existem
processos finitos a custos efetivos, que uma pessoa ou máquina possa
checar se o produto de software atende ao requisito. Se um requisito não
puder ser testado, então o requisito deve ser removido ou revisado.
g) ERS Modificável: Uma ERS é modificável se, e somente se, a sua
estrutura e seu estilo são tais que qualquer mudança nos requisitos pode
ser feita facilmente, completamente e consistentemente, enquanto
mantém a estrutura e o estilo. Isso é possível se a ERS tem uma
organização coerente e fácil de usar, possui tabelas de conteúdos, índices
e referências cruzadas, não contém redundância, e define cada requisito
separadamente, sem mistura de requisitos.
h) ERS Rastreável: Uma ERS é rastreável se a origem de cada requisito é
clara e se ela auxilia as referências de cada requisito num futuro
desenvolvimento ou documentação de melhorias. A rastreabilidade pode
ser para trás, em que cada requisito explicitamente referencia a sua
origem, ou para frente, que depende do requisito ter um único nome ou um
número de referência.
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2.1.16 Verificação e Validação de Requisitos de Software

BOEHM (1979) define os termos Verificação e Validação:
“[...]
Verificação: para estabelecer a verdade da correspondência entre um produto de
software e sua especificação. (Nota: Essa definição é derivada da palavra em Latim
“verdade”, veritas.).

Validação: para estabelecer a adequação ou valor de um produto de software à sua
missão operacional. (Nota: Essa definição é derivada da palavra em Latim para “valer
a pena”, valere.).

Informalmente, pode-se definir esses termos com as seguintes perguntas:
Verificação: “Estou construindo o produto de maneira correta?”
Validação: “Estou construindo o produto correto?” “ (BOEHM, 1979)

De acordo com BOEHM (1979), o objetivo da verificação e validação (V&V)
dos requisitos de software é identificar e resolver problemas, e descobrir as
questões de alto-risco o quanto antes no ciclo de vida do software, não apenas para
reduzir custos, mas também para melhorar alguns atributos de qualidade do produto
de software como confiabilidade, completeza, consistência, entre outros.

Segundo Gottesdiener (2005) os requisitos são críticos para o sucesso do
produto final. Antes de desenvolver o código a ênfase está no problema, para
assegurar que as necessidades do usuário serão atendidas. Apesar de não serem
feitos testes durante o desenvolvimento de requisitos, testes conceituais podem
ajudar a revelar requisitos incompletos, incorretos e obscuros. A Figura 2-7 mostra o
ciclo de teste no desenvolvimento de software e sua relação com o desenvolvimento
de requisitos.

Enquanto a verificação de requisitos representa o ponto de vista do
desenvolvimento – assegurar que o software satisfaz os requisitos especificados, a
validação de requisitos se preocupa com o ponto de vista do usuário – assegurar
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que as necessidades do cliente foram atendidas. Ainda segundo Gottesdiener
(2005), requisitos com defeitos podem levar ao aumento dos custos, retrabalho, má
qualidade, atraso na entrega, insatisfação do cliente e descrédito do pessoal de
desenvolvimento.

Resultados
do Negócio

Requisitos
do Negócio

Testes de
Aceitação
do Usuário

Validar
Va l i d

Requisitos
do Usuário

ar

Verificar

Requisitos
de Software

Projeto do sistema
e subsistema

Projeto de
Componentes

Verificar

Testes de
Sistema

Testes de
Integração

Verificar
Testes Unitários

Código
Figura 2-7 - Ciclo de Testes no Desenvolvimento de Software.
Fonte: Gottesdiener (2005) – figura traduzida do original.

Existe uma grande variedade de métodos e técnicas para a verificação e
validação de requisitos alinhados com o propósito deste trabalho. Esses métodos e
técnicas são elaborados em várias perspectivas de avaliação de requisitos de
software, tais como, avaliação de ambigüidades nos enunciados dos requisitos,
conformidade a um modelo de qualidade estabelecido, avaliação formal de modelos
de requisitos, etc. Por exemplo, da perspectiva da avaliação de ambigüidades,
inconsistências e não completeza de enunciados de requisitos em linguagem
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natural, Bucchiarone et al (2010), citam que ferramentas de avaliações automáticas
de Linguagens Naturais (LN) de documentos de requisitos foram propostas como um
meio de promover a qualidade de sistemas em desenvolvimento. Essas ferramentas,
ao serem introduzidas num processo de análise de qualidade, podem manipular
documentos complexos de requisitos estruturados contendo meta dados, produzindo
relatórios de análises ricos em informações categorizadas, que apontam defeitos de
linguagem e indicações sobre o estilo de escrita do requisito em LN.

Ainda, segundo Bucchiarone et al (2010), um documento de requisitos em LN,
composto por diferentes fontes, pode sofrer diferenças de estilo e exatidão,
produzindo um documento final de requisitos não balanceado e ambíguo. Uma
abordagem utilizada na análise lingüística de documentos de requisitos em LN
objetiva a remoção do máximo de problemas de legibilidade e ambigüidade quanto
possível. O processo de análise é dividido em duas partes, uma de análise léxica e
outra de análise sintática.

O domínio da análise léxica baseia-se em quatro classes de ambigüidade
lingüística: a opcionalidade, a subjetividade, a imprecisão e a fragilidade. Cada uma
dessas classes é identificada por um dicionário correspondente, que pode ser
adaptado com o domínio da aplicação do documento de requisitos. O mecanismo
captura os requisitos defeituosos pela identificação das candidatas a palavras
defeituosas pertencentes a essas quatro classes de defeitos.

Similarmente, o mecanismo de análise sintática captura palavras defeituosas
pertencentes a duas outras classes de ambigüidade lingüística: o implícito e a
omissão. Essas duas classes também se referenciam a dicionários adaptáveis aos
domínios da aplicação.

Uma análise adicional pode ser executada à procura de ambigüidades
implícitas, como a construção errada de frases. Os erros encontrados pertencem a
uma classe de multiplicidade que não tem um dicionário associado.

Do ponto de vista formal de avaliação de modelos de requisitos para detecção
de defeitos Yin, Liu e Li (2009) destacam que um modelo de requisitos é constituído
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por dois outros modelos. Um é o modelo de classes, que determina a estrutura
estática do domínio da aplicação, a ser refinada na fase de projeto, é formada por
classes e seus relacionamentos. O outro é o modelo de casos de uso, que descreve
as funções do sistema e os processos de negócio. Defeitos no modelo de requisitos
são os causados por falhas nos projetos de desenvolvimento de produtos de
software, portanto qualquer projeto de software não trivial deve começar com a
análise, passando por um processo de verificação e validação.

Para uma modelagem precisa de requisitos Yin, Liu e Li (2009) utilizaram em
sua pesquisa a Object Constraint Language (OCL), da OMG, para especificar, sob a
perspectiva do usuário, os requisitos de um sistema. Para facilitar a validação do
modelo de requisitos, Yin, Liu e Li (2009) propõem uma abordagem para validar os
modelos UML diretamente, com técnicas para checagem estática e validação
dinâmica de modelos de requisitos com restrições escritas em OCL.

Primeiro é feita uma análise sintática das expressões (utilizam-se expressões
regulares) inseridas pelo usuário na árvore de expressões OCL, verificando se estas
expressões são bem formadas. Em seguida é feita uma validação semântica,
tomando-se por base a simulação de operações do sistema no workflow definido no
diagrama de atividades, no nível de casos de uso. Finalmente é checado se as
invariantes estão mantidas após a execução de cada operação do sistema.

Da perspectiva de validação de requisitos, Arnold, Corriveau e Shi (2010)
apresentam um modelo que mostra que as validações de requisitos podem ser
enquadradas em duas categorias: centradas no código e centradas no modelo. A
abordagem de validação centrada no código, como o Test-Driven Development
(TDD), usa casos de testes escritos no nível de implementação para orientar o
desenvolvimento. Esta abordagem começa por criar casos de teste endereçando um
ou mais requisitos do sistema. O caso de teste é então executado contra o sistema
de software, que pode resultar num erro. Um novo código é adicionado na
implementação até que caso de teste funcione satisfatoriamente. O processo se
repete até que todos os requisitos sejam satisfeitos. Esses casos de teste não
modelam explicitamente as necessidades dos stakeholders, e são específicos para a
implementação. De fato, detalhes de implementação impregnam a abordagem
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centrada em código, fazendo com que os stakeholders de negócio tenham
dificuldade de entendimento e uso.

Já na abordagem centrada em modelo, prossegue Arnold, Corriveau e Shi
(2010), as necessidades dos stakeholders são especificadas em modelos dos quais
testes são extraídos para direcionar as validações. Os testes derivados de tais
modelos são testes funcionais no mesmo nível de abstração do modelo. Arnold,
Corriveau e Shi (2010) cita que alguns métodos requerem o uso de OCL para
capturar restrições específicas de implementação, o que exige que se façam
referências explícitas para variáveis dentro do modelo.

Qualquer mudança na implementação obriga voltar ao modelo de requisitos,
causando problemas de manutenção. A presença de detalhes de implementação
reduz consideravelmente a compreensão de tais modelos pelos stakeholders e
parece contradizer a natureza de teste direcionada a modelos. Outro problema é que
a OCL não endereça requisitos não funcionais, como também não endereça
interações entre componentes.

A proposta de Arnold, Corriveau e Shi (2010) vem da integração de duas
idéias já conhecidas: a) especificação de requisitos em termos de responsabilidades
e cenários; b) organização das responsabilidades e cenários em termos de contratos
que podem ser ligados aos componentes de um sistema real. Uma das premissas
desta proposta é a adoção de uma perspectiva genuinamente baseada em modelo,
isto é, o modelo de requisitos a ser validado deve ser independente de
implementação.

O processo de validação começa com uma análise estrutural da unidade sob
teste, com a execução de todas as checagens estáticas. Em seguida, o processo
acompanha e registra todos os caminhos gerados pela unidade sob teste,
executando todos os testes dinâmicos indicados pelo modelo de requisitos
verificáveis. A execução dos caminhos é utilizada para determinar se a execução de
cada cenário combina com a gramática de responsabilidades correspondente dentro
do modelo de requisito.
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2.1.17 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresenta os conceitos básicos de Requisitos de Software, os
seus vários tipos e como são classificados. Adicionalmente, são mostradas algumas
taxonomias para os requisitos não funcionais, além de um estudo sobre regras de
negócio e os atributos de qualidade. São mostrados o ciclo de desenvolvimento e a
gestão de requisitos, com ênfase na especificação de requisitos de software, que é o
objeto a ser tratado pelo método de avaliação proposto neste trabalho. Finalmente é
apresentado o conceito de verificação e validação dos requisitos de software.

O método proposto neste trabalho procura explorar as atividades de
verificação e validação com o ciclo de vida do desenvolvimento de software, para
compor um conjunto de critérios ao qual o requisito deve ser submetido, permitindo
um planejamento dos testes de maneira mais adequada, em todas as fases do ciclo
de vida do desenvolvimento.
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3 MODELOS QUE COMPÕEM O MÉTODO PROPOSTO

Esta pesquisa propõe um método para a criação de roteiros para a avaliação
de requisitos de software. Este capítulo apresenta os três modelos que irão compor
a base para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa: o Modelo de Categorização
de Requisitos de Software, que classifica cada requisito, em uma ou mais
categorias; o Modelo de Qualidade, que mostra os componentes estruturais para a
definição de um método que garanta a qualidade dos requisitos de software; o
Modelo de Verificação e Validação de requisitos de software, que apresenta os
critérios a serem aplicados para a avaliação dos requisitos de software.

3.1.1 Modelo de Categorização de Requisitos de Software

O objetivo do Modelo de Categorização de Requisitos é criar uma estrutura
que permita identificar, classificar e agrupar os requisitos de software em categorias
que tenham as mesmas características e que possam ser tratados por critérios de
verificação e validação semelhantes.

Os roteiros de teste a serem criados dependem diretamente das categorias
utilizadas para classificar os requisitos de software. Para cada categoria
selecionada, um conjunto de critérios de avaliação será incorporado ao roteiro de
teste a ser criado.

No capítulo 2 foram mostrados os conceitos de requisitos e algumas
categorizações, como as que apresentam as regras de negócio e recomendações,
extraídas da SBVR-OMG (2008). A classificação de regras de negócio feitas por
Wiegers (2003), apresentada no capítulo 2, será considerada parte da categorização
proposta neste trabalho.

Os atributos de qualidade (AQs) são tratados como subcategorias dentro da
categoria dos requisitos não funcionais. Esses atributos também foram tratados por
Wiegers (2003) e serão considerados neste trabalho.
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Em relação aos requisitos não funcionais, foram mostradas ainda duas
taxonomias: a de Sommerville (2005) e a de Lamsweerde (2009).

Um exemplo de categorização mais formal é o meta-modelo apresentado por
Dörr et al (2003), conforme mostra a Figura 3-1.
.
Este meta-modelo faz uma separação entre o requisito funcional, não
funcional e o arquitetural, criando subcategorias para refinar os tipos de requisitos,
de maneira que possam ser metrificados e validados. O requisito funcional é
mostrado como uma tarefa, que pode ser uma tarefa do usuário ou uma tarefa do
sistema. O requisito não funcional é tratado como um atributo de qualidade, que
pode ser da organização, da tarefa do usuário, da tarefa do sistema, e do próprio
sistema.
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Figura 3-1: Meta-modelo de Requistos.
Fonte: Dörr et al (2003) – figura traduzida do original.
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Conforme mostrado na Figura 3-1 os requisitos são classificados em
requisitos funcionais, requisitos de arquitetura e requisitos não funcionais. Os
requisitos funcionais dão origem às tarefas do usuário e do sistema. Os requisitos de
arquitetura irão impor restrições ao sistema de uma maneira geral. Os requisitos não
funcionais estão diretamente ligados aos atributos de qualidade, que abrangem a
organização, as tarefas do usuário, as tarefas do sistema e o próprio sistema.

Os

atributos

de

qualidade

da

organização

abrangem

os

aspectos

organizacionais e incluem os processos de desenvolvimento, documentação, etc. Os
atributos de qualidade das tarefas do usuário estão relacionados com as tarefas do
sistema que o usuário está envolvido. Os atributos de qualidade das tarefas do
sistema estão relacionadas as tarefas que o sistema, que não incluem o usuário,
como tempo de resposta ou processamento de cálculos diversos. Os atributos de
qualidade do sistema estão relacionados à capacidade do sistema e seus
subsistemas, como bases de dados, redes, etc. Os atributos de qualidade são
refinados e medidos para verificar se seus valores são aceitáveis para o sistema. O
requisito de arquitetura se relaciona diretamente com o requisito do sistema. As
categorias utilizadas no meta modelo fazem parte da estrutura de categorização
utilizada no método de avaliação apresentado nesta pesquisa.

Glinz (2005) apresenta uma alternativa à classificação clássica dos requisitos
em dois grupos, funcionais e não funcionais, propondo uma classificação dos
requisitos com a utilização de quatro perspectivas ou facetas:
a) tipo;
b) representação;
c) satisfação;
d) papel.

. Na faceta tipo, o requisito recebe uma classificação em que é visto como
uma função, um dado ou um comportamento do sistema, como apresentado na
Tabela 3-1.

Este tipo de classificação irá compor uma parte da categorização de
requisitos de software que é utilizada neste trabalho de pesquisa.
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Tabela 3-1: Classificação do Requisito de acordo com o seu tipo.

Tipo
Função
Dado
Desempenho
Qualidade
específica
Restrição

Definição
Uma função que o sistema deverá executar.
Um item de dado ou estrutura de dados que fará parte de um estado
do sistema.
Um requisito em relação à medida de tempo, velocidade ou volume.
Qualidade em relação a uma propriedade do uso do produto ou de
sua gestão.
Decisão de projeto ou imposição dos envolvidos.

Fonte: Glinz (2005) - Rethinking the Notion of Non-Functional Requirements. (Tabela traduzida do
original).

Na faceta representação também há uma classificação do requisito, mas,
desta vez, quanto à sua forma, podendo ser operacional, quantitativa, qualitativa ou
declarativa.. A Tabela 3-2 mostra essa segunda classificação do requisito de acordo
com a forma de representação, que pode ajudar na identificação do tipo de
verificação mais adequado para um determinado ambiente.

Este tipo de classificação é importante para mostrar a existência de tipos
diferentes de avaliação de acordo com o enquadramento dos requisitos de software
numa certa categoria.
Tabela 3-2: Classificação do Requisito de acordo com a sua representação.

Forma

Definição

Operacional
Quantitativa

Qualitativa

Declarativa

Tipo de verificação
Revisão, teste ou verificação
Especificação de operação ou dado.
formal.
Especificação
de
propriedade Medida (com pelo menos
mensurável.
uma escala ordinal).
Sem verificação direta. Ou
pelo julgamento subjetivo de
Especificação de meta.
um
envolvido
ou
por
métricas de metas.
Descrição
de
uma
característica
Revisão.
requerida.

Fonte: Glinz (2005) - Rethinking the Notion of Non-Functional Requirements. (Tabela traduzida do
original).

A faceta satisfação diferencia os requisitos em hard e soft. Essa faceta é
utilizada quando é preciso avaliar o critério de aceitação de um determinado
requisito. O requisito classificado como hard deve estar completamente satisfeito ou
não estar satisfeito, e pode ser representado por uma curva 0-1 mostrada na Figura
3-2(a). Já o requisito classificado como soft, pode ser satisfeito de uma maneira
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gradual, melhorando com a prática do usuário, e pode ser representado a partir de
uma escala mensurável numa curva do tipo S de crescimento contínuo, mostrada na
Figura 3-2(b).

b. Requisito soft

a. Requisito hard
Valor

Valor

1

1

0

0
Custo

Custo

Figura 3-2 – Curvas de Custo/Valor para requisitos (a) hard e (b) soft.
Fonte: Glinz (2005) - Rethinking the Notion of Non-Functional Requirements. (Figura traduzida
do original).

A quarta e última faceta, papel, apresenta uma classificação para o requisito
de acordo com o papel que ele tem no sistema, podendo ser:
a) direcionamento: aplica-se ao requisito que contém o que o sistema deve
fazer ou conter, sendo muito semelhante ao requisito funcional clássico;
b) normatização: aplica-se ao requisito que descreve normas que devem ser
consideradas no âmbito do sistema;
c) suposição: aplica-se ao requisito que descreve o comportamento de
atores sobre os quais o sistema não tem nenhuma influência ou não pode
controlar.

Este tipo de classificação pode ajudar no modelo de avaliação, por aprimorar
a análise e a categorização do requisito de software.

A síntese do trabalho de Glinz (2005) mostra que os requisitos podem ser
classificados além da taxonomia convencional – Requisitos Funcionais e Requisitos
Não Funcionais, com o uso de uma classificação mais detalhada, como apresentado
na Tabela 3-3.
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Tabela 3-3 – Exemplo de uma classificação de requisitos.

Requisito

Classificação

Tipo
Função
O sistema deverá calcular a soma de todas Representação Operacional
Hard
Satisfação
as deduções aplicáveis.
Papel
Direcionamento
Tipo
Função
As deduções aplicáveis são calculadas de
Representação Operacional
acordo com a fórmula D = <fff>, que é a taxa
Hard
Satisfação
de número <nnn> de <ddmmaa>.
Papel
Normatização
Tipo
Qualidade específica
O sistema deverá ser de fácil utilização para Representação Qualitativa
Soft
Satisfação
usuários comuns.
Papel
Direcionamento
Tipo
Desempenho
O tempo de resposta deverá ser menor que Representação Quantitativa
Soft
Satisfação
1 segundo, em média.
Papel
Direcionamento
Tipo
Restrição
O sistema deverá ser executado em um PC
Representação Quantitativa
com CPU de 500MHz e memória de 256
Soft
Satisfação
Mbytes.
Papel
Direcionamento
Tipo
Dado
O usuário deve fornecer os dados corretos
Representação Declarativa
para todos os campos de entrada do
Hard
Satisfação
formulário.
Papel
Suposição
Fonte: Glinz (2005) - Rethinking the Notion of Non-Functional Requirements. (Tabela traduzida
do original).

O requisito é categorizado, de acordo com as facetas definidas, com o
objetivo de qualificar e identificar o requisito, para evitar a ambigüidade na
interpretação da categoria na qual o requisito de software deve ser enquadrado.

3.1.2 Modelo de Qualidade de Requisitos de Software

Os requisitos não funcionais de um produto de software dizem respeito aos
requisitos de qualidade desse produto de software. Uma avaliação desses requisitos
de qualidade não pode ser padronizada num único tipo de análise devido à grande
diferença existente entre esses tipos de requisitos. Como observa Firesmith (2003),
por exemplo, os requisitos de segurança não podem ter o mesmo tipo de tratamento
dos requisitos de desempenho. Para a avaliação dos requisitos de qualidade,
Firesmith (2003) cita um conceito que vem da comunidade de métricas, que é a
utilização de um modelo de qualidade.
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Um modelo de qualidade para os requisitos não funcionais, ou de qualidade
do produto de software, segundo Firesmith (2003), consiste numa hierarquia dos
seguintes componentes, conforme mostra a Figura 3-3:
a) grupos de fatores de qualidade: que agrupa os fatores de qualidade
relacionados, que a figura não mostra;
b) fatores de qualidade: são os aspectos de mais alto-nível, atributos ou
características de uma aplicação, componente, centro ou organização de
negócio;
c) subfatores de qualidade: são os fatores de qualidade de mais baixonível, que são componentes de outros fatores ou subfatores de qualidade;
d) critérios de qualidade: são descrições específicas que provêm
evidências a favor ou contra a existência de um fator ou subfator
específico de qualidade;
e) medições de qualidade: são métricas que quantificam o critério de
qualidade tornando-os metrificáveis, objetivos e sem ambigüidade.

O modelo de Firesmith (2003), da Figura 3-3, mostra que o sistema tem
necessidades reais de níveis de qualidade especificadas em termos de requisitos de
qualidade, que indiretamente especificam a qualidade e diretamente especificam os
critérios de qualidade. Os critérios de qualidade caracterizam os fatores e subfatores de qualidade, que definem a qualidade. Os níveis de qualidade são avaliados
pela medição da qualidade, especificada pelos requisitos de qualidade, que vai
metrificar os critérios de qualidade

Segundo Dörr et al (2003), o Modelo de Qualidade tem por objetivo relacionar e
refinar os atributos de qualidade (AQ) de mais alto-nível até se obter uma
granularidade de AQs que possam ser metrificadas. O modelo de qualidade é uma
instância de parte do meta-modelo de requisitos mostrado na Figura 3-1 da seção
3.1.

Este modelo associa os AQs com os meios e as métricas para se obter o
refinamento dos AQs. O refinamento pode ser orientado para o problema, com
enfoque nos Requisitos Não Funcionais, ou pode ser orientado à solução com
enfoque nos AQs.
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Figura 3-3: Relacionamentos envolvendo Componentes de um Modelo de Qualidade.
Fonte: Firesmith (2003) – Using Quality Models to Engineer Quality Requirements (Figura
traduzida do original).

No modelo, os meios, que são os mecanismos utilizados para se alcançar os
valores aceitáveis dos atributos de qualidade, têm influência sobre os AQs, pois são
usados para se obter os RNFs que restringem os AQs. Os meios também podem
descrever uma opção de arquitetura (OA) que pode ser aplicada na arquitetura para
se chegar num determinado AQ (DÖRR et al, 2003).

O AQ é metrificável e pode influenciar positivamente ou negativamente outro
AQ. Por exemplo, o aumento da carga de processamento pode influenciar no tempo
de resposta de uma transação (DÖRR et al, 2003).
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A proposta de Dörr et al (2003) é que o modelo de qualidade seja usado para
construir checklists e templates para documentar os requisitos não funcionais
(RNFs) na fase de elicitação de requisitos. As informações sobre os RNFs podem
ser documentadas pelos casos de uso, mostrando suas relações com os requisitos
funcionais (RFs).

A documentação é construída a partir das atividades de elicitação dos RNFs
da organização, do sistema, das tarefas dos usuários e das tarefas do sistema. Esse
trabalho termina com a consolidação dessas elicitações, a verificação de sua
integridade e a eliminação dos possíveis conflitos existentes.

O modelo de qualidade proposto por Dörr et al (2003) apresenta os diferentes
AQs e suas relações com os meios e as métricas. Cada AQ pode ter um modelo
diferente, como por exemplo, o modelo do AQ desempenho pode ser diferente do
modelo do AQ usabilidade, pois suas relações e dependências também podem ser
diferentes. A
Figura 3-4 mostra uma instância do modelo de qualidade para o AQ eficiência.

Na,Figura 3-1 o AQ eficiência é separado em: atributos de qualidade do usuário
(documentação requerida, conformidade de eficiência e experiência) e atributos de
qualidade da tarefa do sistema (comportamento no tempo e utilização de recursos).
Os atributos são refinados, como por exemplo, o atributo utilização de recurso, que é
refinado em capacidade para que possa ser metrificado pelo percentual (%) de
consumo de recurso e o custo por unidade.

O estudo e construção de modelos de qualidade é um dos elementos que
compõem a presente pesquisa. O modelo de qualidade ajuda a compreender as
relações entre os AQs dos usuários e do sistema, mas sua linguagem precisa ser
aprimorada, pois utiliza uma simbologia que pode trazer dificuldade de avaliação,
uma vez que as diferenças entre os símbolos são muito pequenas.

Outro problema da linguagem do modelo de qualidade de Dörr et al (2003) é
que sua expansão é dificultada, pois, para a inclusão de novos componentes, outros
símbolos teriam que ser criados.
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Figura 3-4: Modelo de Qualidade para o Atributo Eficiência.
Fonte: DÖRR et al (2003) - Eliciting Efficiency Requirements with Use Cases. (Figura traduzida do
original).

3.1.3 Modelo de Verificação e Validação de Requisitos de Software

Os processos de verificação e validação (V&V) padrões, definidos pela Norma
IEEE 1012 (2004), abrangem todos os processos do ciclo de vida do software,
incluindo aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção, que
compõem os seis processos primários da norma ISO/IEC 12207 (1995).

A norma de V&V apresenta um conjunto mínimo de atividades e tarefas V&V
para apoiar os processos do ciclo de vida do software. O grau de rigor e intensidade
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na execução e documentação das tarefas vai depender do nível de integridade do
software, definidos ainda nesta seção.

3.1.4 Níveis de Integridade de Software

O escopo deste trabalho se limita ao tratamento das tarefas que compõem a
atividade de requisitos V&V, do processo de desenvolvimento da Norma IEEE 1012
(2004).

O processo de desenvolvimento contém as atividades e tarefas do

desenvolvedor relacionadas ao produto de software. As atividades V&V de requisitos
verificam e validam esses produtos de software, para garantir a correção,
completude, exatidão, testabilidade e consistência dos requisitos de software do
sistema.

A Norma IEEE 1012 (2004) define os níveis de integridade de software como
valores que representam a complexidade, criticidade, risco, nível de segurança, nível
de proteção, desempenho, confiabilidade, ou outras propriedades que definem a
importância do software para o usuário e o contratante. A Tabela 3-4 apresenta os
níveis de integridade de software aplicados a elementos de software quanto à
confiabilidade e suas conseqüências caso ocorra alguma falha.

Tabela 3-4: Níveis de Integridade de Software.
Descrição

O elemento de software deve executar corretamente ou graves
conseqüências (perda de vida, perda do sistema, perda econômica ou social)
irão ocorrer. Nenhuma ação de mitigação é possível.
O elemento de software deve executar corretamente ou o uso destinado
(missão) do sistema/software não será realizado, causando sérias
conseqüências (ferimento permanente, degradação do sistema principal,
impacto econômico ou social). Ação para uma mitigação parcial é possível.
O elemento de software deve executar corretamente ou a função destinada
não será realizada, causando conseqüências menores.
O elemento de software deve executar corretamente ou a função destinada
não será realizada, causando conseqüências insignificantes. Não há
necessidade de ação de mitigação.
Fonte: - IEEE 1012 (2004) – Standard for Software Verification and Validation (Tabela
traduzida do original).

Nível

4

3
2
1
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Os Níveis de Integridade podem ser aplicados a vários elementos de software
como requisitos, funções, grupos de funções, componentes ou subsistemas. Os
processos de V&V determinam se os produtos desenvolvidos de uma determinada
atividade estão em conformidade com os requisitos dessa atividade, e se o software
satisfaz o uso pretendido e as necessidades dos usuários. Os níveis de integridade
de software são utilizados para determinar as tarefas de V&V que devem ser
executadas. Segundo a Norma IEEE 1012 (2004) os resultados da V&V criam os
seguintes benefícios:
a) facilitam a identificação e correção prematura das anomalias do software;
b) aperfeiçoam a visibilidade da gestão dos riscos do processo e do produto;
c) Apóiam os processos do ciclo de vida para assegurar a conformidade ao
desempenho, cronograma e orçamento programados;
d) fornecem uma avaliação antecipada do desempenho do software e do
sistema;
e) fornecem evidências objetivas da conformidade do software e do sistema
com um processo de certificação formal;
f) melhoram os processos de desenvolvimento e manutenção do software;
g) apóiam a melhoria do processo para um modelo integrado de análise de
sistemas.

3.1.5 Processos V&V

Os Processos V&V suportam os seis processos primários da ISO/TEC 12207
(1995), ou sejam:
a) gestão;
b) aquisição;
c) fornecimento;
d) desenvolvimento;
e) operação;
f) manutenção.

Segundo a Norma IEEE 1012 (2004), nem todos os projetos de software
incluem cada um dos processos do ciclo de vida citados acima. Para se adequar a
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esse padrão os processos V&V endereçam todos os processos do ciclo de vida
utilizados pelos projetos de software. Este trabalho de pesquisa vai focalizar as
atividades e tarefas do processo de Desenvolvimento.

3.1.6 Atividades V&V

O processo de desenvolvimento contém as atividades e tarefas do
desenvolvedor: análise de requisitos, projeto, codificação, integração, teste,
instalação e suporte para a aceitação do produto de software. As atividades V&V
verificam e validam esses produtos de software. As atividades V&V estão
organizadas como se segue:
a) conceitos V&V;
b) requisitos V&V;
c) projeto V&V;
d) implementação V&V;
e) teste V&V;
f) instalação e ckeckout V&V.

O presente trabalho focaliza os requisitos de software e sua avaliação,
portanto, as atividades e tarefas utilizadas são as que compõem o V&V de
requisitos.As atividades V&V de requisitos tratam a análise dos requisitos funcionais
e de desempenho, interfaces externas ao software, e requisitos de qualidade,
proteção e segurança, fatores humanos, definição de dados, documentação para o
usuário, instalação e aceitação, além de operação, execução e manutenção. O
objetivo da Atividade V&V de requisitos é garantir a exatidão, completude, precisão,
testabilidade e consistência dos requisitos de software do sistema.

3.1.7 Tarefas V&V

As tarefas V&V defindas na Norma IEEE 1012 (2004) que fazem parte da
Atividade de Requisitos V&V são as seguintes:
análise de rastreabilidade;
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avaliação de requisitos de software;
análise de interfaces;
análise de criticidade;
geração de Plano de Teste V&V de Sistema;
geração de Plano de Teste V&V de Aceitação;
avaliação da Gestão de Configuração;
análise de perigos;
análise de segurança;
análise de risco.

Dentre as tarefas citadas, as que serão utilizadas neste trabalho são as
seguintes:
a) análise de rastreabilidade;
b) avaliação de requisitos de software;
c) análise de interface.

Essas tarefas foram selecionadas por estarem mais próximas da avaliação do
requisito de software. As demais tarefas não foram utilizadas neste trabalho, pois
tratam mais de atividades de planejamento e gestão de avaliação, do que da
avaliação propriamente dita. As tarefas V&V de requisitos definidas na Norma IEEE
1012 (2004) e utilizadas na presente pesquisa estão reproduzidas no Apêndice A,
com as características e critérios de avaliação utilizados.

3.1.8 Associação das Tarefas V&V e os Nível de Integridade de Software

A Atividade de Requisito V&V do Processo de Desenvolvimento na Norma
IEEE 1012 (2004) tem uma série de Tarefas V&V, que são associadas com os
Níveis de Integridade de Software

A Tabela 3-5 apresenta as Associações entre as Tarefas da Atividade de
Requisitos V&V do Processo de Desenvolvimento com os Níveis de Integridade de
Software considerados no trabalho, de acordo com a Norma IEEE 1012 (2004).
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Tabela 3-5: Associação das Tarefas com os Níveis de Qualidade de Software.
PR-4

Processo
Desenvolvimento

AT-2

Tarefas – TF
TF-1
TF-2
TF-3

Análise de Rastreabilidade
Avaliação de Requisitos de Software
Análise de Interfaces

Atividade
Requisitos V&V
Níveis de Integridade - NI
NI-4
NI-3 NI-2 NI-1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Fonte: Elaborada pelo Autor com base na Norma IEEE 1012 (2004).

3.1.9 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresenta três modelos, que formam a base de apoio para a
construção do Método de Avaliação feita no Capítulo 4. O primeiro é um Modelo de
Categorização de Requisitos de Software, que vai permitir classificar os requisitos de
software em várias categorias para sua posterior avaliação. O segundo é um Modelo
Qualidade de Requisitos de Software, que mostra os elementos que compõe o
modelo e suas interligações para garantir que o produto de software, por meio da
especificação de seus requisitos, atenda os padrões de qualidade exigidos pela
organização. O terceiro é um Modelo de Verificação e Validação de Requisitos de
Software que define os critérios de avaliação a serem aplicados aos requisitos de
software, dependendo de suas características. Adicionalmente são discutidos os
mecanismos de refinamento que são aplicados às categorias, para os atributos de
qualidade, que são posteriormente utilizados no modelo de qualidade.
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4 MÉTODO

DE

CRIAÇÃO

DE

ROTEIROS

PARA

A

AVALIAÇÃO

DE

REQUISITOS DE SOFTWARE

O objetivo deste trabalho de pesquisa é propor um método de criação de
roteiros para a avaliação de requisitos de software. No trabalho não será utilizada a
perspectiva de avaliação de Linguagem Natural, como proposto por Bucchiarone et
al (2010), pois esse tipo de análise trata da forma de como o requisito foi
especificado, enquanto que este trabalho tenta focar no conteúdo da especificação.
Tampouco será utilizado o ponto de vista da avaliação formal de modelos de
requisitos, como o proposto por Yin, Liu e Li ((2009), pois esse tipo de avaliação
encontra uma grande dificuldade de compreensão por parte dos stakeholders, como
também um pouco de resistência por parte dos desenvolvedores, pelo rigor de seu
formalismo. A avaliação de requisitos de software proposta é dirigida por modelo de
qualidade.

O método apresentado tem como base três modelos que se combinam para
formar uma estrutura integrada. Essa estrutura permite que a avaliação dos
requisitos de software possa ser refinada em vários níveis e que os critérios de
avaliação possam ser expandidos até se atingir o grau de qualidade desejado.

O primeiro modelo apresenta a categorização de requisitos, cujos conceitos
foram apresentados na seção 3.1 deste trabalho, tendo como referência a Norma
IEEE 830 (1998).

O segundo modelo apresenta a estrutura de verificação e validação, tendo por
base o modelo apresentado na seção 3.3 deste trabalho, tendo como referência a
Norma IEEE 1012 (2004).

O terceiro e último modelo é o de qualidade, que teve com base o modelo
apresentado na seção 3.2 deste trabalho. O modelo de qualidade não está
associado a uma norma específica, mas sim a trabalhos relacionados ao assunto,
que fazem parte da base conceitual de referência. O modelo de qualidade integra os
outros dois modelos, o de categorização e o de verificação e validação, com os
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componentes de medição para a obtenção dos indicadores de qualidade do método
de avaliação de requisitos de software proposto neste trabalho de pesquisa.

4.1.1 Modelo de Categorização de Requisitos de Software

O Requisito de Software é classificado de acordo com a categoria a que
pertence. Um requisito, dependendo da sua especificação, pode ser enquadrado em
uma ou mais categorias, por isso é necessário uma análise cuidadosa da
especificação do requisito de software para se obter o maior número possível de
categorias e, assim, poder criar um número maior de critérios de teste no roteiro de
avaliação. A obtenção das categorias tem como referência a Norma IEEE 830
(1998) e diversos autores como Sommerville (2003), SBVR-OMG (2008), Wiegers
(2003), entre outros. A seguir são definidos os níveis de categorização utilizados
neste trabalho de pesquisa. Neste trabalho as categorias são identificadas pelo
código CT.

4.1.2 Primeiro Nível de Categorização

As categorias apresentadas na Tabela 4-1 formam o primeiro nível de
categorização, representadas pelo código CT-i, em que i representa cada uma das
categorias.
Tabela 4-1: Categorias de Requisitos de Software – Primeiro Nível.
Categorias de Requisitos de Software
Categoria – CT
Descrição da Categoria
CT-1
Requisito Funcional
CT-2
Requisito Não Funcional
CT-3
Requisito de Arquitetura
CT-4
Requisito de Negócio
CT-5
Regra e Recomendação de Negócio
CT-6
Requisito de Dado
CT-7
Requisito de Rastreabilidade
CT-8
Interface Externa
Fonte: Elaborada pelo autor.

A categorização pode passar por um processo de refinamento, como é
apresentado neste trabalho, mas pode também ficar no primeiro nível. Como os
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testes de avaliação podem ser aplicados para os vários níveis de categorização,
quanto maior o refinamento, maior o nível de detalhes dos testes. Em contrapartida,
um refinamento muito grande pode tornar o processo de avaliação oneroso, devido
ao número excessivo de testes, os quais só se justificam em sistemas críticos.

Para compor o primeiro nível de categorização dos requisitos, primeiramente
foram utilizados os requisitos definidos pela norma IEEE 830 (1998):
requisitos funcionais;
interfaces externas;
desempenho;
atributos de qualidade;
restrições de projeto.

Foram feitas modificações para compor a categorização, compatibilizando a
norma IEEE 830 (1998) com outros autores, como Dörr et al (2003), Wiegers (2003),
Sommerville (2006), sem perder a essência da norma. Os requisitos de
Desempenho, Atributos de Qualidade e Restrições de Projeto, foram agrupados sob
uma mesma categoria de Requisitos não Funcionais, para serem novamente
separados no detalhamento da categoria.

O Requisito de Arquitetura foi obtido do meta modelo de Dörr et al (2003), que
também forneceu outras categorias durante o refinamento em níveis mais baixos. De
Wiegers (2003) foi obtido os requisitos de Negócio, enquanto as Regras de Negócio
foram obtidas do SBRV-OMG (2008). O Requisito de Dado foi obtido da
categorização apresentada por Glinz (2005). Apesar da rastreabilidade não ser
considerada um requisito, neste trabalho ela ganha esse status, devido à sua
importância e também porque sua avaliação deve ser feita em conjunto com as
outras avaliações.

Cada uma das Categorias pode ser refinada em um ou mais níveis, em
categorias ou subcategorias mais específicas, sendo representada por CT-ni.ni.ni, na
qual

cada .ni representa

uma subcategoria

da categoria ni-1. A seguir são

apresentados os refinamentos das várias categorias.
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4.1.3 Categoria de Requisitos Funcionais

A especificação de requisitos pode descrever funcionalidades que são
inerentes aos usuários e outras que são inerentes ao sistema, sendo que um
refinamento dessa categoria pode facilitar essa análise. A Tabela 4-2 apresenta o
refinamento da Categoria dos Requisitos Funcionais (CT-1) nas Categorias de
Requisitos Funcionais da Tarefa do Usuário (CT-1.1) e Requisitos Funcionais da
Tarefa do Sistema (CT-1.2).
Tabela 4-2: Categoria dos Requisitos Funcionais.
Categorias de Requisitos Funcionais
Categoria – CT-1
Descrição da Categoria
CT-1.1
Requisito Funcional da Tarefa do Usuário
CT-1.2
Requisito Funcional da Tarefa do Sistema
Fonte: Elaborada pelo autor.

Os Requisitos Funcionais do Usuário estão relacionados com as tarefas que
os usuários devem realizar, isto é, que envolvem uma ação do usuário enquanto os
Requisitos Funcionais do Sistema estão relacionados com as tarefas executadas
pelo sistema. Essas subcategorias do requisito funcional fazem parte da definição de
requisitos constante da Norma 610.12 (1990), citadas na seção 2.1, e apresentadas
no meta modelo de Dörr et al (2003), citado na seção 3.1. A categoria de Requisitos
Funcionais foi refinada em apenas um nível. Se houver necessidade, esse
refinamento pode descer um ou mais níveis.

4.1.4 Categoria dos Requisitos Não Funcionais

A denominação simples de requisito não funcional não é suficiente para
relatar todos os aspectos que estão envolvidos nas características de um sistema
que vão além de suas funcionalidades. A Categoria de Requisitos Não Funcionais
(CT-2) foi refinada em três subcategorias: Atributos de Qualidade (CT-2.1), Atributos
de Desempenho (CT-2.2) e Restrições de Projeto (CT-2-3), seguindo a classificação
constante da norma IEEE 830 (1998).

Esse refinamento, citado na seção 2.3, é mostrado na Tabela 4-3.
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Tabela 4-3: Categoria dos Requisitos Não Funcionais.
Categorias de Requisitos Não Funcionais
Categoria – CT-2
Descrição da Categoria
CT-2.1
Atributo de Qualidade
CT-2.2
Atributo de Desempenho
CT-2.3
Restrição de Projeto
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.5 Categoria dos Requisitos Não Funcionais de Qualidade

Os atributos de qualidade podem ser diferentes dependo do aspecto que se
analisa o requisito, e um refinamento dessa categoria atende esses aspectos.

A Tabela 4-4 apresenta o refinamento dos Requisitos Não Funcionais dos
Atributos de Qualidade (CT-2.1). Essa subcategorização consta do meta-modelo de
requisitos de Dörr et al (2003), mostrado da seção 3.1 deste trabalho.
Tabela 4-4: Categoria dos Requisitos Não Funcionais de Qualidade.
Categorias dos Atributos de Qualidade
Categoria – CT-2.1
Descrição da Categoria
CT-2.1.1
Atributo de Qualidade do Requisito Funcional da Tarefa do Usuário
CT-2.1.2
Atributo de Qualidade do Requisito Funcional da Tarefa do Sistema
CT-2.1.3
Atributo de Qualidade do Requisito da Organização
CT-2.1.4
Atributo de Qualidade do Requisito do Sistema
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.6 Categoria dos Requisitos de Qualidade do Requisito Funcional da Tarefa do
Usuário

As tarefas executadas pelo usuário no uso do sistema requerem que uma
série de atributos de qualidade seja satisfeitos, e um refinamento da categoria facilita
o tratamento desse requisito. Esse tipo de atributo de qualidade nem sempre é
explicitamente definido nas especificações funcionais, e muitas vezes não é tratado
nas no desenvolvimento de aplicações.

A Tabela 4-5 apresenta o refinamento da Categoria dos Atributos de
Qualidade do Requisito Funcional da Tarefa do Usuário (CT-2.1.1), que é citado por
Wiegers (2003) como requisitos importantes para o usuário e mostrado na seção
2.4.3 deste trabalho.
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Tabela 4-5: Categoria dos Atributos de Qualidade do Requisito Funcional da Tarefa do Usuário.
Categorias dos Atributos de Qualidade do Requisito Funcional da Tarefa do Usuário
Categoria – CT-2.1.1
Descrição da Categoria
CT-2.1.1.1
Confiabilidade
CT-2.1.1.2
Disponibilidade
CT-2.1.1.3
Eficiência
CT-2.1.1.4
Flexibilidade
CT-2.1.1.5
Integridade
CT-2.1.1.6
Interoperabilidade
CT-2.1.1.7
Robustez
CT-2.1.1.8
Usabilidade
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.7 Categoria dos Requisitos de Qualidade do Requisito Funcional da Tarefa do
Sistema

As tarefas executadas pelo sistema requerem que uma série de atributos de
qualidade seja satisfeitos, e um refinamento da categoria facilita o tratamento desse
requisito. A Tabela 4-6 apresenta o refinamento da Categoria dos Atributos de
Qualidade do Requisito Funcional da Tarefa do Sistema (CT-2.1.2), que é citado por
Wiegers (2003), como os requisitos importantes para os desenvolvedores, citados
na seção 2.4.3 deste trabalho.
Tabela 4-6: Categoria dos Atributos de Qualidade do Requisito Funcional da Tarefa do Sistema.
Categoria dos Atributos de Qualidade do Requisito Funcional da Tarefa do Sistema
Categoria – CT-2.1.2
Descrição da Categoria

CT-2.1.2.1
Manutenibilidade
CT-2.1.2.2
Portabilidade
CT-2.1.2.3
Reusabilidade
CT-2.1.2.4
Testabilidade
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.8 Categoria dos Requisitos de Qualidade da Organização

O requisito de qualidade da organização pode ser refinado para se verificar se
cada componente do requisito estão sendo atendidos.

A Tabela 4-7 apresenta o refinamento da Categoria dos Atributos de
Qualidade do Requisito da Organização (CT-2.1.3), que é citado por Dörr et al
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(2003), mostrado na seção 3.1 deste trabalho, como sendo relacionados a aspectos
específicos do processo de desenvolvimento.
Tabela 4-7: Categoria dos Atributos de Qualidade do Requisito da Organização.
Categoria dos Atributos de Qualidade do Requisito da Organização
Categoria – CT-2.1.3
Descrição da Categoria
CT-2.1.3.1
Processo de Desenvolvimento
CT-2.1.3.2
Método Aplicado
CT-2.1.3.3
Infra-Estrutura
CT-2.1.3.4
Ferramenta
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.9 Categoria dos Requisitos de Qualidade do Sistema

Questões sobre a qualidade do sistema podem ser levantadas se houver um
refinamento para tratar cada componente separadamente. A Tabela 4-8 apresenta o
refinamento da Categoria dos Atributos de Qualidade do Requisito do Sistema (CT2.1.4), que é citado por Dörr et al (2003), que são mostrados na seção 3.1 deste
trabalho como sendo relacionados aos refinamentos que um sistema pode ter com
sub-sistemas ou módulos, sendo específicos de cada sistema.
Tabela 4-8: Categoria dos Atributos de Qualidade do Requisito do Sistema.
Categoria dos Atributos de Qualidade do Requisito do Sistema
Categoria – CT-2.1.4
Descrição da Categoria
CT-2.1.4.1
Módulo Online
CT-2.1.4.2
Módulo Batch
CT-2.1.4.3
Módulo Web
CT-2.1.4.4
Módulo de Rede
CT-2.1.4.5
Módulo Embarcado
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.10 Categoria dos Requisitos de Desempenho

Os requisitos de desempenho podem ser analisados pelos seus aspectos
estáticos e dinâmicos e a aplicação de um refinamento com essas características
podem facilitar a sua análise. A não especificação desse tipo de requisito pode
trazer problemas na utilização da aplicação, pois esta pode atender funcionalmente
o usuário, mas o seu desempenho inviabiliza a sua utilização.
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A Tabela 4-9 apresenta o refinamento da Categoria de Desempenho (CT-2.2),
descrita na norma IEEE 830 (1998) e apresentada da seção 2.2.3.
Tabela 4-9: Categoria de Desempenho.
Categoria – CT-2.2
CT-2.2.1
CT-2.2.2

Categoria de Desempenho
Descrição da Categoria
Requisitos Estáticos
Requisitos Dinâmicos

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.11 Categoria dos Requisitos de Desempenho – Estáticos

Para avaliar cada detalhe dos componentes estáticos do desempenho pode
ser aplicado um refinamento que auxilie essa tarefa.
A Tabela 4-10 apresenta o refinamento da Categoria de Desempenho –
Requisitos Estáticos (CT-2.2.1), descrita na norma IEEE 830 (1998) e apresentada
da seção 2.2.3.
Tabela 4-10: Categoria de Desempenho – Requisitos Estáticos.
Categoria – CT-2.2.1
CT-2.2.1.1
CT-2.2.1.2
CT-2.2.1.3

Categoria de Desempenho – Requisitos Estáticos
Descrição da Categoria
Número de terminais a serem suportados.
Número simultâneo de usuários a serem suportados.
Volume de informações a serem manipuladas.

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.12 Categoria dos Requisitos de Desempenho – Dinâmicos

Para avaliar cada detalhe dos componentes dinâmicos do desempenho pode
ser aplicado um refinamento que auxilie essa tarefa.
Tabela 4-11: Categoria de Desempenho – Requisitos Dinâmicos
Categoria de Requisito Não Funcional – Desempenho – Requisitos Dinâmicos
Categoria – CT-2.2.2
Descrição da Categoria
CT-2.2.2.1
Número de transações processadas por unidade de tempo em condições normais.
CT-2.2.2.2
Número de transações processadas por unidade de tempo em condições de pico.
CT-2.2.2.3
Número de tarefas processadas por unidade de tempo em condições normais.
CT-2.2.2.4
Número de tarefas processadas por unidade de tempo em condições de pico.
CT-2.2.2.5
Volume de dados processados por unidade de tempo em condições normais.
CT-2.2.2.6
Volume de dados processados por unidade de tempo em condições de pico.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A Tabela 4-11 apresenta o refinamento da Categoria de Desempenho –
Requisitos Dinâmicos (CT-2.2.2), descrita na norma IEEE 830 (1998) e apresentada
da seção 2.2.3.

4.1.13 Categoria dos Requisitos de Arquitetura

A Tabela 4-12 apresenta o refinamento dos Requisitos de Arquitetura (CT-3),
citados por Dörr et al (2003), que são mostrados na seção 3.1 como sendo
relacionados às restrições de hardware e software que um sistema pode ter para
atender às necessidades do negócio, da organização e dos clientes.
Tabela 4-12: Categoria dos Requisitos de Arquitetura.
Categoria – CT-3
CT-3.1
CT-3.2

Categoria de Requisito de Arquitetura
Descrição da Categoria
Restrições do Projeto de Software
Restrições de Projeto de Hardware

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.14 Categoria dos Requisitos de Requisitos de Negócio

Os requisitos de negócio podem trazer informações que podem ser utilizadas
para tomadas de decisões em relação ao produto de software a ser construído. Um
refinamento pode ser aplicado ao requisito para poder avaliar certos aspectos
separadamente.

A Tabela 4-13 apresenta o refinamento dos Requisitos de Negócio (CT-4),
que foram descritos por Wiegers (2003) e constam da seção 2.4.2 deste trabalho.
Tabela 4-13: Categoria dos Requisitos de Negócio.
Categoria – CT-4
CT-4.1
CT-4.2
CT-4.3
CT-4.4
CT-4.5

Categoria de Requisito de Negócio
Descrição da Categoria
Conhecimento
Oportunidade de Negócio
Objetivo de Negócio e Fator de Sucesso
Necessidade do Cliente e do Mercado
Risco do Negócio

Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.1.15 Categoria dos Requisitos de Regras e Recomendações

As regras e recomendações aplicadas ao negócio podem ser estudadas e
avaliadas separadamente, podendo-se aplicar esse grau refinamento. A Tabela 4-14
apresenta o refinamento dos Requisitos de Regras e Recomendações (CT-5),
definidos no documento SBVR (2008) da OMG e descritos na seção 2.4.1 deste
trabalho.
Tabela 4-14: Categoria dos Requisitos das Regras e Recomendações.
Categoria – CT-5
CT-5.1
CT-5.2

Categoria de Requisito de Regra e Recomendação de Negócio
Descrição da Categoria
Requisito de Regra de Negócio
Requisito de Recomendação

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.16 Categoria dos Requisitos de Regras de Negócio

As regras de negócio podem trazer diferentes atributos dependendo do que
se está especificando, e um refinamento por tipo de regra facilita a análise e
verificação dessas regras. A Tabela 4-15 apresenta o refinamento dos Requisitos de
Regras de Negócio (CT-5.1), conforme a taxonomia definida por Wiegers (2003) e
descrito na seção 2.4.1 deste trabalho.
Tabela 4-15: Categoria dos Requisitos das Regras de Negócio.
Categoria – CT-5.1
CT-5.1.1
CT-5.1.2
CT-5.1.3
CT-5.1.4
CT-5.1.5

Categoria de Requisito Regra de Negócio
Descrição da Categoria
Fato
Restrição
Acionador
Cálculo
Inferência

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.17 Categoria dos Requisitos de Recomendações

Num ambiente em que existe um maior rigor nas definições dos requisitos, as
recomendações a serem aplicadas podem ser refinadas para detalhar de uma
maneira mais formal essas especificações. A Tabela 4-16 apresenta o refinamento
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dos Requisitos de Recomendações de Negócio (CT-5.2), definidos no documento
SBVR (2008) da OMG e descritos na seção 2.4.1 deste trabalho.
Tabela 4-16: Categoria de Requisitos de Recomendações de Negócio.
Categoria – CT-5.2
CT-5.2.1
CT-5.2.2

Categoria de Requisito Recomendação de Negócio
Descrição da Categoria
Permissão
Possibilidade

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.18 Categoria dos Requisitos Lógicos de Dados

O tratamento dos dados pelas aplicações requer uma série de atributos que
devem ser especificados e avaliados para garantir a qualidade na construção do
produto de software, portanto se faz necessário um refinamento desse requisitos
para tratar todos esses atributos. A Tabela 4-17 apresenta o refinamento dos
Requisitos de Dados (CT-6), citados na Norma IEEE 830 (1998) e por Glinz (2005)
na seção 3.1 deste trabalho. Este último cria uma classificação particular para os
requisitos e criam uma perspectiva, denominada tipo, em que os requisitos podem
ser do tipo dado.
Tabela 4-17: Categoria dos Requisitos de Dados.
Categoria – CT-6
CT-6.1
CT-6.2
CT-6.3
CT-6.4
CT-6.5
CT-6.6
CT-6.7
CT-6.8
CT-6.9
CT-6.10
CT-6.11
CT-6.12

Categoria de Requisito de Dado
Descrição da Categoria
Constante
Variável ou Campo
Registro ou Linha
Arquivo
Tabela
Base de Dados
Freqüência de Uso
Capacidade de Acesso
Entidade
Relacionamentos
Restrições de Integridade
Requisito de Retenção de Dados

Fonte: Elaborada pelo autor.

Devem ser especificados todos os requisitos lógicos para qualquer
informação a ser armazenada, tais como os citados na Norma IEEE 830 (1998):
tipo de informações;
freqüência de uso;
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capacidade de acesso;
entidades de dados e relacionamentos;
restrições de integridade;
requisitos de retenção de dados.

4.1.19 Categoria dos Requisitos de Rastreabilidade

A Tabela 4-18 apresenta o refinamento dos Requisitos de Rastreabilidade
(CT-7), citados na norma 830 (1998) e apresentados na seção 2.6 deste trabalho,
como sendo rastreabilidade para trás (Origem) e rastreabilidade para frente
(Destino).
Tabela 4-18: Categoria dos Requisitos de Rastreabilidade.
Categoria – CT-7
CT-7.1
CT-7.2

Categoria de Requisito de Rastreabilidade
Descrição da Categoria
Destino
Origem

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.20 Categoria dos Requisitos de Interface Externa

Um sistema tem que tratar vários tipos de interfaces externas e um
refinamento desse requisito facilita a especificação e avaliação desse requisito.

A Tabela 4-19 apresenta o refinamento da Categoria dos Requisitos de
Interfaces Externas (CT-8), descritos na norma IEEE 830 (1998) e apresentados da
seção 2.2.2.
Tabela 4-19: Categoria de Requisito de Interfaces Externas,
Categoria – CT-8
CT-8.1
CT-8.2
CT-8.3
CT-8.4
CT-8.5

Categoria de Requisito de Interfaces Externas
Descrição da Categoria
Interface de Sistema
Interface do Usuário
Interface de Hardware
Interface de Software
Interface de Comunicação

Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.1.21 Modelo de Verificação e Validação de Requisitos de Software

O Modelo de Verificação e Validação de Requisitos de Software tem como
base a Norma IEEE 1012 (2004), que trata dos processos, atividades e tarefas que
se referem a requisitos de software. Este modelo ainda apresenta os conceitos de
Nível de Integridade de Software e Critérios de Avaliação, que também constam da
Norma IEEE 1012 (2004). O último conceito que faz parte deste modelo é o de
Característica de uma ERS, definido na Norma IEEE 830 (1998), e utilizado na
Norma IEEE 1012 (2004). O modelo completo de Avaliação de Requisitos de
Software, que compreende a Verificação e a Validação, é composto pelos seguintes
elementos: Processo, Atividade, Tarefa, Nível de Integridade, Característica e
Critério de Avaliação. A Tabela 4-20 apresenta o modelo de avaliação de requisitos
de software segundo a Norma IEEE 1012 (2004). Este modelo de avaliação é um
dos componentes para a criação dos roteiros de teste dos requisitos de software.
Tabela 4-20: Avaliação de Requisitos de Software.
(continua)
Processo

Desenvolvimento

Atividade

Requisitos V&V

4 3 2 1
X X X Rastrear os requisitos de software (ERS e ERI) com os requisitos do sistema (documentação de conceito) e os
requisitos de sistema com os requisitos de software. Analisar os relacionamentos identificados, quanto à
correção, consistência, completude e exatidão, utilizando os seguintes critérios:
Critérios
Característica: Correção
Validar se os relacionamentos entre cada requisito de software e seu requisito de sistema estão corretos.
Característica: Consistência
Verificar se os relacionamentos entre cada requisito de software e de sistema estão especificados num nível de
detalhe consistente.
Característica: Completude
Verificar se cada requisito de software está rastreável com um requisito de sistema num nível de detalhe que
mostre conformidade com o requisito do sistema.
Verificar se todos os requisitos de sistema relacionados ao software estão rastreáveis com os requisitos de
software.
Característica: Exatidão
Validar se o desempenho do sistema e as características operacionais estão especificados com exatidão pelos
requisitos de software rastreados.
4 3 2 1
Tarefa: Avaliação de Requisitos de Software
Nível de Integridade
X X X Avaliar os requisitos (funcional, capacidade, interface, qualificação, proteção, segurança, fator humano,
definição de dados, documentação de usuário, instalação e aceite, operação do usuário e manutenção do
usuário) da ERS e ERI para correção, consistência, completude, exatidão, legibilidade e testabilidade, utilizando
os seguintes critérios:
Critérios
Característica: Correção
Verificar e validar se os requisitos de software satisfazem os requisitos de sistema alocados para o software
dentro das premissas, restrições e ambiente operacional do sistema.
Verificar se os requisitos de software cumprem os padrões, referências, regulamentações, políticas, leis físicas
e regras de negócio.
Tarefa: Análise de Rastreabilidade

Nível de Integridade
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Tabela 4-20: Avaliação de Requisitos de Software.
(conclusão)
Tarefa: Avaliação de Requisitos de Software

Nível de Integridade

4 3 2 1
X X X -

Critérios
Característica: Correção
Validar a seqüência de estados e as mudanças de estados utilizando lógica e fluxo de dados com especialistas
de domínio, resultados de prototipagem, princípios de engenharia e outras bases.
Validar se os fluxos de dados e de controle satisfazem os requisitos de funcionalidade e de desempenho.
Validar o uso e o formato dos dados.
Característica: Consistência
Verificar se todos os termos e conceitos estão documentados consistentemente.
Verificar se as interações das funções e premissas estão consistentes e satisfazem os requisitos do sistema e
as necessidades de aquisição.
Verificar se há consistência interna entre os requisitos de software e consistência externa com os requisitos de
sistema.
Característica: Completude
Verificar se os seguintes elementos estão na ERS ou ERI, dentro das premissas e restrições do sistema:
Funcionalidade (algoritmos, definições de estado/modo, validação de entrada/saída, tratamento de exceções,
relatórios e logs).
Definição de processos e agendamento.
Descrição de hardware, software e interface de usuário.
Critério de desempenho (tempo, dimensionamento, velocidade, capacidade exatidão, precisão, proteção e
segurança).
Crítica de dados de configuração.
Controle de sistema, dispositivo, e software (inicialização, monitoração de transação e estado, auto-teste).
Verificar se a ERS e ERI satisfazem os procedimentos de gestão de configuração especificados.
Característica: Exatidão
Validar que a lógica, cálculos e interface de precisão (truncamento e arredondamento) satisfazem os requisitos
do ambiente do sistema.
Validar que o fenômeno físico modelado está em conformidade com os requisitos de exatidão do sistema e as
leis físicas.
Característica: Legibilidade
Verificar se a documentação está legível, compreensível, não ambígua para o público-alvo.
Verificar se a documentação define todos os acrônimos, mnemônicos, abreviações, termos e símbolos.
Característica: Testabilidade
Verificar se há critério de aceitação objetivo para validação dos requisitos da ERS e da ERI.
4 3 2 1
Tarefa: Análise de Interfaces
Nível de Integridade
X X X Verifica e valida se os requisitos para as interfaces de software com o hardware, usuário, operador, e outros
sistemas estão corretas, consistentes, completos, exatos e testáveis. Os critérios da tarefa são:
Critérios
Característica: Correção
Valida os requisitos das interfaces internas e externas do sistema e do software.
Característica: Consistência
Verifica se as descrições das interfaces são consistentes entre a ERS e a ERI.
Característica: Completude
Verifica se cada interface está descrita e inclui o formato de dados e critérios de desempenho (tempo, largura
de banda, exatidão, proteção e segurança).
Característica: Exatidão
Verifica se cada interface provê informações com a necessária exatidão.
Característica: Testabilidade
Verifica se há critério de aceitação objetivo para a validação dos requisitos da interface.

Fonte: Elaborada pelo autor com base na Norma IEEE 1012 (2005).

4.1.22 Modelo de Qualidade

O Modelo de Qualidade deste trabalho de pesquisa, mostrado na Figura 4-1,
teve por base o modelo de qualidade de Firesmith (2003), apresentado na seção 3.2
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deste trabalho, com as modificações necessárias para incorporar os elementos
utilizados na pesquisa. Firesmith (2003) identifica de maneira genérica os grupos de
fatores e subfatores de qualidade. As medições são obtidas pelos refinamentos
efetuados nos requisitos, pela avaliação e obtenção dos indicadores de qualidade.
Este modelo de qualidade é a base para a definição do método de avaliação de
requisitos de software, apresentado na seção 4.4 deste trabalho, que traduz os
conceitos do modelo de qualidade em processo, atividades e tarefas do método.
Shekhovtsovi, Kop e Mayr (2008) apresentam um abordagem para capturar a
semântica dos requisitos de qualidade em uma fase intermediária de pré-projeto,
entre a elicitação de requisitos de qualidade e o projeto conceitual. Segundo esta
abordagem, a captura da semântica dos requisitos de qualidade prematuramente é
importante pelas seguintes razões:
1. Esta semântica forma uma importante base de conhecimento que pode
ser perdida em estágios mais adiantados do processo de desenvolvimento
de software, sendo preferível sua captura antes da transição para esses
estágios mais avançados.
2. Se a representação desses requisitos refere-se às noções abstratas de
tempo de projeto (como classes, atributos, etc.), pode ser muito difícil para
os usuários entenderem e validarem o sistema.
3. Esta semântica reflete uma visão independente de projeto de qualidade do
sistema em um domínio particular. Nesta visão, a representação da
semântica de qualidade e a funcionalidade afetada por esta qualidade não
depende de qualquer notação de projeto ou metodologia.

Ainda, segundo Shekhovtsovi, Kop e Mayr (2008), citando a Norma IEEE
9126-1 (Software Engineering- Product Quality, 2001), um modelo de qualidade é
definido como “um conjunto de características dos requisitos de qualidade e da
validação da qualidade”. O que ocorre, segundo Shekhovtsovi, Kop e Mayr (2008), é
que diferentes categorias de stakeholders têm suas próprias perspectivas de
qualidade, além disso, requisitos relacionados com uma característica podem afetar
outros requisitos, positivamente ou negativamente.Os componentes do modelo de
qualidade que constam deste trabalho de pesquisa, conforme mostrado na Figura
4-1, são os seguintes:
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a) Indicador de Qualidade: os Indicadores de Qualidade (IQ) foram
definidos no trabalho para servirem de marcadores dos resultados dos
testes que serão aplicação da avaliação. Podem ser marcados com
respostas positivas (OK), respostas negativas (NO) ou respostas
inadequadas (NA).
b) Medição de Qualidade: A Medição de Qualidade é um conceito definido
no Meta-modelo de Dörr et al (2003), no qual são atribuídos métricas e
valores para que sejam aplicados nos teste de avaliação dos Requisitos
de software (RQ).
c) Modelo de Avaliação: A avaliação dos requisitos de software segue o
Modelo Avaliação descrito na seção 4.2 deste trabalho de pesquisa.

Sistema
tem necessidade de

Qualidade

define

Indicador de
Qualidade

obtém

é especificado
em termos de

indiretamente
especifica
necessidade

Requisito de
Software

Modelo de
Avaliação

utiliza

é avaliada por

metrifica

Modelo de
Categorização

Medição de
Qualidade

é classifica em

especifica

Figura 4-1: Modelo de Qualidade da Proposta.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Avaliação
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d) Modelo de Categorização: A categorização de requisitos de software
segue o Modelo de Categorização descrito na seção 4.1 deste trabalho de
pesquisa.
e) Qualidade: a Qualidade é definida pelos Indicadores de Qualidade (IQ)
para atender às necessidades do Sistema, definidos pelos Requisitos de
Software (RQ).
f) Requisito de Software: os Requisitos de Software (RQ) especificam o
Sistema e a Medição de Qualidade e, indiretamente, especificam a
Qualidade do Sistema. Os Requisitos de Software (RQ) são classificados
em Categorias (CT) para serem submetidos ao processo de avaliação.

g) Sistema: o Sistema é o produto de software ou aplicação que será
construída atendendo às especificações dos Requisitos de Software (RQ),
segundo um determinado padrão de qualidade.

h) Avaliação: tarefa de aplicação dos critérios de avaliação (CR) aos
Requisitos de Software (RQ). A avaliação obtém os Indicadores de
Qualidade (IQ) para medir a qualidade dos Requisitos de Software (RQ).

4.1.23 O Método de Criação de Roteiros para a Avaliação de Requisitos de Software

O método de criação de roteiros para a avaliação de requisitos de software
proposto neste trabalho de pesquisa é mostrado na Figura 4-2. Para a apresentação
gráfica do método foi utilizada a notação BPMN, tendo como referência a publicação
de White e Miers (2008). O método pode ser visto como tendo três grupos de
atividades: suporte, operação e gestão.

No grupo de suporte, as atividades são executadas para a criação do
ambiente e para atualização da base de dados do Método. Nesta fase também é
criado o roteiro geral de avaliação. No grupo de operação ocorrem as atividades que
são executadas repetidamente durante as avaliações de requisitos de software.
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Eventualmente será necessária uma manutenção do ambiente para registrar uma
expansão, que é executada pelo grupo de suporte. No grupo de gestão estão as
atividades necessárias à análise dos indicadores de qualidade, e avaliação de toda a
operação. O método é implementado por um processo composto por quatro
atividades em três grupos, sendo:
a) grupo de suporte:
preparação;
construção.
b) grupo de operação:
execução;
c) grupo de gestão:
análise.

Figura 4-2: Método de Avaliação.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Cada uma dessas atividades possui um conjunto de tarefas que compõem o
ciclo completo do método de avaliação de requisitos de software. Essas atividades
estão descrição a seguir:

a) Preparação: atividade na qual são executadas as tarefas necessárias
para coletar os elementos básicos para a criação das tabelas que irão
compor a base de dados de apoio ao método. Esta atividade faz parte do
Grupo de Suporte do método. Elas devem ser executadas por
especialistas em requisitos e/ou pelos responsáveis pela administração da
ferramenta num ambiente de desenvolvimento de software.

b) Construção: atividade na qual são executadas as tarefas necessárias
para a montagem do roteiro padrão de avaliação, com base nas tabelas de
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categorias e de critérios de avaliação, construídas na atividade de
preparação. O roteiro de avaliação pode ser montado numa estrutura de
árvore XML para facilitar a troca de informações entre aplicações. Esta
atividade faz parte do Grupo de Suporte do método. Elas devem ser
executadas por especialistas em requisitos e/ou pelos responsáveis pela
administração da ferramenta num ambiente de desenvolvimento de
software.

c) Execução: atividade na qual são executadas as tarefas de avaliação dos
requisitos de software.

Nesta atividade, os requisitos de software são

analisados, categorizados e é construído um roteiro específico de
avaliação, tendo por base o roteiro geral e a categorização. Os requisitos
de software são então confrontados com critérios de avaliação, com o
auxílio do roteiro específico recém construído. A avaliação dos requisitos
de software resulta num conjunto de indicadores de qualidade, que serão
utilizados na atividade de análise dos resultados da avaliação. A Atividade
de Execução faz parte do Grupo de Operação do Método.

d) Análise dos Resultados da Avaliação: atividade na qual são executadas
as tarefas necessárias para avaliar os valores dos indicadores de
qualidade obtidos durante a avaliação dos requisitos de software. Esses
indicadores darão os subsídios para as decisões em relação à qualidade
da especificação dos requisitos de software. A Atividade de Análise faz
parte do Grupo de Gestão do Método. Dependendo do tipo de indicadores,
é possível identificar as fontes dos problemas de qualidade das
especificações de requisitos de software e orientar a aplicação dos
esforços para eliminar ou pelo menos minimizar os seus efeitos.

4.1.24 O Modelo de Qualidade e o Método de Avaliação

O Método de Criação de Roteiros para a Avaliação de Requisitos de Software
está relacionado com o Modelo de Qualidade conforme mostra a Figura 4-3. Os três

87
grupos de atividades do método, Suporte, Operação e Gestão estão enquadradas
no Modelo de Qualidade e atendem a todas suas exigências de qualidade.

A Atividade de Suporte utiliza os Modelos de Categorização e de Avaliação
para montar toda a estrutura necessária para a criação dos roteiros gerias utilizados
pelo do Método. A Atividade de Operação atende as necessidades de análise e a
criação de roteiros específicos para a avaliação e medição da qualidade dos
requisitos de software. A Atividade de Gestão analisa os resultados da avaliação de
requisitos de software obtida na fase de operação. Detalham-se, a seguir, as
atividades do método.

Sistema
tem necessidade de

Gestão

Qualidade

Indicador de
Qualidade

define

obtém

é especificado
em termos de

indiretamente
especifica
necessidade

Modelo de
Avaliação

Avaliação

utiliza

é avaliada por

metrifica

Modelo de
Categorização

Medição de
Qualidade

Operação
Suporte
Requisito de
Software

é classifica em

especifica

Figura 4-3: Relação entre o Método de Avaliação e o Modelo de Qualidade.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.1.25 Atividade 1: Preparação

A primeira atividade do método avaliação de requisitos de software é a
Preparação, conforme mostra a Figura 4-4. As tarefas de 1.1 a 1.4 podem ser
executadas em paralelo, pois não há qualquer dependência entre os elementos
gerados.

Já as tarefas 1.5, 1.6 e 1.7 devem ser executadas nesta ordem, pois há uma
dependência da Tarefa em relação à Atividade, e outra dependência da Atividade
em relação ao Processo.
Business Process 1.- Preparação

1.1.- Obter Características de
uma ERS

1.- Preparação

1.2.- Definir Categorias de
Requisitos de Software

1.3.- Obter Níveis de
Integidade de Software

1.4.- Obter Critérios de
Avaliação V&V

1.5.- Obter Processos
V&V

1.6.- Obter
Atividades V&V

1.7.- Obter Tarefas
V&V

Figura 4-4: Método de Avaliação – Preparação.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Na Preparação são obtidos os dados para a construção das tabelas básicas
que compõem o modelo de dados que sustenta o método de criação de roteiros para
a avaliação dos requisitos de software.
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4.1.26 Tarefa 1.1: Obter as Características de uma ERS

Nesta tarefa são obtidas as Características de uma ERS que serão utilizados
para agrupar os critérios de avaliação dos requisitos de software. A Tabela 4-21
mostra o conjunto das características, descritas na seção 2.6 deste trabalho, e
utilizado pelo Método de Avaliação para agrupar os critérios de avaliação que
atendem a cada uma dessas características da Especificação de Requisitos de
Software. As Características são identificadas pelo código CA. O detalhamento
desta tarefa está descrito no APÊNDICE C.
Tabela 4-21: Características utilizadas pelo método de avaliação.
Característica
Identificação – CA
Descrição
CA-1
Correta
CA-2
Não Ambígua
CA-3
Completa
CA-4
Consistente
CA-5
Classificada por importância e estabilidade
CA-6
Verificável
CA-7
Modificável
CA-8
Rastreável
CA-9
Exata
Fonte: Elaborada pelo autor com base na Norma IEEE 930 ((1998).

4.1.27 Tarefa 1.2: Definir as Categorias de Requisitos de Software

Nesta tarefa são definidas as Categorias dos Requisitos de Software que são
utilizadas para a classificação desses requisitos. A atribuição de categorias vai
determinar mais tarde quais serão os critérios de avaliação que serão aplicados ao
requisito.

Os roteiros variam de acordo com as categorias associadas ao requisito de
software. A Tabela 4-22 apresenta o refinamento geral das Categorias de Requisitos
de Software definidos na seção 4.1 deste trabalho.

As categorias são definidas pelo código CT. O detalhamento desta tarefa está
descrito no APÊNDICE C.
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Tabela 4-22: Categorias de Requisitos de Software.
(continua)
Categoria – CT
CT-0
CT-1
CT-1.1
CT-1.2
CT-2
CT-2.1
CT-2.1.1
CT-2.1.1.1
CT-2.1.1.2
CT-2.1.1.3
CT-2.1.1.4
CT-2.1.1.5
CT-2.1.1.6
CT-2.1.1.7
CT-2.1.1.8
CT-2.1.2
CT-2.1.2.1
CT-2.1.2.2
CT-2.1.2.3
CT-2.1.2.4
CT-2.1.3
CT-2.1.3.1
CT-2.1.3.2
CT-2.1.3.3
CT-2.1.3.4
CT-2.1.4
CT-2.1.4.1
CT-2.1.4.2
CT-2.1.4.3
CT-2.1.4.4
CT-2.1.4.5
CT-2.2
CT-2.2.1
CT-2.2.1.1
CT-2.2.1.2
CT-2.2.1.3
CT-2.2.2
CT-2.2.2.1
CT-2.2.2.2
CT-2.2.2.3
CT-2.2.2.4
CT-2.2.2.5
CT-2.2.2.6
CT-2.3
CT-3
CT-3.1
CT-3.2
CT-4
CT-4.1
CT-4.2
CT-4.3
CT-4.4
CT-4.5
CT-5
CT-5.1
CT-5.1.1
CT-5.1.2

Categorias de Requisitos de Software
Descrição da Categoria
Texto Não Analisado
Requisito Funcional
Requisito Funcional do Usuário
Requisito Funcional do Sistema
Requisito Não Funcional
Atributo de Qualidade
Atributo de Qualidade do Requisito Funcional do Usuário
Confiabilidade
Disponibilidade
Eficiência
Flexibilidade
Integridade
Interoperabilidade
Robustez
Usabilidade
Atributo de Qualidade do Requisito Funcional do Sistema
Manutenibilidade
Portabilidade
Reusabilidade
Testabilidade
Atributo de Qualidade do Requisito da Organização

Processo de Desenvolvimento
Método Aplicado
Infra-Estrutura
Ferramenta
Atributo de Qualidade do Requisito do Sistema

Módulo Online
Módulo Batch
Módulo Web
Módulo de Rede
Módulo Embarcado
Atributo de Desempenho
Requisitos Estáticos
Número de terminais a serem suportados.
Número simultâneo de usuários a serem suportados.
Volume de informações a serem manipuladas.
Requisitos Dinâmicos
Número de transações processadas por unidade de tempo em condições normais.
Número de transações processadas por unidade de tempo em condições de pico.
Número de tarefas processadas por unidade de tempo em condições normais.
Número de tarefas processadas por unidade de tempo em condições de pico.
Volume de dados processados por unidade de tempo em condições normais.
Volume de dados processados por unidade de tempo em condições de pico.
Restrição de Projeto
Requisito de Arquitetura
Restrições do Projeto de Software
Restrições de Projeto de Hardware
Requisito de Negócio
Conhecimento
Oportunidade de Negócio
Objetivo de Negócio e Fator de Sucesso
Necessidade do Consumidor e do Mercado
Risco do Negócio
Regra e Recomendação de Negócio
Requisito de Regra de Negócio
Fato
Restrição
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Tabela 4-22: Categorias de Requisitos de Software.
(conclusão)
Categoria – CT
CT-5.1.3
CT-5.1.4
CT-5.1.5
CT-5.2
CT-5.2.1
CT-5.2.2
CT-6
CT-6.1
CT-6.2
CT-6.3
CT-6.4
CT-6.5
CT-6.6
CT-6.7
CT-6.8
CT-6.9
CT-6.10
CT-6.11
CT-6.12
CT-7
CT-6.11
CT-6.12
CT-7
CT-7.1
CT-7.2
CT-8
CT-8.1
CT-8.2
CT-8.3
CT-8.4
CT-8.5

Categorias de Requisitos de Software
Descrição da Categoria
Acionador
Cálculo
Inferência
Requisito de Recomendação
Permissão
Possibilidade
Requisito de Dado
Constante
Variável ou Campo
Registro ou Linha
Arquivo
Tabela
Base de Dados
Freqüência de Uso
Capacidade de Acesso
Entidade
Relacionamentos
Restrições de Integridade
Requisito de Retenção de Dados
Requisito de Rastreabilidade
Restrições de Integridade
Requisito de Retenção de Dados
Requisito de Rastreabilidade
Destino
Origem
Interface Externa
Interface de Sistema
Interface do Usuário
Interface de Hardware
Interface de Software
Interface de Comunicação

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.28 Tarefa 1.3: Obter os Níveis de Integridade de Software

Nesta tarefa são definidas os Níveis de Integridade de Software que são
utilizadas para agrupar os critérios de avaliação de acordo com o tipo de produto de
software a ser produzido.

Os roteiros variam de acordo com os níveis de integridade associados ao
requisito de software. A Tabela 4-23 mostra os Níveis de Integridade de Software
descritos na seção 3.3.1 deste trabalho. O detalhamento desta tarefa está descrito
no APÊNDICE C.
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Tabela 4-23: Impacto dos Níveis de Integridade na Avaliação dos Requisitos de Software.
Níveis de Integridade de Software
Conseqüências
Impacto na Avaliação
A execução incorreta do elemento de
Todos os critérios de avaliação definidos
software irá causar graves conseqüências
devem ser aplicados para todas as
NI-4
sociais e econômicas com perdas, sem que características e categorias de requisitos de
haja ações de mitigação aplicáveis.
software.
A execução incorreta do elemento de
Todos os critérios de avaliação definidos
software vai causar a não realização da
devem ser aplicados para todas as
NI-3
missão a que estava destinado, com
características e categorias de requisitos de
grande impacto econômico ou social, mas
software.
uma ação de mitigação parcial é possível.
A execução incorreta do elemento de
Recomenda-se a aplicação de todos os
software faz com que função associada não critérios de avaliação definidos para todas
NI-2
seja realiza, mas sem gerar graves
as características e categorias de requisitos
conseqüências.
de software.
A execução não seja incorreta do elemento A aplicação dos critérios de avaliação é
de software faz com que a função
opcional para todas as características e
NI-1
associada não seja realizada, com
categorias de requisitos de software’.
conseqüências desprezíveis.
Fonte: Elaborada pelo autor.
Nível

4.1.29 Tarefa 1.4: Obter Critérios de Avaliação V&V
Nesta tarefa são definidas os Critérios de Avaliação que podem ser aplicados
aos requisitos de software. As categorias associadas aos requisitos determinam
quais os critérios que podem ser aplicados para a avaliação. Os processos,
atividades e tarefas vão determinar quando os critérios poderão se aplicados. Os
níveis de integridade determinam para qual tipo de software os critérios podem ser
aplicados. As características determinam quais os aspectos da especificação os
critérios estão levando em consideração na avaliação.

A Tabela 4-24 mostra os Critérios de Avaliação de Requisitos de Software,
descritos na seção 4.2 deste trabalho. O detalhamento desta tarefa está descrito no
APÊNDICE C.
Tabela 4-24: Critérios de Avaliação de Requisitos de Software.
(continua)
ID
CR-1
CR-2

Critério de Avaliação de Requisitos de Software
Nome do Critério
Descrição do Critério
Critério de Rastreabilidade - Validar se os relacionamentos entre cada requisito de software e
Correta
seu requisito de sistema estão corretos.
Critério de Rastreabilidade - Verificar se os relacionamentos entre cada requisito de software e
Consistente
de sistema estão especificados num nível de detalhe consistente.
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Tabela 4.24: Critérios de Avaliação de Requisitos de Software.
(continuação)
ID
CR-3
CR-4
CR-5

CR-6

CR-7

CR-8

CR-9
CR-10
CR-11
CR-12
CR-13
CR-14
CR-15
CR-16
CR-17
CR-18
CR-19
CR-20
CR-21
CR-22
CR-23
CR-24
CR-25
CR-26
CR-27
CR-28

Critério de Avaliação de Requisitos de Software
Descrição do Critério
Verificar se cada requisito de software está rastreável com um
Critério de Rastreabilidade –
requisito de sistema num nível de detalhe que mostre
Completa (1)
conformidade com o requisito do sistema.
Critério de Rastreabilidade – Verificar se todos os requisitos de sistema relacionados ao
Completa (2)
software estão rastreáveis com os requisitos de software.
Validar se o desempenho do sistema e as características
Critério de Rastreabilidade operacionais estão especificados com exatidão pelos requisitos de
Exata
software rastreados.
Verificar e validar se os requisitos de software satisfazem os
Critério de Avaliação de
requisitos de sistema alocados para o software dentro das
Requisitos – Correta (1)
premissas, restrições e ambiente operacional do sistema.
Verificar se os requisitos de software cumprem os padrões,
Critério de Avaliação de
referências, regulamentações, políticas, leis físicas e regras de
Requisitos – Correta (2)
negócio.
Validar a seqüência de estados e as mudanças de estados
Critério de Avaliação de utilizando lógica e fluxo de dados com especialistas de domínio,
Requisitos – Correta (3)
resultados de prototipagem, princípios de engenharia e outras
bases.
Critério de Avaliação de Validar se os fluxos de dados e de controle satisfazem os
Requisitos – Correta (4)
requisitos de funcionalidade e de desempenho.
Critério de Avaliação de
Validar o uso e o formato dos dados.
Requisitos – Correta (5)
Critério de Avaliação de Verificar se todos os termos e conceitos estão documentados
Requisitos – Consistente (1)
consistentemente.
Verificar se as interações das funções e premissas estão
Critério de Avaliação de
consistentes e satisfazem os requisitos do sistema e as
Requisitos – Consistente (2)
necessidades de aquisição.
Critério de Avaliação de Verificar se há consistência interna entre os requisitos de software
Requisitos – Consistente (3)
e consistência externa com os requisitos de sistema.
Critério de Avaliação de Verificar se os seguintes elementos estão na ERS ou ERI, dentro
Requisitos – Completa (1)
das premissas e restrições do sistema:
Critério de Avaliação de Funcionalidade (algoritmos, definições de estado/modo, validação
Requisitos – Completa (2)
de entrada/saída, tratamento de exceções, relatórios e logs).
Critério de Avaliação de
Definição de processos e agendamento.
Requisitos – Completa (3)
Critério de Avaliação de
Descrição de hardware, software e interface de usuário.
Requisitos – Completa (4)
Critério de Avaliação de Critério de desempenho (tempo, dimensionamento, velocidade,
Requisitos – Completa (5)
capacidade exatidão, precisão, proteção e segurança).
Critério de Avaliação de
Crítica de dados de configuração.
Requisitos – Completa (6)
Critério de Avaliação de Controle de sistema, dispositivo, e software (inicialização,
Requisitos – Completa (7)
monitoração de transação e estado, auto-teste).
Critério de Avaliação de Verificar se a ERS e ERI satisfazem os procedimentos de gestão
Requisitos – Completa (8)
de configuração especificados.
Validar que a lógica, cálculos e interface de precisão (truncamento
Critério de Avaliação de
e arredondamento) satisfazem os requisitos do ambiente do
Requisitos – Exata (1)
sistema.
Critério de Avaliação de Validar que o fenômeno físico modelado está em conformidade
Requisitos – Exata (2)
com os requisitos de exatidão do sistema e as leis físicas.
Critério de Avaliação de Verificar se a documentação está legível, compreensível, não
Requisitos - Não Ambígüa (1)
ambígua para o público-alvo.
Critério de Avaliação de Verificar se a documentação define todos os acrônimos,
Requisitos - Não Ambígüa (2)
mnemônicos, abreviações, termos e símbolos.
Critério de Avaliação de Verificar se há critério de aceitação objetivo para validação dos
Requisitos – Verificável
requisitos da ERS e da ERI.
Critério de Análise de Interface Valida os requisitos das interfaces internas e externas do sistema
– Correta (1)
e do software.
Critério de Análise de Interface Verifica se as descrições das interfaces são consistentes entre a
– Consistente (1)
ERS e a ERI.
Nome do Critério
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Tabela 4.24: Critérios de Avaliação de Requisitos de Software.
(conclusão)
ID
CR-29
CR-30
CR-31

Critério de Avaliação de Requisitos de Software
Descrição do Critério
Verifica se cada interface está descrita e inclui o formato de dados
Critério de Análise de Interface
e critérios de desempenho (tempo, largura de banda, exatidão,
– Completa
proteção e segurança).
Critério de Análise de Interface Verifica se cada interface provê informações com a necessária
– Correta (2)
exatidão.
Critério de Análise de Interface Verifica se há critério de aceitação objetivo para a validação dos
– Consistente (2)
requisitos da interface.
Nome do Critério

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para este trabalho de pesquisa, são mostrados como exemplos de critérios os
Critérios de Avaliação definidos e recomendados pela Norma IEEE 1012 (2004). Os
critérios variam dependendo do ambiente de desenvolvimento, contexto para os
quais devem ser aplicados e o tipo de aplicação a ser desenvolvida. Os critérios
especificados na norma servem como base para a definição dos critérios que
deverão ser definidos para a tender às necessidades do negócio.

4.1.30 Tarefa 1.5: Obter os Processos V&V

Nesta tarefa são definidos os Processos V&V que são utilizados para
determinar em que momento do ciclo de desenvolvimento do software a avaliação
de requisitos deve ser executada. A Tabela 4-25 mostra o conjunto de processos
V&V tratado pelo Método de Criação de Avaliação de Requisitos e descritos na
seção 3.3.2 deste trabalho. O detalhamento desta tarefa está descrito no APÊNDICE
C.
Tabela 4-25: Processos V&V.
Processo – PR
PR-4

Processos V&V
Descrição do Processo
Desenvolvimento

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.31 Tarefa 1.6: Obter as Atividades V&V

Nesta tarefa são definidas as Atividades V&V que são utilizadas para
determinar em quais atividades do Processo V&V a avaliação de requisitos deve ser
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executada. A Tabela 4-26 mostra o conjunto de atividades V&V e descritos na seção
3.3.3 deste trabalho. O detalhamento desta tarefa está descrito no APÊNDICE C.
Tabela 4-26: Atividades V&V.
Atividades V&V
Desenvolvimento
Descrição da Atividade
Requisitos V&V

Processo – PR4
Atividade - AT
AT-2

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.32 Tarefa 1.7: Obter as Tarefas V&V

Nesta tarefa são definidas as Tarefas V&V que são utilizadas para determinar
em quais Tarefas da Atividade V&V a avaliação de requisitos pode ser executada. A
Tabela 4-27 mostra o conjunto de tarefas V&V e descritos na seção 3.3.4 deste
trabalho. O detalhamento desta tarefa está descrito no APÊNDICE C.
Tabela 4-27: Tarefas V&V.
Atividade – AT2
Tarefa – TF
TF-1
TF-2
TF-3

Tarefas V&V
Requisitos V&V
Descrição da Tarefa
Análise de Rastreabilidade
Avaliação de Requisitos de Software
Análise de Interface

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.33 Atividade 2: Construção

A segunda atividade do método de criação de roteiros para a avaliação de
requisitos de software é a Construção, conforme mostra a Figura 4-5.

Nesta Atividade os elementos básicos obtidos na Atividade de Preparação
vão ser combinados em várias estruturas para compor o Roteiro Geral de Avaliação.

O Roteiro Geral de Avaliação é a base para a geração dos roteiros
específicos, que irão ser construídos na atividade de execução.
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Figura 4-5: Método de Avaliação – Construção.
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.34 Tarefa 2.1: Construir a Estrutura de Avaliação

Nesta tarefa é construída a Estrutura de Avaliação composta pelos seguintes
elementos: Processos V&V, Atividades VV&, Tarefas V&V, Níveis de Integridade de
Software e as Características de uma ERS. A estrutura de avaliação é o elo entre as
categorias dos requisitos e os critérios de avaliação. A Tabela 4-28 mostra os
elementos da Estrutura de Avaliação de Requisitos de Software. O detalhamento
desta tarefa está descrito no APÊNDICE C.
Tabela 4-28: Elementos da Avaliação de Requisitos de Software.
Processo

PR-4

Desenvolvimento

Tarefa TF-1 – Análise de Rastreabilidade

Atividade

AT-2

Requisitos V&V

Nível de Integridade - NI

4 3 2 1
X X X -

Nível de Integridade - NI

4 3 2 1
X X X -

Nível de Integridade - NI

4 3 2 1
X X X -

Característica CA-1 – Correta
Característica CA-4 – Consistente
Característica CA-3 – Completa
Característica CA-9 – Exata
Tarefa TF-2 – Avaliação de Requisitos de Software
Característica CA-1 – Correta
Característica CA-4 – Consistente
Característica CA-3 – Completa
Característica CA-9 – Exata
Característica CA-2 – Não Ambígüa
Característica CA-6 – Verificável
Tarefa TF-3 – Análise de Interfaces
Característica CA-1 – Correta
Característica CA-4 – Consistente
Característica CA- 3 – Completa
Característica CA-9 – Exata
Característica CA-6 - Verificável

Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.1.35 Tarefa 2.2: Atribuir Critérios à Estrutura de Avaliação

Esta tarefa atribui os Critérios de Avaliação à Estrutura de Avaliação. A
Tabela 4-29 mostra essa associação dos Critérios de Avaliação, como descritos na
Norma IEEE 1012 (2004).

Dependendo do ambiente, do contexto e do tipo de aplicação, outros critérios
poderão ser acrescentados aos recomendados pela norma. Se for o caso, estes
critérios poderão ser totalmente substituídos por critérios mais adequados ao
contexto da avaliação.

Tabela 4-29: Associação dos Critérios na Avaliação de Requisitos de Software.
(continua)
Processo

PR-4

Desenvolvimento

Atividade

AT-2

Requisitos V&V

4 3 2 1
X X X Rastrear os requisitos de software (ERS e ERI) com os requisitos do sistema (documentação de conceito) e os
requisitos de sistema com os requisitos de software. Analisar os relacionamentos identificados, quanto à
correção, consistência, completude e exatidão, utilizando os seguintes critérios:
Critérios – CR
Característica CA-1 – Correta
Validar se os relacionamentos entre cada requisito de software e seu requisito de sistema estão
CR-1
corretos.
Característica CA-4 – Consistente
Verificar se os relacionamentos entre cada requisito de software e de sistema estão especificados
CR-2
num nível de detalhe consistente.
Característica CA-3 – Completa
Verificar se cada requisito de software está rastreável com um requisito de sistema num nível de
CR-3
detalhe que mostre conformidade com o requisito do sistema.
Verificar se todos os requisitos de sistema relacionados ao software estão rastreáveis com os
CR-4
requisitos de software.
Característica CA-9 – Exata
Validar se o desempenho do sistema e as características operacionais estão especificados com
CR-5
exatidão pelos requisitos de software rastreados.
4 3 2 1
Tarefa TF-2 – Avaliação de Requisitos de Software
Nível de Integridade - NI
X X X Avaliar os requisitos (funcional, capacidade, interface, qualificação, proteção, segurança, fator humano,
definição de dados, documentação de usuário, instalação e aceite, operação do usuário e manutenção do
usuário) da ERS e ERI para correção, consistência, completude, exatidão, legibilidade e testabilidade, utilizando
os seguintes critérios:
Critérios – CR
Característica CA-1 – Correta
Verificar e validar se os requisitos de software satisfazem os requisitos de sistema alocados para o
CR-6
software dentro das premissas, restrições e ambiente operacional do sistema.
Verificar se os requisitos de software cumprem os padrões, referências, regulamentações, políticas,
CR-7
leis físicas e regras de negócio.
Validar a seqüência de estados e as mudanças de estados utilizando lógica e fluxo de dados com
CR-8
especialistas de domínio, resultados de prototipagem, princípios de engenharia e outras bases.
Validar se os fluxos de dados e de controle satisfazem os requisitos de funcionalidade e de
CR-9
desempenho.
CR-10
Validar o uso e o formato dos dados.
Tarefa TF-1 – Análise de Rastreabilidade

Nível de Integridade - NI
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Tabela 4-29: Associação dos Critérios na Avaliação de Requisitos de Software.
(conclusão)
Tarefa TF-2 – Avaliação de Requisitos de Software

Nível de Integridade - NI

4 3 2 1
X X X -

Critérios – CR
Característica CA-4 – Consistente
CR-11
Verificar se todos os termos e conceitos estão documentados consistentemente.
Verificar se as interações das funções e premissas estão consistentes e satisfazem os requisitos do
CR-12
sistema e as necessidades de aquisição.
Verificar se há consistência interna entre os requisitos de software e consistência externa com os
CR-13
requisitos de sistema.
Característica CA-3 – Completa
Verificar se os seguintes elementos estão na ERS ou ERI, dentro das premissas e restrições do
CR-11
sistema:
Funcionalidade (algoritmos, definições de estado/modo, validação de entrada/saída, tratamento de
CR-15
exceções, relatórios e logs).
CR-16
Definição de processos e agendamento.
CR-17
Descrição de hardware, software e interface de usuário.
Critério de desempenho (tempo, dimensionamento, velocidade, capacidade exatidão, precisão,
CR-18
proteção e segurança).
CR-19
Crítica de dados de configuração.
Controle de sistema, dispositivo, e software (inicialização, monitoração de transação e estado, autoCR-20
teste).
CR-21
Verificar se a ERS e ERI satisfazem os procedimentos de gestão de configuração especificados.
Característica CA-9 – Exata
Validar que a lógica, cálculos e interface de precisão (truncamento e arredondamento) satisfazem
CR-22
os requisitos do ambiente do sistema.
Validar que o fenômeno físico modelado está em conformidade com os requisitos de exatidão do
CR-23
sistema e as leis físicas.
Característica CA-2 – Não Ambígüa
CR-24
Verificar se a documentação está legível, compreensível, não ambígua para o público-alvo.
Verificar se a documentação define todos os acrônimos, mnemônicos, abreviações, termos e
CR-25
símbolos.
Característica CA-6 – Verificável
CR-26
Verificar se há critério de aceitação objetivo para validação dos requisitos da ERS e da ERI.
4 3 2 1
Tarefa TF-3 – Análise de Interfaces
Nível de Integridade - NI
X X X Verifica e valida se os requisitos para as interfaces de software com o hardware, usuário, operador, e outros
sistemas estão corretas, consistentes, completos, exatos e testáveis. Os critérios da tarefa são:
Critérios – CR
Característica CA-1 – Correta
CR-27
Valida os requisitos das interfaces internas e externas do sistema e do software.
Característica CA-4 – Consistente
CR-28
Verifica se as descrições das interfaces são consistentes entre a ERS e a ERI.
Característica CA- 3 – Completa
Verifica se cada interface está descrita e inclui o formato de dados e critérios de desempenho
CR-29
(tempo, largura de banda, exatidão, proteção e segurança).
Característica CA-9 – Exata
CR-30
Verifica se cada interface provê informações com a necessária exatidão.
Característica CA-6 - Verificável
CR-31
Verifica se há critério de aceitação objetivo para a validação dos requisitos da interface.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os critérios sendo tratados separadamente da estrutura de avaliação permite
a sua expansão como também a reutilização do mesmo critério em mais de um
processo, atividade ou tarefa. O detalhamento desta tarefa está descrito no
APÊNDICE C.
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4.1.36 Tarefa 2.3: Associar as Categorias à Estrutura de Avaliação

Esta tarefa associa as Categorias dos Requisitos de Software à Estrutura de
Avaliação. Essa associação, mostrada na Tabela 4-30, faz a ligação das categorias
com os critérios de avaliação para a criação do Roteiro Geral de Avaliação. O
detalhamento desta tarefa está descrito no APÊNDICE C.

A tabela só apresenta o primeiro nível das Categorias (CT), mas esta
associação vale também para todas as subcategorias de uma categoria de primeiro
nível. Esse efeito cascata também se aplica aos testes de avaliação. Se uma
subcategoria foi atribuída ao requisito de software, todos os testes desse nível para
cima, até o primeiro nível, devem ser aplicados.
Tabela 4-30: Associação entre as Categorias e a Estrutura de Avaliação.
Categorias de Requisitos de Software X Verificação e Validação de Software (V&V)
Processo
PR-4: Desenvolvimento
Atividade
AT-2: Requisitos V&V
Categoria
Nível de Integridade - NI
CT
NI-4
NI-3
NI-2
NI-1
Característica - CA
Característica – CA
Característica - CA
Característica - CA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TF-1
CT-0 TF-2
TF-3
TF-1
CT-1 TF-2 X X X X
X
X X X X X
X
X X X X X
X
X
TF-3
TF-1
CT-2 TF-2 X X X X
X
X X X X X
X
X X X X X
X
X
TF-3 X
X X
X
X X
X X
X
X X
X X
X
X
TF-1
CT-3 TF-2 X X X X
X
X X X X X
X
X X X X X
X
X
TF-3 X
X X
X
X X
X X
X
X X
X X
X
X
TF-1
CT-4 TF-2 X X X X
X
X X X X X
X
X X X X X
X
X
TF-3
TF-1
CT-5 TF-2 X X X X
X
X X X X X
X
X X X X X
X
X
TF-3
TF-1
CT-6 TF-2 X X X X
X
X X X X X
X
X X X X X
X
X
TF-3
TF-1 X
X X
X X
X X
X X
X X
X
CT-7 TF-2
TF-3
TF-1
CT-8 TF-2
TF-3 X
X X
X
X X
X X
X
X X
X X
X
X

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Os campos preenchidos com um X indicam que há uma associação entre
uma Categoria (CT) e um item da Estrutura de Avaliação (VV), que indiretamente
associa essa Categoria (CT) aos Critérios de Avaliação (CR) relacionados a esse
item da Estrutura de Avaliação (VV). Para os campos com o fundo escuro XX, não
existe tal associação. Se houver a necessidade de uma associação adicional seja
feita, para uma determinada Categoria (CT), uma letra xXx poderá se colocada
naquela posição, indicando que esta é uma associação extra, e que novos Critérios
de Avaliação (CR) serão aplicados a essa Categoria (CT). Essa tabela pode ser
modificada para que seja aplicado somente um determinado conjunto de critérios ou
para atender a determinadas categorias de requisitos de software.

4.1.37 Tarefa 2.4: Construir o Roteiro Geral de Avaliação

Esta tarefa constrói o Roteiro Geral de Avaliação. O roteiro geral associa as
categorias dos requisitos de software com os critérios de avaliação por intermédio da
estrutura de avaliação. Cada categoria tem um conjunto de critérios de avaliação
associados. O requisito de software, ao ser analisado, é classificado em uma ou
mais categorias, e para cada uma dessas categorias atribuídas ao requisito, um
conjunto de critérios constante do roteiro geral serão utilizado para construir o roteiro
específico de avaliação do requisito. O detalhamento desta tarefa está descrito no
APÊNDICE C.

4.1.38 Atividade 3: Execução

A terceira atividade do método de criação de roteiros para a avaliação de
requisitos de software é a Execução, conforme mostra a Figura 4-6. Nesta atividade
é utilizada toda a estrutura de dados construída nas atividades anteriores de
Preparação e Construção, são utilizadas para a avaliação dos requisitos de
software. Nesta atividade os requisitos são analisados e avaliados segundo roteiros
de teste com critérios de avaliação construídos especificamente para o requisito. Os
roteiros específicos são construídos a partir do roteiro geral de avaliação com a
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seleção de critérios com base na categorização dos requisitos, que vai determinar
que tipo de teste a ser aplicado.

Figura 4-6: Método de Avaliação – Execução.
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.1.39 Tarefa 3.1: Obter o Requisito de Software

Esta tarefa executa a operação de obter o requisito de software por uma das
técnicas de elicitação de requisitos descritas na seção 2.3 deste trabalho. O objetivo
principal da tarefa é disponibilizar o requisito para ser tratado pelo método de
avaliação. O detalhamento desta tarefa está descrito no APÊNDICE C.

4.1.40 Tarefa 3.2: Analisar o Requisito de Software

Nesta tarefa o requisito de software deve ser analisado, frase a frase,
separando ou agrupando cada parte para posterior classificação. Quanto mais
cuidadosa for feita essa análise, melhor será o resultado obtido na avaliação do
requisito.

A análise também pode determinar o nível de refinamento que se quer obter,
para uma visão geral ou para uma visão com muitos detalhes. O detalhamento desta
tarefa está descrito no APÊNDICE C.
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4.1.41 Tarefa 3.3: Obter o Refinamento do Requisito Analisado

Esta tarefa trata cada uma das partes obtidas na tarefa de análise, como
sendo um refinamento do requisito, armazenando essa parte juntamente com a sua
localização dentro da especificação. Cada refinamento será tratado separadamente
na tarefa de categorização. O detalhamento desta tarefa está descrito no
APÊNDICE C.

4.1.42 Tarefa 3.4: Categorizar o Requisito Refinado

Esta tarefa classifica cada componente refinado do requisito e atribui uma ou
mais categorias nas quais esse refinamento pode ser enquadrado. A categorização
é essencial para a construção do roteiro de avaliação. Cada categoria está
associada a um conjunto de critérios de avaliação. Quanto maior o número de
categorias atribuídas ao requisito, maior será o número de testes de avaliação que
constarão do roteiro de avaliação específico para esse requisito. O detalhamento
desta tarefa está descrito no APÊNDICE C.

4.1.43 Tarefa 3.5: Construir o Roteiro de Teste para o Requisito Refinado

Esta tarefa constrói o Roteiro de Teste específico para o requisito, levando em
consideração o roteiro geral de avaliação, o refinamento do requisito e a sua
categorização. O roteiro específico contém os critérios de teste de avaliação para
todos os requisitos que foram classificados com as mesmas categorias. Na prática,
cada requisito tem o seu próprio roteiro. O detalhamento desta tarefa está descrito
no APÊNDICE C.

4.1.44 Tarefa 3.6: Aplicar o Roteiro de Teste no Requisito

Esta tarefa aplica o roteiro de teste de avaliação nos requisitos de software.
Os requisitos são confrontados com os critérios de avaliação selecionados no roteiro
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de teste específico para cada uma das categorias que foram atribuídas aos
requisitos. Aplicar o teste de avaliação é confrontar o requisito ou parte deste, com
os critérios de avaliação, sendo que o resultado pode ser positivo ou negativo, isto é,
o requisito atendo ou não ao critério de avaliação. O detalhamento desta tarefa está
descrito no APÊNDICE C.

4.1.45 Atividade 4: Análise de Resultados

A quarta atividade do Método de Avaliação de Requisitos de Software é a
Análise de Resultados, conforme mostra a Figura 4-7:

Figura 4-7: Método de Avaliação – Análise de Resultados.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Nesta atividade é executada a análise dos resultados, tornando possível
quantificar o volume de especificações que atendem aos critérios pré-estabelecidos
de avaliação. A partir daí, pode-se fazer as correções necessárias nas
especificações, como nos processos de obtenção e de especificação de requisitos
de software.

4.1.46 Tarefa 4.1: Consultar os Indicadores de Qualidade

Esta tarefa consulta os Indicadores de Qualidade gerados durante a operação
de avaliação dos requisitos de software. Os indicadores devem apontar se o
resultado do teste foi correto (OK), incorreto (NO) ou se o teste foi aplicado
indevidamente (NA). O detalhamento desta tarefa está descrito no APÊNDICE C.
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4.1.47 Tarefa 4.2: Consolidar os Indicadores de Qualidade

Esta tarefa consulta dos Indicadores de Qualidade de maneira consolidada,
por vários critérios de agrupamento. Neste trabalho estão sendo considerados os
seguintes agrupamentos de indicadores de qualidade:
a) Consolidação dos Indicadores (IQ) por Requisito (RQ);
b) Consolidação dos Indicadores (IQ) por Categoria (CT);
c) Consolidação de Indicadores (IQ) por Tarefa (TF);
d) Consolidação de Indicadores (IQ) por Tarefa (TF), Nível de Integridade
(NI) e Característica (CA);
e) Consolidação de Indicadores (IQ) por Tarefa (TF), Nível de Integridade
(NI), Característica (CA) e Critério de Avaliação (CR).
O detalhamento desta tarefa está descrito no APÊNDICE C.

4.1.48 Tarefa 4.3 – Totalizar os Indicadores de Qualidade

Esta atividade totaliza os Indicadores de Qualidade. Neste trabalho de
pesquisa estão sendo consideradas as seguintes totalizações dos indicadores de
qualidade Corretos (OK), Incorretos (NO) e Não de Aplica (NA):
a) Total de Requisitos (RQ):
b) Total de Requisitos (RQ) de um Processo V&V (PR):
c) Total de Requisitos (RQ) de uma Atividade V&V (AT):
d) Total de Requisitos (RQ) de uma Tarefa V&V (TF):
e) Total de Requisitos (RQ) de uma Categoria (CT):
f) Total de Requisitos (RQ) de uma Característica (CA):
g) Total de Requisitos (RQ) de um Critério de Avaliação (CR):
h) Total de Requisitos (RQ) de uma Categoria (CT) e de uma Característica
(CA):
i) Total de Requisitos (RQ) de uma Tarefa (TF) e de uma Característica
(CA):
j) Total de Requisitos (RQ) de uma Atividade (AT), Tarefa (TF) e de uma
Característica (CA):
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k) Total de Requisitos (RQ) de um Processo (PR), de uma Atividade (AT),
Tarefa (TF) e de uma Característica (CA):
O detalhamento desta tarefa está descrito no APÊNDICE C.

4.1.49 Tarefa 4.4: Tomar as Ações Necessárias

Esta tarefa é destinada às Ações Necessárias após a aplicação dos roteiros
de teste de avaliação. Os resultados vão determinar as ações necessárias para
aperfeiçoar o processo de tratamento de requisitos. O detalhamento desta tarefa
está descrito no APÊNDICE C.

4.1.50 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresenta o Método de Criação de Roteiros para a Avaliação de
Requisitos de Software. A especificação de uma ferramenta que implementa o
Método é feita no Capítulo 5. São apresentados os três modelos que suportam o
método: categorização, qualidade e verificação e validação. É mostrada também a
integração do modelo de qualidade com o método de avaliação. O método detalha
as atividades e tarefas para a criação dos roteiros de teste e a execução da
avaliação dos requisitos de software. Este capítulo também descreve os
componentes de dados que irão fazer parte do modelo de dados apresentado no
Capítulo 5.
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5 ESPECIFICAÇÃO DA FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DE REQUISITOS DE
SOFTWARE

A aplicação do método de criação de roteiros para a avaliação de requisitos
de software se dá pela execução sistemática das atividades e tarefas do processo
que o implementa, sobre uma massa de dados composta por especificações de
requisitos de software.

Apesar de haver a possibilidade de aplicação do método de forma manual, o
número de variáveis envolvidas para garantir a qualidade de seus resultados torna
esse trabalho muito complexo, podendo inviabilizar a aplicação do método. Além
disso, a aplicação manual do método demandaria um esforço relativamente grande
por parte do aplicador da avaliação, para cobrir todos os aspectos que o método
propõe.

A avaliação de requisitos de software envolve um número relativamente
grande de textos que devem ser analisados com muito cuidado, para assegurar a
qualidade de sua especificação. Para auxiliar a aplicabilidade do método, este
trabalho de pesquisa propõe uma ferramenta que implementa todas as atividades e
tarefas do método, cuja especificação é feita neste capítulo.

No Capítulo 6 são apresentados exemplos reais de especificações de
requisitos de software submetidos à avaliação pelo uso de um protótipo da
ferramenta que implementa o método.

5.1.1 Objetivo da Ferramenta

O objetivo da ferramenta é auxiliar a avaliação das especificações de
requisitos de software por parte do responsável por essa avaliação. Não há
operações automáticas de avaliação. Todas as atividades dão suporte ao
responsável pelo trabalho de avaliação, que detém o conhecimento do contexto dos
requisitos de software.
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5.1.2 O Modelo de Dados

O Modelo de Dados que apóia o Método de Criação de Roteiros para a
Avaliação de Requisitos de Software contempla toda a estrutura estática de dados
suficiente para a aplicação do método e é composta pelas tabelas mostradas na
Tabela 5-1. A definição completa das tabelas do modelo de dados está descrita no
APÊNDICE B.
Tabela 5-1: Tabelas do Modelo de Dados.
Código da

Nome da Tabela

Tabela

tbAT
tbAV
tbCA
tbCG
tbCR
tbCT

Tabela de Atividades V&V (AT)
Tabela de Associação de Critérios de Avaliação
(AV)
Tabela de Características (CA)
Tabela de Categorização de Requisitos de
Software (CG)
Tabela de Critérios de Avaliação (CR)
Tabela de Categorias de Requisitos de Software
(CT)

Atividade

Seção de

Implementada

Referência

1.6

4.6.6

2.2

4.7.2

1.1

4.6.1

3.4

4.8.4

1.4

4.6.4

1.2

4.6.2

tbCZ

Tabela de Caracterização de Categorias (CZ)

2.3

4.7.3

tbNI

Tabela de Níveis de Qualidade de Software (NI)

1.3

4.6.3

tbPR

Tabela de Processos V&V (PR)

1.5

4.6.5

tbRF

Tabela de Refinamentos de Requisitos (RF)

3.3

4.8.3

tbRG

Tabela de Roteiros Geral de Testes (RG)

2.4

4.7.4.

tbRQ

Tabela de Requisitos de Software (RQ)

3.1

4.8.1

tbRR

Tabela de Requisitos Analisados (RR):

3.2

4.8.2

tbRT

Tabela de Roteiros Específicos de Testes (RT):

3.5

4.8.5

tbTF

Tabela de Tarefas V&V (TF)

1.7

4.6.7

tbTT

Tabela de Teste (TT)

3.6

4.8.6

tbUT

Tabela da Unidade de Teste (UT)

3.6

4.8.6

tbVV

Tabela da Estrutura de Teste (VV)

2.1

4.7.1

Fonte: Elaborada pelo autor.

O Modelo de Dados da Ferramenta de Avaliação de Requisitos de Software é
apresentado em duas partes, Parte1 na Figura 5-1 e Parte 2 na Figura 5-2.
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A

B

Figura 5-1: Modelo de Dados da Ferramenta de Avaliação (parte 1).
Fonte: Elaborada pelo autor.
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A

B

Figura 5-2: Modelo de Dados da Ferramenta de Avaliação (parte 2).
Fonte: Elaborada pelo autor.
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5.1.3 Estrutura da Ferramenta

A ferramenta está estruturada em quatro módulos, seguindo o mesmo modelo
do Método de Avaliação.
Módulo de Preparação;
Módulo de Construção;
Módulo de Execução;
Módulo de Análise de Resultados.

A Figura 5-3 apresenta um esquema simplificado dos elementos de dados e sua
relação com os módulos da ferramenta.
UT – Unidade de
Teste

TT - Teste

Preparação
Construção
Execução

RT – Roteiro de
Teste

RQ – Requisito
de Software

RG – Roteiro
Geral de Teste

CG Categorização

CZ Caracterização

RR – Requisito
Analisado

RF - Refinamento

CT - Categoria

CA Característica

AV - Associação
de Critério

VV – Estrutura de
Avaliação

NI - Nível de
Integridade

PR – Processo
V&V

TF – Tarefa V&V

AT – Atividade
V&V

Figura 5-3: Relação entre os Elementos de Dados e a Ferramenta.
Fonte: Elaborada pelo autor.

CR - Critério de
Avaliação
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São mostradas quais as tabelas do modelo de dados são criadas e
atualizadas em cada um dos três módulos principais do método de avaliação de
requisitos.

Observações sobre a Especificação da Ferramenta:

1. A Especificação da Ferramenta de Avaliação de Requisitos é acompanhada
de um protótipo da solução. Neste capítulo, são apresentados somente os
pacotes do protótipo e os seus métodos, seguidos de uma descrição
resumida de suas funcionalidades. No APÊNDICE D encontram-se as
descrições e as tabelas dos modelos de dados que dão suporte às operações
envolvidas.
2. Neste capítulo são apresentadas somente as telas de menus. No Capítulo 6
são apresentadas as demais telas pela submissão do protótipo a uma
especificação de requisitos de software.
3. O protótipo não faz restrições ao acesso de suas funcionalidades, isto é, não
implementa um workflow para restringir ou segregar acessos por tipo de
usuários, como administradores e analistas. Isto foi feito para facilitar a
apresentação de suas funcionalidades de maneira independente, sem que
houvesse a necessidade de se utilizar um script para sua utilização.
4.

No caso da implementação real da ferramenta faz-se necessário

também a implementação de um workflow para controlar a seqüência correta
e limitar os acessos de acordo com o agrupamento lógico da ferramenta, ou
seja, suporte, execução e gestão. A Figura 5-4 mostra os pacotes dos
módulos da Ferramenta.

Figura 5-4: Módulos da Ferramenta de Avaliação de Requisitos.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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A Figura 5-5 apresenta o Menu Principal da Ferramenta de Criação de
Roteiros para a Avaliação de Requisitos de Software.

Figura 5-5: Menu Principal da Ferramenta.
Fonte: Elaborada pelo autor.

5.1.4 Módulo de Preparação

O módulo de Preparação contém as funcionalidades de manter as tabelas
básicas utilizadas pelos outros módulos da ferramenta. Nesses métodos são
executadas as operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete) das tabelas dos
elementos de dados básicos do método. A Figura 5-6 apresenta o pacote com os
métodos do Módulo de Preparação.

Figura 5-6: Métodos do Módulo de Preparação.
Fonte: Elaborada pelo autor.

113

As tabelas básicas armazenam as informações que apóiam toda a
ferramenta. Essas informações fazem parte dos conceitos obtidos a partir da Norma
IEEE 830 (1998), que trata da especificação de requisitos, e também da Norma
IEEE 1012 (2004), que trata da verificação e validação. As atividades do Módulo de
Preparação mostradas a seguir estão descritas em detalhes no APÊNDICE D:

a) Manter as Características de uma ERS (CA): Transação que mantém a
tabela tbCA que contém as definições das Características de uma ERS. As
Características fazem parte da estrutura de Avaliação.

b) Manter Categorias (CT): Transação que mantém a tabela tbCT que contém
as definições das Categorias dos requisitos de software. As categorias
servirão para classificar os requisitos de software para serem submetidos ao
processo de avaliação.

c) Manter Níveis de Integridade (NI): Transação que mantém a tabela tbNI que
contém as definições dos Níveis de Integridade de Software. Os Níveis de
Integridade fazem parte da estrutura de Avaliação.

d) Manter Processos V&V (PR): Transação que mantém a tabela tbPR que
contém as definições dos Processos V&V. Os Processos V&V fazem parte da
estrutura de Avaliação.

e) Manter Atividades V&V (AT): Transação que mantém a tabela tbAT que
contém as definições das Atividades V&V. As Atividades V&V fazem parte da
estrutura de Avaliação. As Atividades V&V dependem da existência do
Processo V&V associado.

f) Manter Tarefas V&V (TF): Transação que mantém a tabela tbTF, contém as
definições das Tarefas V&V. As Tarefas V&V fazem parte da estrutura de
Avaliação. As Tarefas V&V dependem da existência da Atividade V&V
associada.
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g) Manter Critérios de Avaliação (CR): Transação que mantém a tabela tbCR
que contém as definições dos Critérios de Avaliação.

5.1.5 Módulo de Construção

O módulo de Construção contém as funcionalidades para montar as
associações entre as tabelas básicas para que as atividades de avaliação de
requisitos de software possam ser executadas. O pacote com os métodos do Módulo
de Construção é mostrado na Figura 5-7. As atividades do Módulo de Construção
mostradas a seguir estão descritas em detalhes no APÊNDICE D.

Figura 5-7: Métodos do Módulo de Construção.
Fonte: Elaborada pelo autor.

a) Construir Estrutura de Avaliação (VV): Transação que constrói a tabela
tbVV que é composta pela associação das seguintes tabelas:
tbCA - Características;
tbCT - Categorias;
tbNI – Nível de Integridade;
TbPR - Processos;
TbAT - Atividades;
tbTF - Tarefas;
tbCR – Critérios de Avaliação.

b) Atribuir Critérios à Estrutura de Avaliação (AV): Transação que constrói a
tabela tbAV que contém a associação da Estrutura de Avaliação (VV) com os
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Critérios de Avaliação (CR). Essa associação permite que novos critérios
possam ser definidos independentemente da estrutura de avaliação.

c) Associar Categorias à Estrutura de Avaliação (CZ): Transação que
constrói a tabela tbCZ que contém a associação da Estrutura de Avaliação
com as Categorias dos requisitos de software;

d) Construir o Roteiro Geral de Avaliação (RG): Transação que constrói a
tabela tbRG. O roteiro geral faz a associação indireta das categorias dos
requisitos com os critérios de avaliação. O Roteiro Geral é composto por duas
associações:
associação da Estrutura de Avaliação com os Critérios de Avaliação
(AV);
associação da Estrutura de Avaliação com as Categorias de
requisitos (CZ);

5.1.6 Modulo de Execução

O módulo de Execução contém as funcionalidades para execução da
avaliação dos requisitos de software. A Figura 5-8 mostra o pacote com os métodos
do Módulo de Execução da Ferramenta de Avaliação de Requisitos de Software.

Nos dois módulos anteriores, de preparação e de construção, foi montada
toda a estrutura necessária para a realização da avaliação dos requisitos de
software, que acontece no módulo e execução.

A primeira vez que os dois primeiros módulos são executados, a maior parte
da estrutura de dados deve ser montada, e as outras vezes, para completar essa
estrutura de dados já montada. Já o módulo de execução deverá ser executado
várias vezes, para tratar novos requisitos, como também para refinar a avaliação dos
requisitos.
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Figura 5-8: Métodos do Módulo de Execução.
Fonte: Elaborada pelo autor.

As atividades do Módulo de Execução mostradas a seguir estão descritas em
detalhes no APÊNDICE D.

a) Obter Requisitos de Software (RQ): Transação que carrega a tabela tbRQ,
que contém os requisitos no seu formato original.

b) Obter Refinamento (RF) e Categorizar (CG) o Requisito Refinado (RR):
Transação que constrói as tabelas tbRF, de refinamentos, tbRR, de requisitos
refinados e tbCG, de categorizações. O refinamento é o processo de
decompor

o

texto

do

requisito

em

partes

para

serem

avaliadas

separadamente. Essas partes são gravadas na tabela tbRF. A Categorização
é o processo de analisar cada parte do requisito, ou o refinamento, e atribuir
uma ou mais categorias, que serão utilizadas para a realização da avaliação.
A categorização é gravada na tabela tbCG. O Requisito Refinado é uma cópia
do requisito de software a ser avaliado, mas com marcadores que separam as
partes ou refinamentos. O requisito refinado é armazenado na tabela tbRR.

c) Construir Roteiro de Teste (RT) do Requisito de Software: Transação que
constrói a tabela tbRT. O Roteiro de Teste (RT) é construído a partir do roteiro
geral (RG), com uma estrutura de testes específica para o requisito ou os
requisitos que serão analisados. O roteiro geral cobre todas as possibilidades
de testes possíveis de serem gerados, tendo por base as tabelas que formam
a estrutura de avaliação. Já o roteiro de teste específico contém os critérios
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de avaliação relacionados as categorias que classificaram o requisito,
tornando o teste dirigido para um determinado conjunto de requisitos. Outros
conjuntos de requisitos com classificação de categorias diferentes terão seu
roteiro de testes específico, para atender esse novo tipo de requisito.
d) Aplicar Teste de Avaliação – Unidade de Teste (UT): Transação que
constrói as tabelas tbUT e tbTT. A unidade de teste (UT) controla a execução
dos testes (TT) que são instâncias do roteiro de teste (RT), podendo ser
aplicados mais de uma vez, dependendo dos resultados da avaliação.

5.1.7

Módulo de Análise de Resultados

O módulo de Análise dos Resultados contém as funcionalidades para
execução da análise dos resultados da aplicação da avaliação dos requisitos de
software.

A Figura 5-9 mostra os métodos do Módulo de Análise dos Resultados da
Ferramenta de Criação dos Roteiros para a Avaliação de Requisitos de Software.

Figura 5-9: Métodos do Módulo – Análise de Resultados.
Fonte: Elaborada pelo autor.

As atividades do Módulo de Análise de Resultados mostradas a seguir estão
descritas em detalhes no APÊNDICE D:
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a) Consultar Indicadores de Qualidade: Transação que disponibiliza o acesso
aos indicadores de qualidade das tabelas tbUT e tbTT.

b) Consolidar Indicadores de Qualidade: Transação que disponibiliza o
acesso à consolidação dos indicadores de qualidade das tabelas tbUT e tbTT.

c) Totalizar os Indicadores de Qualidade: Transação que disponibiliza o
acesso à totalização dos indicadores de qualidade das tabelas tbUT e tbUT.

5.1.8 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresenta a Especificação da Ferramenta que implementa o
Método de Criação de Roteiros para a Avaliação de Requisitos de Software. Neste
capítulo são apresentadas somente as telas de menus da ferramenta. As demais
telas são apresentadas no Capítulo 6, em que um protótipo da ferramenta é
apresentado com a simulação de execução de avaliação de especificação de
requisitos de software reais.
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6 APLICAÇÃO DO MÉTODO E FERRAMENTA

A aplicação do Método de Avaliação de Requisitos, descrito neste trabalho de
pesquisa, é feita com exemplos de especificações de requisitos de software de uma
empresa real, aqui denominada “X”. Inicialmente são apresentados todos os
aspectos de organização e como é feito o tratamento dos requisitos por essa
empresa. Em seguida, um exemplo de especificação de requisito de software é
submetido ao processo de avaliação utilizado pela empresa “X”.

O mesmo exemplo é então submetido ao Método de Avaliação proposto, com
a utilização de um protótipo da ferramenta, especificada no Capítulo 5, que
implementa o Método de Avaliação. Apesar de não ser o objetivo principal do
trabalho, é possível fazer uma comparação preliminar entre o tratamento dado aos
requisitos pela empresa “X” e os disponibilizados pelo Método de Avaliação
proposto. A especificação utilizada no trabalho é real, com pequenas modificações
no formato de apresentação, tendo sido preservado o seu conteúdo original. Essas
pequenas modificações não foram feitas para atender a qualquer tipo de restrição
imposta pelo método ou ferramenta e sim para melhorar a identificação dos
requisitos de software.

O objetivo dessa comparação preliminar é mostrar a viabilidade de aplicação
do método e da ferramenta, observando-se suas potencialidade e flexibilidade como
facilitadores na avaliação das especificações de requisitos de software. Não há
qualquer intenção de se mostrar pontos positivos ou negativos da especificação,
pois estes só poderiam ser conseguidos se a avaliação fosse efetuada por um
especialista no contexto dos exemplos apresentados.

6.1.1 A Empresa “X”
A Empresa “X” possui uma equipe de gestão de requisitos, cujos objetivos
principais são de fazer a avaliação das especificações de requisitos de software e
organizar e armazenar estes requisitos, não tendo qualquer tipo de participação na
elaboração das especificações. A seguir é mostrado o processo de gestão dos
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requisitos, como os requisitos estão estruturados e quais são as restrições utilizadas
para a aplicação da avaliação desses requisitos.

6.1.2 Processo de Gestão de Requisitos

Atualmente a empresa X tem um processo de Gestão de Requisitos para todo
o ciclo de vida dos requisitos, conforme mostra a Figura 6-1. As atividades desse
processo são:

a) Levantamento de Requisitos: nesta atividade os requisitos são obtidos
por uma série de técnicas de elicitação, como reuniões, entrevistas,
simulações, etc. Esta atividade está fora do escopo deste trabalho e por
isso não será tratada.
b) Análise de Requisitos: nesta atividade os requisitos são categorizados,
desenvolvidos, vinculados a outros requisitos e reaproveitados quando
possível. Está atividades está fora do escopo deste trabalho e por isso não
será tratada.
c) Validação de Requisitos: nesta atividade os requisitos são avaliados
quanto à forma, categorização e vínculos. Esta atividade está diretamente
ligada ao escopo deste trabalho e será confrontada com a utilização do
método pela ferramenta.

Figura 6-1: Modelo de Gestão de Requisito.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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d) Aprovação de Requisitos: nesta atividade os requisitos são avaliados
quanto ao conteúdo pelo analista ou gestor responsável. Esta atividade
está diretamente ligada ao escopo deste trabalho, mas neste caso o
método e a ferramenta entram como um mecanismo auxiliar para dar
suporte ao trabalho do especialista.

6.1.3 Classificação dos Requisitos

Na empresa X os requisitos estão classificados de acordo com a seguinte
estrutura:
a) Arquitetura:
Requisitos de Arquitetura;
Target (termo utilizado para identificar um requisito do sistema
legado ou já existente).
b) Especificação Funcional:
Requisito de Negócio;
Requisito Funcional;
Regra de Negócio;
Requisito

Não

Funcional

(são

considerados

somente

itens

relacionados à Segurança, Comunicação e Disponibilidade);
Requisito Inverso (funcionalidades fora do escopo).

Os requisitos passam pelos processos de avaliação e devem atender a uma
série de restrições para serem considerados válidos. Os requisitos denominados
Target não são avaliados, pois são requisitos já implementados nos sistemas
legados ou já existentes.

O processo de avaliação cobre apenas a atividade denominada de validação
de requisito, que trata da avaliação da forma do requisito e não do seu conteúdo.
Quanto à atividade de aprovação de requisitos, que trata da avaliação de conteúdo,
não há um processo definido formalmente, e depende da atuação do analista e do
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gestor do negócio. Portanto a descrição que se segue é válida somente para a
avaliação dos requisitos quanto à forma.

6.1.4 Restrições para os Requisitos e Regras

Há uma série de restrições que se aplicam tanto aos Requisitos como as
Regras:
Os requisitos e regras de negócio devem ser compostos por sentenças em
linguagem natural. Devem obrigatoriamente ter um Título e uma
Descrição;
O Titulo deve representar um resumo objetivo de requisito, numa única
sentença, ter no máximo 64 caracteres e ser descrito com letra minúscula
(com exceção da primeira letra);
A Descrição deve ser clara, completa e objetiva. Deve ser iniciada pelo
mesmo texto do título, seguida por uma breve descrição do requisito ou
regra;
O Título não deve ter pontuação (ponto final, ponto e vírgula, etc.);
Caso o requisito possua alguma abreviação ou sigla essa deverá ser
detalhada na Descrição do requisito.

6.1.5 Restrições para Regras de Negócio

Há restrições que se aplicam apenas as Regras de Negócio:
Indicam restrições, cálculos ou condições de um determinado dado ou de
um processo. Possuem os seguintes níveis de imposição:
o Estrito: Não pode ser violada sob nenhuma condição;
o Convergência no Tempo: Se violada, medidas serão tomadas para
que o seu cumprimento se dê o mais rápido possível;
o Violação sob permissão: A regra pode ser violada se uma pessoa
autorizar a violação;
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o Violação Pós-justificativa: O responsável pela violação terá que
justificar os motivos, podendo ser punido se não aprovada a
justificativa.
Formato da regra:
o
o
o
o
o
o
o
o

Título da Regra
<termo> é calculado como <fórmula>
<termo> é considerado <estado> se ...
<termo> é estabelecido como ;;;
... deve / não deve ...
... pode / não pode ...
... somente se ...’
... só ... se ...

Regras de Negócio não devem indicar: quando, como, onde ou quem,
nem expressar lógica de processamento.

6.1.6 Restrições para Requisitos de Negócio

Há restrições que se aplicam somente aos Requisitos de Negócio:
São os requisitos de mais alto nível da solução. Definem o que o negócio
exige que seja desenvolvido. Não explica “como” deve ser feito, mas sim
“o quê” deve ser atendido.
Formato do Requisito de Negócio:
o
o

Título do Requisito
<verbo> + objeto> [+<complemento>]

O verbo utilizado no Título dever ser da lista mostrada a seguir:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Administrar
Automatizar
Controlar
Disponibilizar
Gerir
Integrar
Manter
Oferecer
Possibilitar
Parametrizar
Permitir
Prover
Suportar
Tratar

O Objeto utilizado deve expressar “o quê”;
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O complemento deve expressar “de quem?”, “para quem?” ou “onde”, e
ser utilizado somente quando necessário;
O Título do requisito deve ter somente um verbo;
O Título do requisito deve ter somente um objeto;
Requisitos de Negócio não devem indicar idéia de tempo como: hoje,
atualmente, antes, depois, etc.;
Requisitos de Negócio não devem informar valores variáveis como preço,
custo, velocidade, etc.

6.1.7 Restrições para Requisitos de Arquitetura

Há restrições que se aplicam somente aos Requisitos de Arquitetura:
São os de mais alto nível da solução. Definem o que o negócio exige que
seja desenvolvido. Não explica “como” deve ser feito, mas sim “o quê”
deve ser atendido. São posteriormente detalhados em Requisitos de
Negócio;
Os Requisitos de Arquitetura seguem o mesmo formato dos Requisitos de
Negócio.

6.1.8 Restrições para Requisitos Não Funcionais

Há restrições que se aplicam somente aos Requisitos Não Funcionais:
Indicam “como” o sistema deve atender às funcionalidades definidas
(Caso de Uso). Em geral impõem restrições ao sistema. São divididas em:
o Segurança: Estabelecem as características de segurança das
informações e de acesso aos dados e funções;
o Comunicação: Definem as necessidades de comunicação com
outros objetos;
o Disponibilidade: Definem as características de disponibilidade da
Solução ou do Sistema.
Formato do Requisito de Não Funcional:
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o
o

Título do Requisito
<verbo> [+<complemento>] + <restrição>

6.1.9 Restrições para Requisitos Inversos

Há restrições que se aplicam somente aos Requisitos Inversos:
Indicam características que o projeto não deve atender ou recursos que
não serão implementados no sistema. Limitam o escopo do projeto,
sistema, produto ou elemento;
Formato do Requisito Inverso:
o
o

Título do Requisito
“Não” + <verbo> [+<complemento>]

6.1.10 Restrições para Requisitos Funcionais

Há restrições que se aplicam somente aos Requisitos Funcionais:
Indicam as funcionalidades do sistema.
Formato do Requisito de Funcional:
o
o

Título do Requisito
<verbo> + <objeto>

O verbo utilizado no Título dever obrigatoriamente estar no infinitivo;
O Título do requisito deve ter somente um verbo;
O Título do requisito pode ter um ou mais objetos.

6.1.11 Mapa de Rastreabilidade

A rastreabilidade procura mostrar a origem e o destino do requisito para que
se possa fazer o seu rastreamento, com o objetivo de se conhecer como o requisito
foi criado e onde ele está sendo utilizado. A rastreabilidade tem grande utilidade
quando são feitas manutenções em produtos de software e se deseja analisar o
impactos das modificações. A empresa em questão utiliza a estrutura mostrada no
Mapa de Rastreabilidade da Figura 6-2.
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Figura 6-2: Mapa de Rastreabilidade.
Fonte: Elaborada pelo autor.

6.1.12 Descrição dos Exemplos de Teste

Foram coletados 35 exemplos entre Requisitos Funcionais, Requisitos de
Negócio e Regras de Negócio para serem submetidos à ferramenta. São
especificações de requisitos de um sistema de pagamento de comissões de
operações financeiras entre a empresa X e seus agentes de negócios. O Quadro 6-1
mostra um dos exemplos de especificação de requisitos que foi avaliado e que
servirá de base para as duas avaliações, a utilizada hoje por aquela instituição e
com a utilização do método de avaliação proposto neste trabalho.
(continua)
Identificação
Título

Tipo Requisito de Negócio
RN-0100
Possibilitar o Cálculo de Comissões
Descrição

Possibilitar o Cálculo de Comissões
Este requisito descreve a forma de cálculo contemplando cálculo de comissão normal,
Adicional, Originação e Recálculo de comissões.
São necessários os seguintes parâmetros para a realização do Cálculo de Comissões:
Percentual de Comissão
Percentual de Juros sobre a Comissão
Participação Bradesco sobre Spread - Projeto Bancos
Participação Banco Conveniado sobre Spread - Projeto Bancos
Regra de Cálculo da Comissão
Identificação da Empresa Terceira
Data de Vencimento
Período para Cálculo da Produção
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(conclusão)
Identificação
Título

Tipo Requisito de Negócio
RN-0100
Possibilitar o Cálculo de Comissões
Descrição

Tipo de Cálculo de Produção (Valor Fixo, Performance)
Faixa de Spread Líquido
Faixa de Percetual
Faixa de Valor
Coeficiente do Cliente da Tabela de Operação
Valor da Parcela
Valor Contratado
Valor Liberado
Indicador de Valor Liberado Parcial (S/N)
Valor Financiado Líquido
Valor Devolução da TAC - Tarifa de Abertura de Crédito
Valor de Retorno
Valor do IOF
Spread da operação
Spread Líquido
Spread de Risco
Juros
Índice de Correção
Valor Devolução COA - Custo de Operação Ativa
Valor Devolução SEP - Serviço de Promotora
Taxa-Padrão
Taxa de Captação
Teto Máximo de Comissão
Tipo de Comissão (Explícita/Ímplicita)
Quantidade de Bens
Valor Fixo por Bem
Coeficiente do Banco da Tabela de Operação
Rastreabilidade
DE
Não há.
PARA (RF-0010) – Gerir Teto Máximo para Pagamento e Comissões.
(RF-0020) – Calcular Comissão de Originação.
(RF-0030) – Recalcular Comissões.
(RF-0040) – Obter Parâmetros para Impostos resultantes de Comissões.
(RF-0050) – Calcular Comissão Adicional.
(RF-0060) – Calcular Comissões.
(RF-0070) – Obter índices para atualização de Valores de Comissão.
Quadro 6-1: Especificação de Requisito para teste.
Fonte: Elaborada pelo autor.

6.1.13 Utilização do Processo Atual de Avaliação

Este item apresenta os resultados da avaliação da especificação de requisito
com a identificação RN-0100, com as restrições impostas pelo processo de Gestão
de Requisitos da Empresa “X”. Aqui não estão retratados os testes que podem ter
sido efetivamente realizados, mas sim a aplicação da avaliação utilizando as
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restrições propostas pela documentação da Gestão de Requisitos. Foi adotado o
seguinte formato para esta avaliação:

Restrição Imposta

Resultado Provável

Comentários

O requisito RN-0100 foi classificado originalmente como requisito de negócio,
portanto, serão aplicadas as restrições exigidas para esse tipo de requisito.No
primeiro conjunto de testes são aplicadas as restrições válidas para os requisitos e
as regras, conforme mostrado na Tabela 6-1.
Tabela 6-1: Restrições para os Requisitos e Regras.

Restrições para os Requisitos e Regras
Restrição Imposta
Resultado
Comentários
Os requisitos devem ser
compostos por sentenças em
OK
Está em linguagem natural.
linguagem natural.
Devem ter obrigatoriamente um
OK
Tem um Título e uma Descrição.
Título e uma Descrição.
O Título deve representar um
OK
Provavelmente sim.
resumo objetivo do requisito.
O Título deve estar em uma única
OK
Está em uma única sentença.
sentença.
O Título deve ter no máximo 64
OK
Tem 35 caracteres.
caracteres.
O Título deve estar descrito com
Há palavras com letras iniciando
letra minúscula (com exceção da
NO
por maiúsculas no Título além da
primeira letra).
primeira palavra.
A Descrição deve ser clara.
OK
Está clara.
A descrição informa que descreve
A Descrição deve ser completa
NO
a forma de cálculo, mas não há
nenhuma descrição a respeito.
A Descrição deve ser objetiva.
OK
É Objetiva.
A descrição é iniciada pelo
A Descrição deve ser iniciada pelo
OK
mesmo texto - Possibilitar o
mesmo texto do Título.
Cálculo de Comissões
Contém - Este requisito descreve
A Descrição deve conter após o
a forma de cálculo contemplando
Título, uma breve descrição do
OK
cálculo de comissão normal,
requisito ou regra.
Adicional, Originação e Recálculo
de comissões.
O Título não deve ter pontuação
OK
Não tem.
(ponto final, ponto e vírgula, etc.).
Caso haja alguma abreviação ou
As siglas existentes estão
sigla essa deverá ser detalhada na
OK
detalhadas, com exceção do IOF,
Descrição do requisito.
mas que é do contexto.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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No segundo conjunto de testes são aplicadas as restrições válidas para os
Requisitos de Negócio, conforme mostrado na Tabela 6-2.
Tabela 6-2: Restrições para Requisitos de Negócio.

Restrições para Requisitos de Negócio
Restrição Imposta
Resultado
Comentários
São os requisitos de mais alto
OK
Provavelmente sim.
nível da solução.
Definem o que o negócio exige
OK
Sim, define.
que seja desenvolvido.
Não explica “como” deve ser feito,
mas sim “o quê” deve ser
OK
Não há explicação do como.
atendido.
O Título deve ter o seguinte
formato: <verbo> + <objeto>
OK
Tem exatamente esse formato.
[+<complemento>]
O verbo utiliza no Título deve ser
OK
Verbo - Possibilitar.
da lista definida da seção 6.1.5.
O objeto deve expressar “o quê”.
OK
Expressa - o cálculo.
O complemento deve expressar
“de quem?”, “para quem?” ou
OK
Expressa - de comissões.
“onde” e ser utilizado somente
quando necessário.
O Título do requisito deve ter
OK
Tem um único verbo - Possibilitar.
somente um verbo.
O Título do requisito deve ter
OK
Tem um único objeto – o cálculo.
somente um objeto.
Requisitos de Negócio não devem
indicar idéia de tempo como: hoje,
OK
Não indicam.
atualmente, antes, depois, etc.
Requisitos de Negócio não devem
informar valores variáveis como
OK
Não informa.
preço, custo, velocidade, etc.
Fonte: Elaborada pelo autor.

No terceiro conjunto de testes são aplicadas as restrições válidas para
Rastreabilidade, conforme mostrado na Tabela 6-3.
Tabela 6-3: Restrições de Rastreabilidade.
(continua)

Restrições de Rastreablidade
Restrição Imposta
Resultado
Comentários
Requisitos Funcionais tem uma
Não há ligações DE.
ligação DE com os Requisitos de
OK
Negócio.
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Tabela 6-4: Restrições de Rastreabilidade.
(conclusão)

Restrição Imposta

Restrições de Rastreablidade
Resultado
Comentários
Há ligações PARA:

Requisitos de Negócio tem uma
ligação PARA os Requisitos
funcionais.

OK

(FUNC100815) – Gerir Teto
Máximo para Pagamento e
Comissões.
(FUNC99763) – Calcular
Comissão de Originação.
(FUNC99772) – Recalcular
Comissões.
(FUNC100313) – Obter
Parâmetros para Impostos
resultantes de Comissões.
(FUNC99754) – Calcular
Comissão Adicional.
(FUNC99705) – Calcular
Comissões.
(FUNC99809) – Obter índices
para atualização de Valores de
Comissão

Fonte: Elaborada pelo autor.

6.1.14 Utilização do Método de Avaliação Proposto

A aplicação do Método de Avaliação de Requisitos de Software proposto é
feita por intermédio de um protótipo da ferramenta especificada no Capítulo 5. A
mesma especificação de requisitos avaliada pelo processo de gestão de requisitos
utilizado na empresa “X” é utilizada como massa de teste para o Método de
Avaliação.

A aplicação do Método exige que seja montada toda a estrutura de

dados para que seja possível fazer a avaliação. Na ferramenta, essa estrutura de
dados é montada uma única vez no processo de avaliação de requisitos de uma
organização, desde que não haja alterações nesta estrutura

Isto ocorre pois tais dados estão fundamentados nas Normas IEEE 830
(1998) e IEEE 1012 (2004), que constituem a base do Método. Esses dados são,
portanto, de uso geral e não estão restritos às especificações que possam ser
utilizadas para os testes.
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Toda a descrição que se segue referencia a especificação da ferramenta
apresentada no Capítulo 5 e no Apêndice D.

6.1.15 Módulo de Preparação

No módulo de Preparação são executadas as transações para a criação e
manutenção das tabelas básicas. Essas transações são as seguintes:
a) 1.1.- Manter Características (CA);
b) 1.2.- Manter Categorias (CT);
c) 1.3.- Manter Níveis de Integridade (NI);
d) 1.4.-.Manter Processos (PR);
e) 1.5.- Manter Atividades (AT);
f) 1.6.- Manter Tarefas (TF);
g) 1.7.- Manter Critérios de Avaliação (CR).
Em seguida são mostradas exemplos de execução dessas transações.

a) 1.1.- Manter Características (CA)
Esta transação executa a manutenção da tabela de Características
de uma ERS (tbCA) com a execução das operações de CRUD (Create,
Read, Update, Detete). A
Figura 6-3 mostra a tela de execução da transação de manutenção da
tabela tbCA.

Figura 6-3: Tela da Transação de Manutenção da Tabela tbCA.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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b) 1.2.- Manter Categorias (CT)
Esta transação executa a manutenção da tabela de Categorias de
Requisitos de Software (tbCT) com a execução das operações de CRUD
(Create, Read, Update, Detete). A Figura 6-4 mostra a tela de execução
da transação de manutenção da tabela tbCT.

Figura 6-4: Tela da Transação de Manutenção da Tabela tbCT.
Fonte: Elaborada pelo autor.

c) 1.3.- Manter Níveis de Integridade (NI)
Esta transação executa a manutenção da tabela de Níveis de Integridade
d Software (tbNI) com a execução das operações de CRUD (Create,
Read, Update, Detete). A Figura 6-5 mostra a tela de execução da
transação de manutenção da tabela tbNI.

Figura 6-5: Tela da Transação de Manutenção da Tabela tbNI.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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d) 1.4.- Manter Processos V&V (PR)
Esta transação executa a manutenção da tabela de Processos V&V (tbPR)
com a execução das operações de CRUD (Create, Read, Update, Detete). A Figura
6-6 mostra a tela de execução da transação de manutenção da tabela tbPR.

Figura 6-6: Tela da Transação de Manutenção da Tabela tbPR.
Fonte: Elaborada pelo autor.

e) 1.5.- Manter Atividades V&V (AT)
Esta transação executa a manutenção da tabela de Atividades V&V (tbAT)
com a execução das operações de CRUD (Create, Read, Update, Detete).
A Figura 6-7 mostra a tela de execução da transação de manutenção da
tabela tbAT.

Figura 6-7: Tela da Transação de Manutenção da Tabela tbAT.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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f) 1.6.- Manter Tarefas V&V (TF)
Esta transação executa a manutenção da tabela de Tarefas V&V (tbTF)
com a execução das operações de CRUD (Create, Read, Update, Detete).
A Figura 6-8 mostra a tela de execução da transação de manutenção da
tabela tbTF.

Figura 6-8: Tela da Transação de Manutenção da Tabela tbTF.
Fonte: Elaborada pelo autor.

g) 1.6.- Manter Critérios de Avaliação (CR)
Esta transação executa a manutenção da tabela de Critérios de Avaliação
(tbCR) com a execução das operações de CRUD (Create, Read, Update,
Detete). A Figura 6-9 mostra a tela de execução da transação de
manutenção da tabela tbCR.

Figura 6-9: Tela da Transação de Manutenção da Tabela tbCR. Fonte:
Elaborada pelo autor.
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6.1.16 Módulo de Construção
No módulo de Construção são executadas as transações para a criação das
estruturas de avaliação dos requisitos.
Essas estruturas são criadas a partir de associações entre as tabelas básicas.

Essas transações são as seguintes:

a) 2.1.- Construir Estrutura de Avaliação (VV);
b) 2.2.- Atribuir Critérios à Estrutura de Avaliação (AV);
c) 2.3.- Associar Categorias à Estrutura de Avaliação (CZ);
d) 2.4.- Construir Roteiro Geral de Avaliação (RG).

Em seguida são mostradas exemplos de execução dessas transações.

a) 2.1.- Construir Estrutura de Avaliação (VV): Esta transação associa
todos os elementos de avaliação contida na Norma IEEE 1012 (2004) com
as Características de uma ERS contidas na Norma IEEE 830 (1998).

Para formar a estrutura de avaliação que combina as seguintes tabelas:
tbPR – Tabela de Processos V&V;
tbAT – Tabela de Atividades V&V;
tbTF – Tabela de Tarefas V&V;
tbNI - Tabela de Níveis de Integridade V&V;
tbCA – Tabela de Características de uma ERS.

Em sistemas muito grandes podem existir módulos com maior criticidade
que outros módulos, e nesses casos podem ser aplicados mais de um
Nível de Integridade de Software, com valores diferentes entre os
módulos.

Como o exemplo envolve apenas uma parte de um único sistema, estão
sendo consideradas apenas as associações com as estruturas V&V que
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tenham Nível de Integridade 4, sendo que os outros níveis 3, 2 e 1 foram
desconsiderados, neste caso. A tela desta transação é mostrada na Figura
6-10.

Figura 6-10: Tela da transação que cria a Estrutura de Avaliação VV.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Esta transação executa as seguintes operações:

Carregar Elementos Básicos;
Carregar Características;
Salvar Estrutura;
Consultar Estrutura;
Excluir Estrutura.

b) 2.2.- Atribuir Critérios à Estrutura de Avaliação (AV): Esta transação
atribui os Critérios de Avaliação (CR) à Estrutura de Avaliação(VV) pela
associação AV. A tela desta transação é mostrada na Figura 6-11. Os
critérios de avaliação foram separados da estrutura de avaliação da
Norma IEEE 1012 (2004) para permitir a expansão de critérios e a sua
reutilização.
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Esta transação cria a seguinte tabela:
tbAV: Tabela de associação entre a Estrutura de Avaliação (VV) e
os Critérios de Avaliação (CR).

Figura 6-11: Tela da transação que atribui Critérios de Avaliação à Estrutura.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Esta transação executa as seguintes operações:

Carregar Estrutura de Avaliação;
Carregar Critérios;
Salvar Associações
Consultar Associação;
Excluir Associação.

c) 2.3.- Associar Categorias à Estrutura de Avaliação (CZ): Esta
transação associa as Categorias de Requisitos de Software (CT) à
Estrutura de Avaliação (VV) formando uma relação com essa associação
(CZ). A tela desta transação é mostrada na Figura 6-12. Esta associação
faz a ligação das categorias com os critérios de avaliação.
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Esta transação cria as seguintes tabelas:
tbCZ: Tabela de associação entre a Estrutura de Avaliação (VV) e
as Categorias dos Requisitos de Software (CR).

Figura 6-12: Tela da transação que associa Categorias à Estrutura de Avaliação.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Esta transação executa as seguintes operações:
Carregar Estrutura de Avaliação;
Carregar Categorias;
Salvar Associação;
Consultar Associação;
Excluir Associação.

d) 2.4.- Construir o Roteiro Geral de Avaliação (RG): Esta transação
constrói o Roteiro Geral de Avaliação, isto é, o roteiro de testes para todas
as categorias registradas e não apenas a do requisito a ser testado. Esse
roteiro específico do requisito é criado no módulo de execução. A tela
desta transação é mostrada na Figura 6-13. Esta transação cria a seguinte
tabela:
tbRG: tabela do Roteiro Geral de Avaliação.
Esta transação executa as seguintes operações:
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Cria Roteiro Geral;
Consultar Roteiro Geral;
Carregar Categorias;
Ver Detalhes;
Excluir Roteiro Geral.

Figura 6-13: Tela da transação de geração do Roteiro Geral.
Fonte: Elaborada pelo autor.

6.1.17 Módulo de Execução

No módulo de Execução é que se inicia a avaliação dos requisitos de
software, no qual são executadas as seguintes transações:
a) 3.1.- Obter o Requisito de Software (RQ);
b) 3.2.- Refinar (RF) e Categorizar (CG) o Requisito de Software (RR);
c) 3.3.- Construir o Roteiro de Teste (RT) do Requisito de Software;
d) 3.4.- Aplicar o Teste de Avaliação – Unidade de Teste (UT – TT).

Em seguida são mostrados exemplos de execução dessas transações com o
protótipo da ferramenta de avaliação.
a) 3.1.- Obter o Requisito de Software: O objetivo desta transação é
recepcionar o requisito de software e o carregar na base de dados da
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ferramenta. Podem existir diferentes maneiras e formatos de requisitos e
esses devem ser tratados por alguma interface que consiga carregá-los na
ferramenta. Uma alternativa eficiente é disponibilizar uma interface para
tratamento de arquivos XML. A tela desta transação é mostrada na Figura
6-14.

Figura 6-14: Tela de transação de obtenção de Requisitos de Software.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Esta transação cria a seguinte tabela:
tbRQ: tabela de Requisitos de Software. Para os testes essa tabela
foi carregada com 35 especificações de requisitos da amostra para
testes.

Esta transação executa as seguintes operações:
Carregar a Lista de Requisitos;
Carregar Requisito;
Limpar o Requisito;
Aceitar o Requisito.

b) 3.2.- Refinar (RF) e Categorizar (CG) o Requisito de Software (RR):
Esta transação permite decompor o requisito em várias partes,
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denominadas aqui de refinamentos, e atribuir a estes refinamentos, uma
ou mais categorias. A tela desta transação é mostrada na Figura 6-15.
Esta transação cria as seguintes tabelas:
tbRR: tabela com os requisitos refinados. É o requisito original com
separadores para identificar os refinamentos efetuados para esse
requisito;
tbRF: tabela de refinamento contendo os refinamentos segundo a
análise e categorização arbitrária feita pelo avaliador no requisito do
exemplo.
tbCG: tabela que contém a associação entre refinamentos e
categorias.

Figura 6-15: Tela da transação de Refinamento e Categorização de Requisitos de Software.
Fonte: Elaborada pelo autor.

O resultado da execução dessa transação mostra uma das principais
diferenças entre os dois procedimentos de avaliação. Na Empresa “X” o requisito já
vem classificado como sendo de uma determinada categoria e assim é tratado pelos
avaliadores. Pelo Método, o requisito é analisado, refinado (decomposto em partes),
e cada refinamento pode receber uma ou mais categorias, para mais tarde serem
submetidos aos testes específicos de cada categoria.

142
c) 3.3.- Construir o Roteiro de Teste (RT) do Requisito de Software:
Esta transação cria o Roteiro de Testes específico para o requisito que
está sendo avaliado. A tela desta transação é mostrada na Figura 6-16,
que cria a seguinte tabela:
tbRT: Tabela de Roteiro de Teste Específico, contendo os testes
específicos para o requisito do exemplo.

O Roteiro permite que cada teste tenha sua aplicação aprovada antes de ir
para a submissão da avaliação, permitindo que se criem roteiros
alternativos para situações específicas.

Figura 6-16: Tela da Transação que constrói Roteiro de Testes específico para o Requisito.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Neste ponto aparece outra diferença entre os dois procedimentos. Na
Empresa “X” os roteiros são fixos por tipo de requisito, que já vem categorizado.
Utilizando o Método, o requisito é submetido a um roteiro adaptado ao resultado da
análise e categorização do requisito. Dependendo da situação, esse roteiro pode ser
mais ou menos rigoroso com a avaliação do requisito.
d) 3.4.- Aplicar o Teste de Avaliação – Unidade de Teste (UT – TT):
Esta transação aplica o Teste de Avaliação. O Roteiro de Testes é
específico para o requisito, mas talvez seja necessário aplicá-lo várias
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vezes, daí a necessidade de se criar uma Unidade de Teste, para cada
vez que se executar o mesmo Roteiro de Testes. A tela desta transação é
mostrada na Figura 6-17.

Esta transação cria as seguintes tabelas:
tbUT: tabela que identifica o teste contendo 1 (um) registro para cada
execução do teste do roteiro.
tbTT: tabela que contém os testes do roteiro de testes,
acrescidos do valor o indicador resultante do teste e os comentários do
avaliador.

Figura 6-17: Tela da transação para aplicação do teste de avaliação no Requisito de Software.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Resultados da Aplicação do Roteiro de Avaliação:

1. Refinamento RF-1.
RF-1

Identificação RN-0100

a. Categoria: CT-0, Característica: NA.
CT-0

Texto Não Analisado.
Critério de Avaliação
Não há.

IQ
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2. Refinamento RF-2.
RF-2

Categoria Requisito de Negócio

a. Categoria: CT-0, Característica: NA.
CT-0

Texto Não Analisado.
Critério de Avaliação

IQ

Não há.

3. Refinamento RF-3.
RF-3

Título Possibilitar o Cálculo de Comissões *]

a. Categoria: CT-1, Característica: CA-1.
CT-1

Requisito Funcional

CA-1

Correta

Critério de Avaliação
CR-6
CR-7
CR-8
CR-9
CR-10

IQ

Verificar e validar se os requisitos de software satisfazem os requisitos de sistema alocados
para o software dentro das premissas, restrições e ambiente operacional do sistema.
Verificar se os requisitos de software cumprem os padrões, referências, regulamentações,
políticas, leis físicas e regras de negócio.
Validar a seqüência de estados e as mudanças de estados utilizando lógica e fluxo de dados
com especialistas de domínio, resultados de prototipagem, princípios de engenharia e outras
bases.
Validar se os fluxos de dados e de controle satisfazem os requisitos de funcionalidade e de
desempenho.
Validar o uso e o formato dos dados.

OK
OK
OK
NO
OK

b. Categoria: CT-1, Característica: CA-2.
CT-1

Requisito Funcional

CA-2

Não Ambígüa

Critério de Avaliação
CR-24
CR-25

Verificar se a documentação está legível, compreensível, não ambígua para o público-alvo.
Verificar se a documentação define todos os acrônimos, mnemônicos, abreviações, termos e
símbolos.

IQ
OK
OK

c. Categoria: CT-1, Característica: CA-3.
CT-1

Requisito Funcional

CA-3

Completa

Critério de Avaliação
CR-14
CR-15
CR-16
CR-17
CR-18
CR-19
CR-20
CR-21

IQ

Verificar se os seguintes elementos estão na ERS ou ERI, dentro das premissas e restrições
do sistema.
Funcionalidade (algoritmos, definições de estado/modo, validação de entrada/saída,
tratamento de exceções, relatórios e logs).
Definição de processos e agendamento.
Descrição de hardware, software e interface de usuário.
Critério de desempenho (tempo, dimensionamento, velocidade, capacidade exatidão,
precisão, proteção e segurança).
Crítica de dados de configuração.
Controle de sistema, dispositivo, e software (inicialização, monitoração de transação e
estado, auto-teste).
Verificar se a ERS e ERI satisfazem os procedimentos de gestão de configuração
especificados.

NO
OK
OK
NO
OK
OK
OK
NO

d. Categoria: CT-1, Característica: CA-4.
CT-1

Requisito Funcional

CA-4

Consistente

Critério de Avaliação
CR-11
CR-12
CR-13

Verificar se todos os termos e conceitos estão documentados consistentemente.
Verificar se as interações das funções e premissas estão consistentes e satisfazem os
requisitos do sistema e as necessidades de aquisição.
Verificar se há consistência interna entre os requisitos de software e consistência externa
com os requisitos de sistema.

IQ
OK
OK
OK
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e. Categoria: CT-1, Característica: CA-6.
CT-1

Requisito Funcional

CA-6

Verificável

Critério de Avaliação
CR-26

Verificar se há critério de aceitação objetivo para validação dos requisitos da ERS e da ERI.

IQ
NO

f. Categoria: CT-1, Característica: CA-9.
CT-1

Requisito Funcional

CA-9

Exata

Critério de Avaliação
CR-22
CR-23

IQ

Validar que a lógica, cálculos e interface de precisão (truncamento e arredondamento)
satisfazem os requisitos do ambiente do sistema.
Validar que o fenômeno físico modelado está em conformidade com os requisitos de
exatidão do sistema e as leis físicas.

OK
OK

4. Refinamento RF-4.
RF-4

Descrição Possibilitar o Cálculo de Comissões.

a. Categoria: CT-1, Característica: CA-1.
CT-1

Requisito Funcional

CA-1

Correta

Critério de Avaliação
CR-6
CR-7
CR-8
CR-9
CR-10

IQ

Verificar e validar se os requisitos de software satisfazem os requisitos de sistema alocados
para o software dentro das premissas, restrições e ambiente operacional do sistema.
Verificar se os requisitos de software cumprem os padrões, referências, regulamentações,
políticas, leis físicas e regras de negócio.
Validar a seqüência de estados e as mudanças de estados utilizando lógica e fluxo de dados
com especialistas de domínio, resultados de prototipagem, princípios de engenharia e outras
bases.
Validar se os fluxos de dados e de controle satisfazem os requisitos de funcionalidade e de
desempenho.
Validar o uso e o formato dos dados.

OK
OK
OK
NO
OK

b. Categoria: CT-1, Característica: CA-2.
CT-1

Requisito Funcional

CA-2

Não Ambígüa

Critério de Avaliação
CR-24
CR-25

Verificar se a documentação está legível, compreensível, não ambígua para o público-alvo.
Verificar se a documentação define todos os acrônimos, mnemônicos, abreviações, termos e
símbolos.

IQ
OK
OK

c. Categoria: CT-1, Característica: CA-3.
CT-1

Requisito Funcional

CA-3

Completa

Critério de Avaliação
CR-14
CR-15
CR-16
CR-17
CR-18
CR-19
CR-20
CR-21

Verificar se os seguintes elementos estão na ERS ou ERI, dentro das premissas e restrições
do sistema.
Funcionalidade (algoritmos, definições de estado/modo, validação de entrada/saída,
tratamento de exceções, relatórios e logs).
Definição de processos e agendamento.
Descrição de hardware, software e interface de usuário.
Critério de desempenho (tempo, dimensionamento, velocidade, capacidade exatidão,
precisão, proteção e segurança).
Crítica de dados de configuração.
Controle de sistema, dispositivo, e software (inicialização, monitoração de transação e
estado, auto-teste).
Verificar se a ERS e ERI satisfazem os procedimentos de gestão de configuração
especificados.

IQ
OK
OK
OK
OK
NO
OK
OK
OK
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d. Categoria: CT-1, Característica: CA-4.
CT-1

Requisito Funcional

CA-4

Consistente

Critério de Avaliação
CR-11
CR-12
CR-13

Verificar se todos os termos e conceitos estão documentados consistentemente.
Verificar se as interações das funções e premissas estão consistentes e satisfazem os
requisitos do sistema e as necessidades de aquisição.
Verificar se há consistência interna entre os requisitos de software e consistência externa
com os requisitos de sistema.

IQ
NO
OK
OK

e. Categoria: CT-1, Característica: CA-6.
CT-1

Requisito Funcional

CA-6

Verificável

Critério de Avaliação
CR-26

Verificar se há critério de aceitação objetivo para validação dos requisitos da ERS e da ERI.

IQ
OK

f. Categoria: CT-1, Característica: CA-9.
CT-1

Requisito Funcional

CA-9

Exata

Critério de Avaliação
CR-22
CR-23

IQ

Validar que a lógica, cálculos e interface de precisão (truncamento e arredondamento)
satisfazem os requisitos do ambiente do sistema.
Validar que o fenômeno físico modelado está em conformidade com os requisitos de
exatidão do sistema e as leis físicas.

OK
OK

5. Refinamento RF-5.

RF-5

Este requisito descreve a forma de cálculo contemplando cálculo de comissão normal, Adicional,
Organização e Recalculo de comissões.

a. Categoria: CT-1, Característica: CA-1.
CT-1

Requisito Funcional

CA-1

Correta

Critério de Avaliação
CR-6
CR-7
CR-8
CR-9
CR-10

IQ

Verificar e validar se os requisitos de software satisfazem os requisitos de sistema alocados
para o software dentro das premissas, restrições e ambiente operacional do sistema.
Verificar se os requisitos de software cumprem os padrões, referências, regulamentações,
políticas, leis físicas e regras de negócio.
Validar a seqüência de estados e as mudanças de estados utilizando lógica e fluxo de dados
com especialistas de domínio, resultados de prototipagem, princípios de engenharia e outras
bases.
Validar se os fluxos de dados e de controle satisfazem os requisitos de funcionalidade e de
desempenho.
Validar o uso e o formato dos dados.

OK
OK
NA
OK
OK

b. Categoria: CT-1, Característica: CA-2.
CT-1

Requisito Funcional

CA-2

Não Ambígüa

Critério de Avaliação
CR-24
CR-25

Verificar se a documentação está legível, compreensível, não ambígua para o público-alvo.
Verificar se a documentação define todos os acrônimos, mnemônicos, abreviações, termos e
símbolos.

IQ
OK
OK

c. Categoria: CT-1, Característica: CA-3.
CT-1

Requisito Funcional

CA-3

Completa

Critério de Avaliação
CR-14
CR-15
CR-16
CR-17

Verificar se os seguintes elementos estão na ERS ou ERI, dentro das premissas e restrições
do sistema.
Funcionalidade (algoritmos, definições de estado/modo, validação de entrada/saída,
tratamento de exceções, relatórios e logs).
Definição de processos e agendamento.
Descrição de hardware, software e interface de usuário.

IQ
OK
NA
OK
OK
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CR-18
CR-19
CR-20
CR-21

Critério de desempenho (tempo, dimensionamento, velocidade, capacidade exatidão,
precisão, proteção e segurança).
Crítica de dados de configuração.
Controle de sistema, dispositivo, e software (inicialização, monitoração de transação e
estado, auto-teste).
Verificar se a ERS e ERI satisfazem os procedimentos de gestão de configuração
especificados.

OK
OK
OK
NO

d. Categoria: CT-1, Característica: CA-4.
CT-1

Requisito Funcional

CA-4

Consistente

Critério de Avaliação
CR-11
CR-12
CR-13

Verificar se todos os termos e conceitos estão documentados consistentemente.
Verificar se as interações das funções e premissas estão consistentes e satisfazem os
requisitos do sistema e as necessidades de aquisição.
Verificar se há consistência interna entre os requisitos de software e consistência externa
com os requisitos de sistema.

IQ
OK
OK
OK

e. Categoria: CT-1, Característica: CA-6.
CT-1

Requisito Funcional

CA-6

Verificável

Critério de Avaliação
CR-26

Verificar se há critério de aceitação objetivo para validação dos requisitos da ERS e da ERI.

IQ
OK

f. Categoria: CT-1, Característica: CA-9.
CT-1

Requisito Funcional

CA-9

Exata

Critério de Avaliação
CR-22
CR-23

IQ

Validar que a lógica, cálculos e interface de precisão (truncamento e arredondamento)
satisfazem os requisitos do ambiente do sistema.
Validar que o fenômeno físico modelado está em conformidade com os requisitos de
exatidão do sistema e as leis físicas.

OK
NO

6. Refinamento RF-6.

RF-6

São necessários os seguintes parâmetros para a realização do Cálculo de Comissões: - Percentual
de Comissão; - Percentual de Juros sobre a Comissão; - Participação do Banco sobre Spread –
Projeto Bancos; - Participação Banco Conveniado sobre Spread – Projeto Bancos; - Regra de Cálculo
da Comissão; - Identificação da Empresa Terceira; - Data de Vencimento; - Período para Cálculo de
Produção; - Tipo de Cálculo de Produção (Valor Fixo, Performance); - Faixa de Spread Líquido; Faixa de Percentual; - Faixa de Valor; - Coeficiente do Cliente da Tabela de Operação; - Valor da
Parcela; - Valor Contratado; - Valor Liberado; - Indicador de Valor Liberado Parcial (S/N); - Valor
Financiado Líquido; - Valor Devolução da TAC – Tarifa de Abertura de Crédito; - Valor de Retorno; Valor do IOF; - Spread da Operação; - Spread de Risco; - Juros; - índice de Corrreção; - Valor de
Devolução COA – Custo de Operação Ativa; - Valor Devolução SEP – Serviço de Promotora; - TaxaPadrão; - Teto Máximo de Comissão; - Tipo de Comissão (Explícita/Implícita); - Quantidade de Bens; Valor fixo por Bem; - Coeficiente do Banco da Tabela de Operações.

a. Categoria: CT-6, Característica: CA-1.
CT-6

Requisito de Dado

CA-1

Correta

Critério de Avaliação
CR-6
CR-7
CR-8
CR-9
CR-10

IQ

Verificar e validar se os requisitos de software satisfazem os requisitos de sistema alocados
para o software dentro das premissas, restrições e ambiente operacional do sistema.
Verificar se os requisitos de software cumprem os padrões, referências, regulamentações,
políticas, leis físicas e regras de negócio.
Validar a seqüência de estados e as mudanças de estados utilizando lógica e fluxo de dados
com especialistas de domínio, resultados de prototipagem, princípios de engenharia e outras
bases.
Validar se os fluxos de dados e de controle satisfazem os requisitos de funcionalidade e de
desempenho.
Validar o uso e o formato dos dados.

OK
OK
OK
OK
OK

b. Categoria: CT-6, Característica: CA-2.
CT-6

Requisito de Dado

CA-2

Não Ambígüa

Critério de Avaliação
CR-24

Verificar se a documentação está legível, compreensível, não ambígua para o público-alvo.

IQ
OK
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CR-25

Verificar se a documentação define todos os acrônimos, mnemônicos, abreviações, termos e
símbolos.

OK

c. Categoria: CT-6, Característica: CA-3.
CT-6

Requisito de Dado

CA-3

Completa

Critério de Avaliação
CR-14
CR-15
CR-16
CR-17
CR-18
CR-19
CR-20
CR-21

IQ

Verificar se os seguintes elementos estão na ERS ou ERI, dentro das premissas e restrições
do sistema.
Funcionalidade (algoritmos, definições de estado/modo, validação de entrada/saída,
tratamento de exceções, relatórios e logs).
Definição de processos e agendamento.
Descrição de hardware, software e interface de usuário.
Critério de desempenho (tempo, dimensionamento, velocidade, capacidade exatidão,
precisão, proteção e segurança).
Crítica de dados de configuração.
Controle de sistema, dispositivo, e software (inicialização, monitoração de transação e
estado, auto-teste).
Verificar se a ERS e ERI satisfazem os procedimentos de gestão de configuração
especificados.

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

d. Categoria: CT-6, Característica: CA-4.
CT-6

Requisito de Dado

CA-4

Consistente

Critério de Avaliação
CR-11
CR-12
CR-13

Verificar se todos os termos e conceitos estão documentados consistentemente.
Verificar se as interações das funções e premissas estão consistentes e satisfazem os
requisitos do sistema e as necessidades de aquisição.
Verificar se há consistência interna entre os requisitos de software e consistência externa
com os requisitos de sistema.

IQ
OK
OK
OK

e. Categoria: CT-6, Característica: CA-6.
CT-6

Requisito de Dado

CA-6

Verificável

Critério de Avaliação
CR-26

Verificar se há critério de aceitação objetivo para validação dos requisitos da ERS e da ERI.

IQ
OK

f. Categoria: CT-1, Característica: CA-9.
CT-6

Requisito de Dado

CA-9

Exata

Critério de Avaliação
CR-22
CR-23

Validar que a lógica, cálculos e interface de precisão (truncamento e arredondamento)
satisfazem os requisitos do ambiente do sistema.
Validar que o fenômeno físico modelado está em conformidade com os requisitos de
exatidão do sistema e as leis físicas.

IQ
OK
OK

7. Refinamento RF-7.
RF-7

Rastreabilidade

a. Categoria: CT-0, Característica: NA.
CT-0

Texto Não Analisado.
Critério de Avaliação

IQ

Não há.

8. Refinamento RF-8.
RF-8

DE Não há.

a. Categoria: CT-0, Característica: NA.
CT-0

Texto Não Analisado.
Critério de Avaliação
Não há.

IQ
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9. Refinamento RF-9.

RF-9

PARA
(RF-0010) – Gerir Teto Máximo para Pagamento e Comissões.
(RF-0020) – Calcular Comissão de Originação.
(RF-0030) – Recalcular Comissões.
(RF-0040) – Obter Parâmetros para Impostos resultantes de Comissões.
(RF-0050) – Calcular Comissão Adicional.
(RF-0060) – Calcular Comissões.
(RF-0070) – Obter índices para atualização de Valores de Comissão.

a. Categoria: CT-7, Característica: CA-1.
CT-7

Rastreabilidade

CA-1

Correta

Critério de Avaliação
CR-1

IQ

Validar se os relacionamentos entre cada requisito de software e seu requisito de sistema
estão corretos.

OK

b. Categoria: CT-7, Característica: CA-3.
CT-7

Rastreabilidade

CA-3

Completa

Critério de Avaliação
CR-3
CR-4

IQ

Verificar se cada requisito de software está rastreável com um requisito de sistema num
nível de detalhe que mostre conformidade com o requisito do sistema.
Verificar se todos os requisitos de sistema relacionados ao software estão rastreáveis com
os requisitos de software.

OK
OK

c. Categoria: CT-7, Característica: CA-4.
CT-7

Rastreabilidade

CA-4

Consistente

Critério de Avaliação
CR-2

IQ

Verificar se os relacionamentos entre cada requisito de software e de sistema estão
especificados num nível de detalhe consistente.

OK

d. Categoria: CT-7, Característica: CA-9.
CT-7

Rastreabilidade

CA-9

Exata

Critério de Avaliação
CR-5

Validar se o desempenho do sistema e as características operacionais estão especificados
com exatidão pelos requisitos de software rastreados.

IQ
OK

6.1.18 Módulo de Análise de Resultados

Este último módulo tem como objetivo fornecer informações para gestão da
avaliação dos requisitos, com vários tipos de consultas e totalizações dos
indicadores de qualidade.

Neste módulo são executadas as seguintes transações:
a) 4.1.- Consultar os Indicadores de Qualidade;
b) 4.2.- Consolidar os Indicadores de Qualidade;
c) 4.3.- Totalizar os Indicadores de Qualidade.

Em seguida são mostrados exemplos de execução dessas transações com o
protótipo da ferramenta de avaliação.
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a) 4.1.- Consultar os Indicadores de Qualidade: O objetivo desta
transação é apresentar os resultados os testes aplicados nos requisitos. É
possível ver o resumo de todos os testes ou consultá-los separadamente,
com todos os detalhes sobre o requisito e cada teste realizado. A tela
desta transação é mostrada na Figura 6-18. Esta transação utiliza as
seguintes tabelas:

tbUT: tabela da Unidade de Teste, que contém as informações
sobre o teste realizado;
tbTT: tabela de Testes, que contém os teste realizados em cada
requisitos.
Esta transação executa as seguintes operações:
Carregar a Unidade de Teste (UT);
Carregar Avaliação (TT);
Carregar Detalhamento.

Figura 6-18: Tela da transação de consulta aos indicadores de qualidade.
Fonte: Elaborada pelo autor.

b) 4.2.- Consolidar os Indicadores de Qualidade:O objetivo desta
transação é apresentar os resultados os testes aplicados nos requisitos
por agrupamentos. São apresentados quatro agrupamentos diferentes:
Agrupamento 1: por Categorias;
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Agrupamento 2: por Tarefa, Nível de Integridade e Característica;
Agrupamento 3: por Tarefa;
Agrupamento 4: por Tarefa, Nível de Integridade, Característica e
Critério de Avaliação.

É possível ver o detalhe de cada um dos agrupamentos. A tela desta
transação é mostrada na Figura 6-19.
Esta transação executa as seguintes operações:
Carregar a Unidade de Teste (UT);
Carregar Agrupamento(1);
Carregar Agrupamento(2);
Carregar Agrupamento(3);
Carregar Agrupamento(4);
Ver Detalhes dos agrupamentos.

Figura 6-19: Tela da transação de consulta a consolidação dos indicadores de qualidade.
Fonte: Elaborada pelo autor.

c) 4.3.- Totalizar os Indicadores de Qualidade: O objetivo desta transação
é apresentar as totalizações dos indicadores de qualidade (OK, NO e NA).
São mostradas as seguintes totalizações de indicadores de qualidade:
Total por Requisito;
Total por Processo;
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Total por Atividade;
Total por Tarefa;
Total por Categoria;
Total por Característica;
Total por Tarefa e Característica;
Total por Atividade, Tarefa e Característica;
Total por Processo, Atividade, Tarefa e Característica.
As totalizações podem ser feitas individualmente todas de uma vez. A tela
desta transação é mostrada na Figura 6-20.

Figura 6-20: Tela da transação de consulta com as totalizações dos testes aplicados.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Esta transação executa as seguintes operações:
Carregar o Teste (UT);
Carregar Estruturas de Testes (VV);
Ver Totais Individualmente;
Recalcular Geral.

6.1.19 Comentários sobre a Aplicação dos Testes

Seguem alguns comentários preliminares sobre os dois modelos de avaliação
de requisitos de software apresentados neste trabalho. O primeiro, descrito na seção
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6.3 deste trabalho como Gestão de Requisitos, cuja aplicação é descrita na seção
6.4, é identificado como GR para efeito destes comentários. O segundo, tema deste
trabalho, é o Método de avaliação, cuja aplicação é descrita na seção 6.5, é
identificado como MA para efeito destes comentários. Os tópicos comparados são
os seguintes:
a) Análise de Requisito - Como a análise do requisito é feita:
GR: o requisito é analisado como um bloco único de texto.
o MA: o requisito é decomposto (refinado) em partes e cada uma
dessas partes é analisada separadamente.
b) Classificação - Como os requisitos são classificados para serem
avaliados:
GR: o requisito já vem classificado da elicitação, como sendo de um
único tipo.
o MA: cada uma das partes (do refinamento) do requisito é
classificada e pode pertencer a uma categoria diferente, portanto o
requisito pode ter várias categorias.
c) Testes de Avaliação - Como os testes de avaliação são aplicados nos
requisitos:
GR: os testes são aplicados no requisito como um todo.
o MA: os testes estão agrupados por categoria e assim são
aplicados, especializando a avaliação.
d) Modelo de Teste – Como os testes de avaliação são preparados para
serem utilizados:
GR: os testes são os mesmos para cada tipo de requisito.
o MA: os testes são “personalizados” por requisito, dependendo das
categorias atribuídas a este.
e) Foco do Teste – Qual é o objetivo principal dos testes:
GR: a grande maioria dos testes trata do formato dos requisitos,
não se atendo ao seu conteúdo, com exceção dos testes de
rastreabilidade.
o MA: os testes estão direcionados ao conteúdo dos requisitos,
podendo ser mais ou menos criteriosos dependendo nível de
refinamento do requisito e das categorias selecionadas.
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f) Validação e Aprovação – Como funciona o processo de avaliação:
GR: os requisitos passam por dois processos avaliação, um de
validação pelo pessoal do grupo de requisitos e outro de aprovação,
pelo grupo de arquitetura.
o MA: O Método de Avaliação contém um único processo de
avaliação. Mas nada impede que sejam cadastrados novos
processos, atividades e tarefas que tenham seus testes específicos,
podendo abranger os testes da arquitetura do outro modelo.

6.1.20 Integração dos Modelos de Avaliação

Nesta seção esboça-se, a título de ilustração, a

incorporação do

Método/Ferramenta ao Processo Atual de Avaliação da Empresa “X”.

Antes que os requisitos possam ser avaliados pelo método, o que ocorre no
passo 3 – Execução, toda a estrutura de avaliação precisa ser construída, o que
corre nos passos 1 e 2 – Preparação e Construção respectivamente, conforme os
modelos descritos na pesquisa. Novos dados poderiam ser incluídos para atender o
contexto e/ou as necessidades da organização. A necessidade de se incrementar os
critérios de avaliação e os ajustes na categorização dos requisitos vai mostrar o grau
de flexibilização que o método apresenta para estender a sua aplicabilidade.

Após a construção da estrutura de avaliação, os requisitos são submetidos
aos passos 3 e 4 – Execução e Avaliação respectivamente, e a partir dos resultados
obtidos podem ser feitas as análises sobre os resultados.

Observa-se que é possível a integração do método de avaliação ao processo
de Gestão de Requisitos da Empresa “X“, substituindo totalmente os testes das
atividades de avaliação, ou também, complementando estes testes, se a Empresa
“X” julgar que são importantes. A Estrutura de Dados do Método de Avaliação
permite a inclusão de novas atividades, critérios e categorias de requisitos, sendo
possível incorporar estas novas avaliações.
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A Figura 6-21 mostra que essa integração poderia ser feita, com a interação
das atividades de Validação e Aprovação do Processo de Gestão de Requisitos com
o Módulo de Execução do Método de Avaliação. O módulo de execução é mostrado
em duas partes, primeira avaliação e segunda avaliação, para melhor visualizar o
atendimento às atividades de Validação e Aprovação do processo de Gestão de
Requisitos.
Business Process Comparativ o dos Modelos

Gestão de Requisitos

Solicitação de Mudança

Exclusão

Requisito Não Aprovado

Requisito Excluído

Requisito Inválido

Levantamento

Análise

Validação

Aprovação

Requisito Avaliado

Método de Avaliação

Requisito Avaliado

Requisito a Avaliar
Requisito a Avaliar

Preparação

Construção

Execução

Análise de
Resultados

Figura 6-21: Integração entre a Gestão de Requisitos e o Método de Avaliação.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Para executar a ferramenta pela primeira vez é necessário construir todo o
ambiente e a base de dados que apóia o método. Mesmo havendo necessidade de
uma adaptação ao ambiente, estima-se que o método se mostre flexível, pois
permite que novas estruturas possam ser construídas no decorrer do tempo.
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7 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

O contexto do problema tratado na presente pesquisa trata dos impactos
negativos causados por especificações de requisitos de software sobre a qualidade
dos produtos de software, que apresentam falhas de funcionalidades, inadequação
às necessidades das empresas e aumento do custo em retrabalho, trazendo
prejuízo para os negócios.

Para tentar minimizar esses efeitos foi apresentada uma proposta de um
método de criação de roteiros para a avaliação das especificações de requisitos de
software, no qual estas especificações são submetidas a uma análise de suas
partes, obtidas a partir de um refinamento criterioso do seu texto. Cada parte é
classificada em categorias de acordo com a natureza e o significado de seu
conteúdo.

Para a classificação dos requisitos foi feito um estudo das principais
categorias que os requisitos podem assumir, tendo por base vários autores e,
principalmente, a Norma IEEE 830 (1998). Este conjunto de categorias permite que
ao analisar o texto da especificação do requisito possa-se fazer um refinamento da
especificação em partes, enquadrando cada uma delas em uma ou mais categorias
do conjunto de categorias pesquisado.

Estando o requisito refinado e categorizado, é utilizado um roteiro de
avaliação dos requisitos especificados, com testes específicos para cada uma das
categorias associadas ao refinamento de cada requisito.

Para a construção desse roteiro de testes foi montada uma estrutura de
avaliação tendo por base a Norma IEEE 1012 (2004), com seus processos,
atividades e tarefas, organizados para atender às necessidades de verificação e
validação (V&V) dos requisitos de software.

Para integrar os requisitos categorizados à estrutura de avaliação foram
criadas duas associações de dados, uma relacionando os critérios de avaliação à
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estrutura de avaliação, e outra relacionando as categorias de requisitos à estrutura
de avaliação.
A primeira associação permitiu que se construísse um conjunto de critérios de
avaliação independente da estrutura de avaliação, fazendo com que o conjunto de
critérios possa crescer para atender contextos mais específicos, não se atendo
apenas aos critérios pré-estabelecidos na Norma IEEE 1012 (2004). A segunda
associação permitiu que se tivesse a liberdade de associar categorias à estrutura de
avaliação, moldando o tipo de avaliação de acordo com as necessidades, isto é,
avaliações com um grande número de categorias, ou avaliações com um número
restrito de categorias, para atender um caso de avaliação mais específica.

Em um primeiro momento são criados roteiros genéricos, para atender a
todos os casos possíveis, dentro da estrutura construída. Com a associação de
categorias chega-se ao roteiro específico para atender a uma determinada
necessidade.

Foi também elaborado, de modo preliminar e informal, um estudo comparativo
com outro tipo de avaliação de requisitos de software em uma organização de
grande porte, em que foram anotadas várias diferenças. O resultado mostrou que o
método apresenta possibilidades de melhoria do processo de avaliação, como
também a possibilidade de poder ser adotado, com adaptações apropriadas, em
processos de avaliação existentes.

Como o método sugerido exige uma estrutura de dados com alguma
sofisticação, o que poderia tornar difícil a sua aplicação, este trabalho especifica
uma ferramenta que implementa o método. Para testar o método, foi construído um
protótipo da ferramenta. O teste utilizou uma especificação real de requisitos, cujos
resultados foram apresentados e discutidos no presente trabalho.

7.1.1 Conclusão

Como resultado final deste trabalho de pesquisa, pode-se chegar às
seguintes conclusões:
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a) Qualidade da avaliação de requisitos: O método permite que se possa
construir uma avaliação de qualidade em vários níveis de detalhamento,
de acordo com as necessidades ou criticidade dos sistemas envolvidos.
Devido à flexibilidade de construção dos roteiros de testes, pode-se aplicar
uma avaliação superficial, com o mínimo de refinamento dos requisitos,
poucas categorias e critérios de avaliação. Por outro lado, também é
possível sofisticar o processo de avaliação e se construir roteiros de alta
complexidade, em que refinamentos rigorosos aplicados aos requisitos,
combinados com uma categorização mais detalhada e com critérios de
avaliação mais abrangentes, resultam em roteiros de testes mais
complexos.
b) Eficiência do método em se fazer a avaliação: A construção da
estrutura de avaliação pode parecer complexa, devido ao número de
elementos que a compõe, mas não é uma atividade recorrente, pois a
grande maioria das informações é carregada apenas uma única vez. O
que pode ocorrer é a necessidade de mais testes serem incorporados e
também novas categorias, mas isso já faz parte de melhorias no processo
de avaliação. A utilização de uma ferramenta, como a apresentada pelo
protótipo, é fundamental para a aplicação do método com eficiência,
devido ao número de elementos que compõe a estrutura de dados da
solução. A aplicação do método sem uma ferramenta de apoio requer que
uma série de controles seja construída para dar suporte a execução da
avaliação, para que não se perca os benefícios de qualidade que o
método pode trazer.
c) A eficácia do método em se atingir os resultados esperados: A
eficácia do método é dependente da qualidade da construção da estrutura
de avaliação. Se for construída uma estrutura muito simplificada, a
abrangência dos testes será limitada e os testes poderão ser pouco
eficazes. Se for construída uma estrutura de avaliação mais sofisticada, a
abrangência dos testes será maior e os resultados poderão ser mais
eficazes. O ponto de equilíbrio entre o rigor necessário da estrutura de
avaliação e a criticidade da avaliação deve ser encontrado em cada
projeto. A flexibilidade de expansão do método, tanto na categorização
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dos requisitos, como nos critérios e avaliação, permite sua configuração
para um determinado ponto de equilíbrio.

7.1.2 Trabalhos Futuros

Este trabalho de pesquisa poderia ser estendido a um estudo de caso, em
uma empresa real, com a aplicação do método, preferencialmente utilizando a
ferramenta proposta, em uma gama de especificações de requisitos, com vários
tipos de cenários, mais simples e mais complexos, para se chegar a uma conclusão
mais assertiva em relação à aplicabilidade do método.

O Método de Avaliação de Requisitos de Software foi projetado para atender
somente a Atividade de Requisitos V&V do Processo de Desenvolvimento conforme
consta na Norma IEEE 1012 (2004). Com incorporações de outros critérios de
avaliação e outro tipo de categorização, o método poderia ser adaptado para
atender requisitos de outros processos da Norma IEEE 1012 (2004), como a Gestão,
a Aquisição, o Fornecimento, o Projeto, a Implementação, o Teste, a Instalação, a
Operação e a Manutenção.

Devido à flexibilidade da estrutura de dados utilizada, há a possibilidade de se
criar módulos de interface diferentes para cada tipo de objetos de teste, construindo
uma ferramenta de avaliação com maior abrangência do que apenas requisitos de
software, tais como, por exemplo, avaliação de regras de negócio.
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8 APÊNDICE A – VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS DE
SOFTWARE

Este apêndice tem uma transcrição modificada dos critérios de avaliação
descritos nas atividades e tarefas do processo V&V de software, conforme definição
da norma IEEE 1012 (2004), que são utilizadas nesta pesquisa.

(1) Tarefa 1: Análise de Rastreabilidade
Níveis de Integridade: 4-3-2
Rastrear os requisitos de software (ERS e ERI) com os requisitos do
sistema (documentação de conceito) e os requisitos de sistema com os
requisitos de software. Analisar os relacionamentos identificados, quanto à
correção, consistência, completude e exatidão, utilizando os seguintes
critérios:
a) Correção:
Validar se os relacionamentos entre cada requisito de software e seu
requisito de sistema estão corretos.

b) Consistência:
Verificar se os relacionamentos entre cada requisito de software e de
sistema estão especificados num nível de detalhe consistente.

c) Completude:
1. Verificar se cada requisito de software está rastreável com um
requisito de sistema num nível de detalhe que mostre conformidade
com o requisito do sistema.
2. Verificar se todos os requisitos de sistema relacionados ao software
estão rastreáveis com os requisitos de software.

d) Exatidão:
Validar se o desempenho do sistema e as características operacionais
estão especificados com exatidão pelos requisitos de software
rastreados.
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(2) Tarefa 2: Avaliação de Requisitos de Software
Níveis de Integridade: 4-3-2-1
Avaliar os requisitos (funcional, capacidade, interface, qualificação,
proteção, segurança, fator humano, definição de dados, documentação de
usuário, instalação e aceite, operação do usuário e manutenção do
usuário) da ERS e ERI para correção, consistência, completude, exatidão,
legibilidade e testabilidade, utilizando os seguintes critérios:
a) Correção:
1. Verificar e validar se os requisitos de software satisfazem os
requisitos de sistema alocados para o software dentro das
premissas, restrições e ambiente operacional do sistema.
2. Verificar se os requisitos de software cumprem os padrões,
referências, regulamentações, políticas, leis físicas e regras de
negócio.
3. Validar a seqüência de estados e as mudanças de estados
utilizando lógica e fluxo de dados com especialistas de domínio,
resultados de prototipagem, princípios de engenharia e outras
bases.
4. Validar se os fluxos de dados e de controle satisfazem os requisitos
de funcionalidade e de desempenho.
5. Validar o uso e o formato dos dados.

b) Consistência:
1. Verificar se todos os termos e conceitos estão documentados
consistentemente.
2. Verificar se as interações das funções e premissas estão
consistentes e satisfazem os requisitos do sistema e as
necessidades de aquisição.
3. Verificar se há consistência interna entre os requisitos de software e
consistência externa com os requisitos de sistema.

c) Completude:
1. Verificar se os seguintes elementos estão na ERS ou ERI, dentro
das premissas e restrições do sistema:
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i) Funcionalidade

(algoritmos,

definições

de

estado/modo,

validação de entrada/saída, tratamento de exceções, relatórios e
logs).
ii) Definição de processos e programação.
iii) Descrição de hardware, software e interface de usuário.
iv) Critério de desempenho (tempo, dimensionamento, velocidade,
capacidade exatidão, precisão, proteção e segurança).
v) Crítica de dados de configuração.
vi) Controle de sistema, dispositivo, e software (inicialização,
monitoração de transação e estado, auto-teste).
2. Verificar se a ERS e ERI satisfazem os procedimentos de gestão de
configuração especificados.

d) Exatidão
1. Validar que a lógica, cálculos e interface de precisão (truncamento e
arredondamento) satisfazem os requisitos do ambiente do sistema.
2. Validar que o fenômeno físico modelado está em conformidade com
os requisitos de exatidão do sistema e as leis físicas.
e) Legibilidade
1. Verificar se a documentação está legível, compreensível, não
ambígua para o público-alvo.
2. Verificar

se

a

documentação

define

todos

os

acrônimos,

mnemônicos, abreviações, termos e símbolos.

f) Testabilidade
Verificar se há critério de aceitação objetivo para validação dos
requisitos da ERS e da ERI.

(3) Tarefa 3: Análise de Interfaces
Níveis de Integridade: 4-3-2
Verifica e valida se os requisitos para as interfaces de software com o
hardware,

usuário,

operador,

e

outros

sistemas

estão

corretas,

consistentes, completos, exatos e testáveis. Os critérios da tarefa são:
a) Correção:
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Valida os requisitos das interfaces internas e externas do sistema e do
software.

b) Consistência:
Verifica se as descrições das interfaces são consistentes entre a ERS e
a ERI.

c) Completude:
Verifica se cada interface está descrita e inclui o formato de dados e
critérios de desempenho (tempo, largura de banda, exatidão, proteção
e segurança).

d) Exatidão:
Verifica se cada interface provê informações com a necessária
exatidão.

e) Testabilidade:
Verifica se há critério de aceitação objetivo para a validação dos
requisitos da interface.

As Tarefas V&V abaixo relacionadas não serão tratadas neste trabalho de
pesquisa por não estarem diretamente ligadas a atividade de validação e sim de
gestão do processo de validação:
Tarefa 4: Análise de Criticidade;
Tarefa 5: Geração de Plano de Teste V&V do Sistema;
Tarefa 6: Geração de Plano de Teste de Aceitação V&V;
Tarefa 7: Avaliação da Gestão de Configuração;
Tarefa 8: Análise de Perigos;
Tarefa 9: Análise de Segurança;
Tarefa 10: Análise de Riscos.
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9 APÊNDICE B – DEFINIÇÃO DAS TABELAS DO MODELO DE DADOS DO
MÉTODO

DE

CRIAÇÃO

DE

ROTEIROS

PARA

A

AVALIAÇÃO

DE

REQUISITOS DE SOFTWARE

O modelo de dados contém as seguintes tabelas, com seus atributos, PK
(Primary Key) e FK (Foreign Key):
a) tbAT – Tabela de Atividades V&V (AT).
Atributos:
idAT – identificador da Atividade V&V (PK);
nmAT – nome da Atividade V&V;
dsAT – descrição da Atividade V&V;
idPR – identificador do Processo V&V (FK da tbPR).
b) tbAV – Tabela de Associação de Critérios de Avaliação (AV).
Atributos:
idAV – identificador da Associação de Critérios (PK);
idVV – identificador da Estrutura de Avaliação (FK da tbVV).
idCR – identificador do Critério de Avaliação (FK da tbCR).
c) tbCA – Tabela de Características (CA).
Atributos:
idCA – identificador da Característica (PK);
nmCA – nome da Característica;
dsCA – descrição da Característica.
d) tbCG – Tabela de Categorização de Requisitos de Software (CG).
Atributos:
idCG – identificador da Categorização (PK);
idRF – identificador do Refinamento de Requisito de Software (FK
da tbRF);
idCT – identificador da Categoria (FK da tbCT)
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e) tbCR – Tabela de Critérios de Avaliação (CR).
Atributos:
idCR – identificador de Critério de Avaliação (PK);.
nmCR – nome do Critério de Avaliação;
dsCR – descrição do Critério de Avaliação.
f) tbCT – Tabela de Categorias de Requisitos de Software (CT).
Atributos:
idCT – identificador da Categoria (PK);
nmCT – nome da Categoria;
dsCT – descrição da Categoria.
g) tbCZ – Tabela de Caracterização de Categorias (CZ).
Atributos:
idCZ – identificação da Caracterização (PK);
idCT – identificação da Categoria (FK da tbCT);
idVV – identificador da Estrutura de Avaliação (FK da tbVV).
h) tbNI – Tabela de Níveis de Qualidade de Software (NI).
Atributos:
idNI – identificador do Nível de Integridade de Software (PK);
vlNI – valor do Nível de Integridade de Software;
dsNI – descrição do Nível de Integridade de Software.
i) tbPR – Tabela de Processos V&V.
Atributos:
idPR – identificador do Processo V&V (PK).
nmPR – nome do Processo V&V;
dsPR – descrição do Processo V&V.
j) tbRF – Tabela de Refinamentos de Requisitos de Software (RF).
Atributos:
idRF – identificador do Refinamento de Requisito (PK);

168
idRR – identificador do Requisito Analisado (FK da tbRR);
posIni – posição inicial do refinamento;
posFim – posição final refinamento.
k) tbRG – Tabela de Roteiros Geral de Testes (RG).
Atributos:
idRG – identificador do Roteiro Geral de Teste (PK);
idCZ – identificador da Caracterização de Categoria (FK da tbCZ);
idAV – identificador do Associação de Critérios (FK da tbAV).
l) tbRQ – Tabela de Requisitos de Software (RQ).
Atributos:
idRQ – identificador do Requisito de Software (PK);
nmRQ – nome do Requisito de Software;
dsRQ – descrição do Requisito de Software.
m) tbRR – Tabela de Requisitos Analisados (RR).
Atributos:
idRR – identificador do Requisito Analisado (PK);
idRQ – identificador do Requisito de Software (FK da tbRQ);
dsRR – descrição do Requisito Analisado.
n) tbRT – Tabela de Roteiros Específico de Testes (RT).
Atributos:
idRT – identificador do Roteiro Específico de Testes (PK).
idRQ – identificador do Requisito de Software (FK da tbRQ);
IdCG – identificador da Categorização de Requisitos (Fk da tbCG);
idRG – identificador do Roteiro Geral (FK da tbRG).
o) tbTF – Tabela de Tarefas V&V (TF).
Atributos:
idTF – identificador da Tarefa V&V (PK);
nmTF – nome da Tarefa V&V;
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dsTF – descrição da Tarefa V&V;
idAT – identificador da Atividade V&V (FK da tbAT).
p) tbTT – Tabela de Teste (TT).
Atributos:
idTT – identificador do Teste(PK);
vlIQ – valor do Indicador de Qualidade;
dsIQ – descrição do Indicador de Qualidade;
vlAP – valor da Aplicabilidade do Teste;
idUT – identificador da Unidade de Teste (FK da tbUT);
idRT – identificador do Roteiro de Teste (FK da tbRT).
q) tbUT – Tabela da Unidade de Teste (UT).
Atributos:
idUT – identificador da Unidade de Teste(PK);
nmUT – nome da Unidade de Teste;
dtUT – data da Unidade de Teste;
idRQ – identificador do Requisito de Software (FK da tbRQ).
r) tbVV – Tabela da Estrutura de Teste (VV).
Atributos:
idVV – identificador da Estrutura de Teste(PK);
idPR – identificador do Processo V&V (FK da tbPR);
idAT – identificador da Ativdiade V&V (FK da tbAT);
idTF – identificador da Tarefa V&V (FK da tbTF);
idNI – identificador do Nível de Integridade (FK da tbNI);
idCA – identificador da Característica (FK da tbCA).

170
10 APÊNDICE C – DETALHAMENTO DO MÉTODO DE CRIAÇÃO DE ROTEIROS
PARA A AVALIAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Neste apêndice encontram-se as definições detalhadas das atividades e
tarefa do método de criação de roteiros para a avaliação de requisitos de software.

10.1.1 Atividade 1: Preparação
Na atividade de Preparação são criados os elementos básicos de dados para
compor o modelo de dados que suporta o método. A atividade é composta pelas
seguintes tarefas:
Obter as características de uma ERS;;
Definir as Categorias de Requisitos de Software;
Obter os Níveis de Integridade de Software;
Obter os Processos V&V;
Obter as Atividades V&V;
Obter as Tarefas V&V.

10.1.2 Tarefa 1.1: Obter as Características de uma ERS

As características de uma ERS são obtidas inicialmente da Norma IEEE 830
(1998), que trata da Especificação Requisitos de Software, conforme descrito na
seção 2.1.15 do Capítulo 2 deste trabalho. As características têm a finalidade de
agrupar os critérios de avaliação para que sejam aplicados para cada uma das
características de uma especificação de requisitos de software. A Tabela 10-1
apresenta essas características. As características são identificadas pelo código CA.
Tabela 10-1: Características de uma ERS - IEEE 830 (1998).
Característica
Identificação – CA
Descrição
CA-1
Correta
CA-2
Não Ambígua
CA-3
Completa
CA-4
Consistente
CA-5
Classificada por importância e estabilidade
CA-6
Verificável
CA-7
Modificável
CA-8
Rastreável
Fonte: Elaborada pelo autor.
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As Tarefas V&V constantes da Norma IEEE 1012 (2004) apresentam uma
nomenclatura diferente da apresentada pela Norma IEEE 830 (1998) para a
definição das Características. A Tabela 10-2 apresenta a equivalência entre as duas
nomenclaturas das características de uma ERS. Este trabalho dá preferência à
nomenclatura na Norma IEEE 830 (1998).
Tabela 10-2: Mapeamento entre as Normas IEEE 1012 (2004) e IEEE 830 (1998).

IEEE 1012

IEEE 830

Correção

CA(1) – Correta

Consistência

CA(4) – Consistente

Completude

CA(3) – Completa

Exatidão

Não há

Legibilidade

CA(2) – Não Ambígua

Testabilidade

CA(6) – Verificável

Fonte: Normas IEEE1012 (2004) e IEEE 830 (1998).

Como não há uma equivalência entre a característica exatidão da Norma
IEEE 1012 (2004) para a Norma IEEE 830 (1998), esta característica foi incorporada
no conjunto de características consideradas pelo Método de Avaliação com o nome
de Exata (CA-9). Nos casos em que havia uma equivalência de nomes, optou-se
pela nomenclatura referenciada na Norma IEEE 830 (1998). A Figura 10-1 apresenta
o fluxo desta tarefa que tem a seguinte estrutura:

Figura 10-1: Fluxo da Tarefa 1.1.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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a) Entrada: Características a serem cadastradas.
b) Saída: Dados da Característica (CA);
c) Referências: IEEE 830 (1998) e IEEE 1012 (2004).

A Figura 10-2 mostra a representação do conjunto das Características (CA)
de uma ERS utilizadas pelo método de avaliação.

CA
Notação

CA
--CA

CA Característica

Figura 10-2: Representação das Características (CA).
Fonte: Elaborada pelo autor.

10.1.3 Tarefa 1.2: Definir as Categorias de Requisitos de Software

O Requisito de Software é classificado de acordo com a categoria ou
categorias a que pertence. A Figura 10-3 apresenta o Fluxo da Tarefa 1.2. – Obter
Categorias, e mostra que a obtenção das categorias utiliza como referência a Norma
IEEE 830 (1998) e diversos autores como Sommerville (2003), SBVR-OMG (2008),
Wiegers (2003), entre outros.

Figura 10-3: Fluxo da Tarefa 1.2.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Um requisito pode estar enquadrado em uma ou mais categorias,
dependendo de sua especificação, por isso é necessário uma análise cuidadosa do
requisito de software para se obter o maior número possível de categorias e, assim,
poder criar um roteiro com um número maior de critérios de teste de avaliação.

As categorias são representadas pelo código CT-i, em que i representa cada
uma das categorias. A categorização pode passar por um processo de refinamento,
como é apresentado neste trabalho, mas pode também ficar no primeiro nível. Como
os roteiros de testes de avaliação podem ser aplicados para os vários níveis de
categorização, quanto maior o refinamento das categorias, maior o nível de detalhes
dos roteiros de teste. Em contrapartida, um refinamento muito grande pode tornar o
processo de avaliação oneroso, devido ao número excessivo de testes.
A Figura 10-4 mostra a representação das Categorias (CT) e Subcategorias
(CT) utilizadas para a classificação dos requisitos de software utilizada no Método de
Avaliação.

CT
Notação

CT
--CT

CT Categoria

Figura 10-4: Representação das Categorias (CT).
Fonte: Elaborada pelo autor.

10.1.4 Tarefa 1.3: Obter os Níveis de Integridade de Software

Os Níveis de Integridade são valores que representam a complexidade do
software, de acordo com a norma IEEE 1012 (2004), que representam a criticidade,
risco, nível de segurança, nível de proteção, desempenho, confiabilidade, ou outras
propriedades que definem a importância do software para o usuário e o contratante.

A Norma IEEE 1012 (2004) utiliza os níveis de integridade de software para
determinar o escopo e o rigor dos critérios a serem aplicados às tarefas V&V. A
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norma não impõe que o tipo de classificação de integridade de software apresentado
seja mandatório, mas recomenda que, se outros esquemas de classificação de
níveis de integridade forem utilizados, esses devem, no mínimo, atender aos níveis
de classificação apresentados pela norma. A Figura 10-5 apresenta o Fluxo da
Tarefa 1.3. – Obter os Níveis de Integridade de Software, e mostra que a fonte de
referência para obtenção desses níveis foi a Norma IEEE 1012 (2004).

Figura 10-5: Fluxo da Tarefa 1.3.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 10-6 mostra a representação dos Níveis de Integridade de Software
(NI) utilizados pelo Método de Avaliação.

NI
Notação

NI
--NI

NI Nível de Integridade de Software

Figura 10-6: Representação dos Níveis de Integridade (NI).
Fonte: Elaborada pelo autor.

10.1.5 Tarefa 1.4: Obter Critérios de Avaliação V&V

A Norma IEEE 1012 (2004) define um conjunto de critérios de avaliação que
são associados às características, dentro de cada atividade, conforme apresentado
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na seção 3.3.4 deste trabalho. Para a construção do Método de Criação de Roteiros
para a Avaliação os critérios de avaliação vão fazer parte de uma base de critérios
que poderão ser distribuídos entre outras tarefas que venham a ser anexadas ao
processo de avaliação.
A Figura 10-7 apresenta o Fluxo da Tarefa 1.4. – Obter os Critérios de
Avaliação V&V, e mostra que a fonte de referência para obtenção desses critérios foi
a Norma IEEE 1012 (2004).

Figura 10-7: Fluxo da Tarefa 1.4.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Para este trabalho de pesquisa, os Critérios de Avaliação estão restritos aos
critérios recomendados pela Norma IEEE 1012 (2004). Num ambiente de
desenvolvimento real, novos critérios devem ser incorporados nesse conjunto para
atender às necessidades do negócio, do contexto e do rigor da avaliação.

A Figura 10-8 mostra a representação dos Critérios de Avaliação (CR) a
serem utilizados para avaliar os requisitos de software pelo Método de Avaliação.
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CR
Notação

CR
--CR

CR Critério de Avaliação

Figura 10-8: Representação dos Critérios de Avaliação (CR).
Fonte: Elaborada pelo autor.

10.1.6 Tarefa 1.5: Obter Processos V&V

A Norma IEEE 1012 (2004) define seis processos V&V, conforme
apresentado na seção 3.3.2 deste trabalho. Para a construção do Método de
Avaliação será utilizado apenas o Processo de Desenvolvimento.
A Figura 10-9 apresenta o Fluxo da Tarefa 1.5. – Obter Processos V&V, e
mostra que a fonte de referência para obtenção dos processos V&V foi a Norma
IEEE 1012 (2004).

Figura 10-9: Fluxo da Tarefa 1.5.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 10-10 mostra a representação dos Processos V&V (PR) utilizados
pelo Método de Avaliação.
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PR
Notação

PR
--PR

PR Processo V&V

Figura 10-10: Representação dos Processos V&V (PR).
Fonte: Elaborada pelo autor.

10.1.7 Tarefa 1.6: Obter Atividades V&V

A Norma IEEE 1012 (2004) define seis atividades V&V, conforme
apresentado na seção 3.3.3 deste trabalho. Para a construção do Método de
Avaliação será utilizado apenas a Atividade de Requisitos V&V.
A Figura 10-11 apresenta o Fluxo da Tarefa 1.6. – Obter Atividades V&V, e
mostra que a fonte de referência para obtenção das Atividades V&V foi a Norma
IEEE 1012 (2004).

Figura 10-11: Fluxo da Tarefa 1.6.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 10-12 mostra a representação das Atividades V&V (AT) utilizados
pelo Método de Avaliação. As Atividades V&V são dependentes dos Processos V&V
(PR).
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AT

PR
PR

AT
--AT

Notação
AT Atividade V&V
PR Processo V&V

Figura 10-12: Representação das Atividades V&V (AT).
Fonte: Elaborada pelo autor.

10.1.8 Tarefa 1.7: Obter Tarefas V&V

A Norma IEEE 1012 (2004) define dez tarefas V&V, conforme apresentado na
seção 3.3.4 deste trabalho. A Figura 10-13 apresenta o Fluxo da Tarefa 1.7. – Obter
Tarefas V&V, e mostra que a fonte de referência para obtenção das tarefas V&V foi
a Norma IEEE 1012 (2004).

Para a construção do Método de Avaliação serão utilizadas as seguintes
tarefas:
a) Análise de Rastreabilidade;
b) Avaliação de Requisitos de Software;
c) Análise de Interface.

Figura 10-13: Fluxo da Tarefa 1.7.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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A Figura 10-14 mostra a representação das Tarefas V&V (TF) utilizados pelo
Método de Avaliação. As Tarefas V&V são dependentes das Atividades V&V (AT).

TF

AT
AT

TF
--TF

Notação
AT Atividade V&V
TF Tarefa V&V

Figura 10-14: Representação das Tarefas V&V (TF).
Fonte: Elaborada pelo autor.

10.1.9 Atividade 2: Construção

Na atividade de construção os vários elementos básicos de dados são
associados para construir o roteiro geral de avaliação.

A atividade é composta pelas seguintes tarefas:
Construir a Estrutura de Avaliação;
Atribuir os Critérios à Estrutura de Avaliação;
Associar as Categorias à Estrutura de Avaliação;
Construir o Roteiro Geral de Avaliação.

10.1.10 Tarefa 2.1: Construir a Estrutura de Avaliação

A Estrutura de Avaliação (VV) é a primeira associação de elementos básicos
do Método de Criação de Roteiros para a Avaliação de Requisitos de Software.

A Figura 10-15 mostra o fluxo para a formação dessa estrutura.
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Figura 10-15: Fluxo da Tarefa 2.1.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Essa associação combina os elementos contidos na Norma IEEE 1012
(2004). A Estrutura de Avaliação (VV) é formada pelos seguintes elementos:

a) Processo V&V (PR);
b) Atividade V&V (AT).
c) Tarefa V&V (TF);
d) Nível de Integridade de Software (NI);
e) Característica de uma ERS (CA).

A Figura 10-16 mostra a representação Estrutura de Avaliação (VV) com a
seguinte organização:
a) Um Nível de Integridade de Software (NI) pode atender várias
Características de ERS (CA);
b) Uma Tarefa V&V (TF) pode ser aplicada a vários Níveis de Integridade de
Software (NI);
c) Uma Atividade V&V (AT) pode conter várias Tarefas V&V (TF);
d) Um Processo V&V (PR) é composto por várias Atividades V&V (AT);
e) Cada ocorrência da Estrutura de Avaliação (VV) pode atender a vários
Processos V&V (PR.
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AT

CA

NI

PR

TF
NI
TF
AT

--NI

PR
VV

--TF

Notação

--AT

AT Atividade V&V
CA Característica

--PR

NI Nível de Integridade
PR Processo V&V
TF Tarefa V&V
VV Estrutura de Avaliação

CA
--CA

--VV

Figura 10-16: Representação da Estrutura de Avaliação (VV).
Fonte: Elaborada pelo autor.

10.1.11 Tarefa 2.2: Atribuir Critérios à Estrutura de Avaliação

A segunda estrutura combinada do Método é a associação dos Critérios de
Avaliação (CR) com a Estrutura de Avaliação (VV), chamada de Associação de
Critérios (AV).

A Figura 10-17 mostra o fluxo dessa segunda estrutura sendo formada.

Figura 10-17: Fluxo da Tarefa 2.2.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Neste momento a estrutura mostrada é igual à da Norma IEEE 1012 (2004),
mas com uma implementação que permite a expansão de critérios e de contextos de
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avaliação. A Figura 10-18 mostra a representação da Associação de Critérios (AV)
com a seguinte organização:

a) Cada ocorrência da Estrutura de Avaliação (V&V) se associa a vários
Critérios de Avaliação (CR);

b) Cada ocorrência da Associação de Critérios (AV) se associa a várias
Estruturas de Avaliação (VV).

CR

VV
VV
AV
--VV

Notação
AV Associação de Critérios
CR Critérios de Avaliação
VV Estrutura de Avaliação

CR
--CR

--AV

Figura 10-18: Representação da Associação de Critérios (AV).
Fonte: Elaborada pelo autor.

10.1.12 Tarefa 2.3: Associar as Categorias à Estrutura de Avaliação

A associação das Categorias de Requisitos de Software (CT) com a Estrutura
de Avaliação (VV) é necessária para verificar quais Categorias (CT) se enquadram
na Estrutura de Avaliação (VV). A Estrutura de Avaliação (VV) agrega os conceitos
de Processos V&V (PR), Atividades V&V (AT), Tarefas V&V (TF), Níveis de
Integridade de Software (NI) e as Características de uma ERS (CA).
A Figura 10-19 apresenta o Fluxo da Tarefa 2.3. – Associar as Categorias à
Estrutura de Avaliação, e mostra que as fontes de referência para obtenção dessa
associação foram as Normas IEEE 830 (1998) e IEEE 1012 (2004), além de outros
autores, como Dör et al (2003), Wiegers (2003), Glintz (2005), entre outros.
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Figura 10-19: Fluxo da Tarefa 2.3.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 10-20 mostra a representação da Associação das Categorias (CZ) à
Estrutura de Avaliação (VV) com a seguinte organização:
a) Cada Categoria (CT) se associa a várias Estruturas de Avaliação (VV);
b) Cada Caracterização (CZ) se associa a várias Categorias (CT).

CT

VV
CT
CZ
--CT

Notação
CT Categoria
CZ Caracterização de Categorias
VV Estrutura de Avaliação

VV
--VV

--CZ

Figura 10-20: Representação da Caracterização de Categorias (CZ).
Fonte: Elaborada pelo autor.

10.1.13 Tarefa 2.4: Construir o Roteiro Geral de Avaliação

O Roteiro Geral de Avaliação (RG) é um dos componentes mais importantes
utilizados pelo Método de Avaliação de Requisitos de Software.
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A Figura 10-21 apresenta o Fluxo da Tarefa 2.4. – Construir o Roteiro Geral
de Avaliação.

Figura 10-21: Fluxo da Tarefa 2.4.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Nele estão agregados todos os Critérios de Avaliação (CR) possíveis de
serem aplicados, de acordo com as escolhas de todos os elementos que compõem
as estruturas mostradas até agora. Ele combina a Associação de Critérios (AV) com
a Caracterização das Categorias (CZ).

Do Roteiro Geral serão derivados todos os Roteiros específicos, de acordo
com as categorizações aplicadas aos requisitos de software. O Roteiro Geral só será
recriado se novos elementos, como processos, atividades, tarefas, níveis de
integridade, características, categorias e critérios de avaliação forem criados,
modificados ou excluídos.

A Figura 10-22 mostra a representação do Roteiro Geral de Avaliação (RG)
com a seguinte organização:

a) Cada ocorrência de Caracterização de Categoria (CZ) se associa a várias
Estruturas de Critérios (AV);

b) Cada ocorrência do Roteiro Geral de avaliação se associa a várias
Caracterizações de Categorias (CZ).
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AV

CZ
CZ
RG
--CZ

Notação
AV Associação de Critérios
CZ Caracterização de Categorias
RG Roteiro Geral de Avaliação

AV
--AV

--RG

Figura 10-22: Representação do Roteiro Geral de Avaliação (RG).
Fonte: Elaborada pelo autor.

10.1.14 Atividade 3: Execução

Na atividade de execução os requisitos são avaliados segundo os critérios do
roteiro de teste. A atividade é composta pelas seguintes tarefas:
Obter o Requisito de Software;
Analisar o Requisito de Software;
Obter o Refinamento do Requisito Analisado;
Categorizar o Requisito Refinado;
Construir o Roteiro de Teste para o Requisito Refinado;
Aplicar o Roteiro de Teste no Requisito.

10.1.15 Tarefa 3.1: Obter o Requisito de Software

A obtenção dos Requisitos de Software é feita por algumas das técnicas de
elicitação de requisitos descritas na seção 2.3. Para melhor aproveitamento do
método de avaliação de requisitos de software é aconselhável que os requisitos
estejam bem detalhados, para que se possa fazer uma categorização adequada,
pois esta depende fundamentalmente do detalhamento da especificação dos
requisitos.
Se a descrição dos requisitos for superficial, num nível muito alto de definição,
a categorização ficará comprometida, pois muitas das categorias presentes não
estarão visíveis a quem analisa a descrição do requisito.
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A Figura 10-23 mostra o fluxo dessa tarefa.

Figura 10-23: Fluxo da Tarefa 3.1.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 10-24 mostra a representação dos Requisitos de Software (RQ) que
serão avaliados pelo Método de Avaliação.

RQ
Notação

RQ
--RQ

RQ Requisito de Software

Figura 10-24: Representação dos Requisitos de Software (RQ).
Fonte: Elaborada pelo autor.

10.1.16 Tarefa 3.2: Analisar o Requisito de Software

A tarefa de Analisar o Requisito de Software é um trabalho minucioso de
leitura do texto do requisito, frase a frase, verificar quais dessas frases, partes de
frases ou conjunto de frases devem ser separadas ou agrupadas para serem
categorizadas no passo seguinte do Método de Avaliação. O que está sendo feito
nesta tarefa é o refinamento da especificação do requisito de software em textos
menores que serão avaliados individualmente. Os textos que não têm nenhum
significado para a especificação, que estão ali descritos apenas para dar estética ao
texto, como títulos e comentários sem informação relevante, também devem ser
separados, pois serão categorizados para não serem avaliados pelo Método.
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Uma frase do texto de requisito de software pode estar descrevendo uma
funcionalidade, mas, ao mesmo tempo, pode estar citando atributos de qualidade
relacionados à funcionalidade. Esses atributos deverão ser considerados como
categorias embutidas na especificação dos requisitos e, portanto, passíveis de
serem submetidas ao processo de verificação e validação.

A dificuldade da análise de requisitos, como observado no Capítulo 2, decorre
da natureza e da complexidade da especificação destes requisitos. O método aqui
apresentado se propõe a auxiliar esse processo de análise de requisitos oferecendo
mecanismos para diminuir a complexidade dessa tarefa. A Figura 10-25 mostra o
fluxo dessa tarefa.

Figura 10-25: Fluxo da Tarefa 3.2
Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 10-26 mostra a representação dos Requisitos de Software (RQ) e
seus equivalentes Requisitos de Software Analisados (RR). Cada Requisito de
Software (RQ) dá origem a um único Requisito Analisado (RR).

RQ
Notação

RQ
--RQ

RR
--RR

RQ Requisito de Software
RR Requisito Analisado

Figura 10-26: Representação da tablea tbRR.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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10.1.17 Tarefa 3.3: Obter o Refinamento do Requisito Analisado

A tarefa de Obter o Refinamento de Requisitos, mostrada na Figura 10-27 faz
a varredura dos Requisitos Analisado (RR) separando cada frase e criando uma
ocorrência de Refinamento de Requisito (RF), com o texto da frase e a sua posição
no Requisito original, para poder ser manipulado pelo Método.

Figura 10-27: Fluxo da Tarefa 3.3.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 10-28 mostra a representação dos Requisitos Analisados (RR) e os
Refinamentos de Requisitos (RF). Cada Requisito Analisado (RR) dá origem a vários
Refinamentos de Requisitos (RF).

RR
RR
Notação
RF Refinamento do Requisito
RR Requisito Analisado

RF
--RF

--RR

Figura 10-28: Representação do Refinamento de Requisitos (RF).
Fonte: Elaborada pelo autor.

10.1.18 Tarefa 3.4: Categorizar o Requisito Refinado

A tarefa de Categorizar o Requisito Refinado tem uma participação muito
grande do analista de requisitos, que deve analisar cada frase do requisito refinado e
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definir quais as categorias que devem se enquadrar para aquela frase. Quanto mais
preciso for essa análise, melhor será a qualidade da associação de categorias de
software, que irão dar origem aos critérios de avaliação aos quais os requisitos de
software serão submetidos. A Figura 10-29 mostra o fluxo dessa tarefa.

Figura 10-29: Fluxo da Tarefa 3.4.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 10-30 mostra a representação da Categorização de Requisitos (CG)
com a seguinte organização:

a) Cada Refinamento de Requisito (RF) se relaciona com várias Categorias
(CT);

b) Cada Categorização de Requisito (CG) se relaciona com vários
Refinamentos de Requisito (RF).

RF

CT
RF
CG
--RF

Notação
CG Categorização de Requisito
CT Categoria
RF Refinamento de Requisito

CT
--CT

--CG

Figura 10-30: Representação da Categorização de Requisitos (CG).
Fonte: Elaborada pelo autor.
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10.1.19 Tarefa 3.5: Construir o Roteiro de Teste para o Requisito Refinado

A tarefa de Construir o Roteiro de Teste específico para o Requisito Refinado
tem como propósito reunir os testes de avaliação do Roteiro Geral de Avaliação que
estão relacionados com a categorização de um determinado Requisito de Software.
Com isto, apenas os testes de avaliação das categorias que foram associadas a um
requisito específico é que serão selecionados para serem aplicados a este requisito.

Portanto, os testes das categorias que não foram utilizadas para classificar
um requisito não serão selecionados, e não farão parte do roteiro de testes desse
requisito. Isto é uma maneira de restringir e personalizar o roteiro de teste à
avaliação mais precisa.

A Figura 10-31 mostra o fluxo dessa tarefa.

Figura 10-31: Fluxo da Tarefa 3.5.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 10-32 mostra a representação do Roteiro de Teste Específico (RT)
com a seguinte organização:

a) Cada Categorização de Requisito (CG) se relaciona com várias
ocorrências do Roteiro Geral de Avaliação (RG);

b) Cada ocorrência do Roteiro de Teste Específico (RT) se relaciona com
várias ocorrências da Categorização de Requisito (CG).
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CG

RG
CG
RT
--CG

Notação
CG Categorização de Requisito
RG Roteiro Geral de Avaliação
RT Roteiro de Teste Específico

RG
--RG

--RT

Figura 10-32: Representação do Roteiro de Teste Específico (RT).
Fonte: Elaborada pelo autor.

10.1.20 Tarefa 3.6: Aplicar o Roteiro de Teste no Requisito

A tarefa de Aplicar o Roteiro de Teste no Requisito pode ser executada várias
vezes, pois depende do resultado da aplicação dos testes de avaliação. Se forem
encontrados erros na especificação, esses devem ser corrigidos e terão que ser
novamente submetidos à outra avaliação.

O Roteiro a ser aplicado numa segunda avaliação pode ou não permanecer
inalterado, pois uma mudança de categorização do requisito vai gerar um novo
roteiro. Para registrar cada aplicação de um roteiro se faz necessário a criação de
dois novos elementos de dados. Primeiro, a Unidade de Teste (UT), com uma
identificação e controle de data da sua aplicação. E, em segundo, um conjunto de
Testes de Avaliação (TT), construído a partir do Roteiro de Testes (RT) e dos
resultados da avaliação, aqui denominados de indicadores de qualidade.

Os Testes de Avaliação (TT) ainda podem contemplar um controle individual
da aplicabilidade do teste, dando ao aplicador a liberdade de aplicar ou não o teste
recomendado, mas mantendo o controle dessa opção de aplicação ou não do teste.

A Figura 10-33 mostra o fluxo dessa tarefa, que inclui as seguintes ações:

a) Incluir uma identificação à instância de Avaliação, ou Unidade de Teste
(UT) e atribuir a data da sua execução;
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b) Incluir o Indicador de Qualidade para o Teste de Avaliação (TT) a ser
executado;
c) Os valores a serem considerados para o indicador de qualidade são:
“OK” para denotar uma resposta positiva ao teste;
“NO” para denotar uma resposta negativa ao teste;
“NA” quando o teste não se aplica àquela situação ou condição.

Figura 10-33: Fluxo da Tarefa 3.6.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Se o teste não for aplicado, isto é, se o controle de aplicabilidade do teste
estiver indicando que um determinado teste não seja aplicado, o Indicador de
Qualidade desse teste não será preenchido e não será considerado nas medidas de
qualidade.

A Figura 10-34 mostra a representação da Unidade de Teste (UT) e do Teste
de Avaliação (TT) com a seguinte organização:

a) Cada ocorrência do Roteiro de Avaliação (RT) dá origem a uma ocorrência
do Teste de Avaliação (TT);

b) Cada ocorrência da Unidade de Teste (UT) está relacionada com todos os
Testes de Avaliação (TT) de um determinado requisito.
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RT

TT
--TT

RT
--RT

UT

TT
--TT

Notação
RT Roteiro de Teste Específico
TT Teste de Avaliação
UT Unidade de Teste

Figura 10-34: Representação das tabelas tbTT e tbUT.
Fonte: Elaborada pelo autor.

10.1.21 Atividade 4: Análise de Resultados

Na atividade de análise de resultados os indicadores de qualidade podem ser
analisados. A atividade é composta pelas seguintes tarefas:
Consultar os Indicadores de Qualidade;
Consolidar os Indicadores de Qualidade;
Totalizar os Indicadores de Qualidade;
Tomar as Decisões Necessárias;

10.1.22 Tarefa 4.1: Consultar os Indicadores de Qualidade

A tarefa de Consultar os Indicadores de Qualidade vai permitir avaliar cada
um dos testes aplicados e os seus resultados.

No caso em que os requisitos de software tenham que passar mais de uma
vez pela avaliação, os indicadores poderão mostrar a evolução do processo de
especificação dos requisitos de software, indicando a eficácia do processo de
avaliação.

A Figura 10-35 mostra o fluxo da tarefa de Consulta de Indicadores de
Qualidade.
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Figura 10-35: Fluxo da Tarefa 4.1.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Nessa consulta estarão disponíveis a seguintes informações, conforme
mostra a Figura 10-36:

Unidade de Teste (UT);
Teste de Avaliação (TT);
Processo V&V (PR);
Atividade V&V (AT);
Tarefa V&V (TF);
Nível de Integridade do Software (NI);
Característica da ERS (CA);
Requisito Analisado (RR);
Refinamento do Requisito (RF);
Categoria Avaliada (CT);
Critério de Avaliação (CR);
Indicador de Qualidade (IQ).
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UT

TT

RQ

CT

RF

PR

ID
DT

AT

TF

NI

CA

RT

CR

Notação
AT Atividade V&V

NO Incorreto (IQ)

CA Característica

OK Correto (IQ)

CR Critério de Avaliação

PR Processo V&V

CT Categoria

RF Refinamento do Requisito

DT Data de Aplicação do Teste

RQ Requisito de Software

ID Identificação do Teste

RT Roteiro de Teste Específico

IQ Indicador de Qualidade

TF Tarefa V&V

NA Não se Aplica (IQ)

TT Teste de Avaliação

NI Nível de Integridade

UT Unidade de Teste

IQ
OK
NO
NA

Figura 10-36: Registro de teste de requisitos de software.
Fonte: Elaborada pelo autor.

10.1.23 Tarefa 4.2: Consolidar os Indicadores de Qualidade

Outro tipo de consulta importante para a Gestão de Requisitos é a
Consolidação de Indicadores de Qualidade, mostrada na Figura 10-37.

Figura 10-37: Fluxo da Tarefa 4.2.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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A consolidação dos indicadores de qualidade leva em consideração todos os
resultados da avaliação de um determinado requisito de software, conforme mostra
a Figura 10-38.
.
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RQ

ID
DT

(a)

UT

RQ

IQ

UT

OK
NO
NA

ID
DT

TF

RQ

(b)

NI

CA

CT

IQ

UT

OK
NO
NA

ID
DT

(d)

TF

IQ
OK
NO
NA

(c)

IQ
UT

ID
DT

RQ

OK
NO
NA

RQ

TF

NI

CA

ID
DT

(e)

CR

IQ
OK
NO
NA

Notação
CA Característica

NI Nível de Integridade

CR Critério de Avaliação

NO Incorreto (IQ)

CT Categoria

OK Correto (IQ)

DT Data de Aplicação do Teste

RQ Requisito de Software

ID Identificação do Teste

TF Tarefa V&V

IQ Indicador de Qualidade

UT Unidade de Teste

NA Não se Aplica (IQ)

Figura 10-38: Consolidação de Indicadores de Qualidade.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Neste trabalho de pesquisa estão sendo consideradas as seguintes consolidações
de indicadores de qualidade:
a) Consolidação dos Indicadores (IQ) por Requisito (RQ);
b) Consolidação dos Indicadores (IQ) por Categoria (CT);
c) Consolidação de Indicadores (IQ) por Tarefa (TF);
d) Consolidação de Indicadores (IQ) por Tarefa (TF), Nível de Integridade
(NI) e Característica (CA);
e) Consolidação de Indicadores (IQ) por Tarefa (TF), Nível de Integridade
(NI), Característica (CA) e Critério de Avaliação (CR).
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Os indicadores consolidados se referem a um determinado requisito de
software e não ao conjunto de requisitos a serem avaliados.

10.1.24 Tarefa 4.3 – Totalizar os Indicadores de Qualidade

Esta atividade mostra as totalizações dos Indicadores de Qualidade (IQ) de
todo o conjunto de requisitos avaliados na Unidade de Teste (UT). A Figura 10-39
mostra o fluxo da tarefa de Análise dos Resultados.

Figura 10-39: Fluxo da Tarefa 4.3.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Neste trabalho de pesquisa estão sendo consideradas totalizações dos
indicadores de qualidade, conforme mostra a Figura 10-40. Os indicadores são
marcados como Corretos (OK), Incorretos (NO) e Não de Aplica (NA).
a) Total de Requisitos (RQ);
b) Total de Requisitos (RQ) de um Processo V&V (PR);
c) Total de Requisitos (RQ) de uma Atividade V&V (AT);

198
d) Total de Requisitos (RQ);
e) Total de Requisitos (RQ) de um Processo V&V (PR);
f) Total de Requisitos (RQ) de uma Atividade V&V (AT);
g) Total de Requisitos (RQ) de uma Tarefa V&V (TF);
h) Total de Requisitos (RQ) de uma Categoria (CT);
i) Total de Requisitos (RQ) de uma Característica (CA);
j) Total de Requisitos (RQ) de um Critério de Avaliação (CR);
k) Total de Requisitos (RQ) de uma Categoria (CT) e de uma Característica
(CA);

UT

RQ

ID
DT

(a)

UT

CT

ID
DT

(e)

UT

CT

IQ

UT

OK
NO
NA

ID
DT

PR

(b)

IQ

UT

OK
NO
NA

ID
DT

CA

ID
DT

(h)

IQ

UT

OK
NO
NA

ID
DT

CA

(f)

IQ

UT

OK
NO
NA

ID
DT

TF

(i)

AT

(c)

IQ

UT

OK
NO
NA

ID
DT

CA

IQ

UT

OK
NO
NA

ID
DT

TF

IQ
OK
NO
NA

(d)

CR

IQ
OK
NO
NA

(g)

IQ

UT

OK
NO
NA

ID
DT

AT

TF

CA

(j)

IQ
OK
NO
NA

Notação

UT

PR

AT

TF

ID
DT

(k)

CA
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AT Atividade V&V

NA Não se Aplica (IQ)

CA Característica

NO Incorreto (IQ)

CR Critério de Avaliação

OK Correto (IQ)

CT Categoria

PR Processo V&V

DT Data de Aplicação do Teste

RQ Requisito de Software

ID Identificação do Teste

TF Tarefa V&V

IQ Indicador de Qualidade

UT Unidade de Teste

Figura 10-40: Totalização dos Indicadores de Qualidade.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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l) Total de Requisitos (RQ) de uma Tarefa (TF) e de uma Característica
(CA);
m) Total de Requisitos (RQ) de uma Atividade (AT), Tarefa (TF) e de uma
Característica (CA);
n) Total de Requisitos (RQ) de um Processo (PR), de uma Atividade (AT),
Tarefa (TF) e de uma Característica (CA).

10.1.25 Tarefa 4.4: Tomar as Ações Necessárias

As ações necessárias após os testes de avaliação dos requisitos de software
e a coleta dos indicadores de qualidade podem ser as seguintes:
a) Para Indicadores de Qualidade (IQ) com valores positivos (OK):
Não há ações a tomar, a não ser o armazenamento de dados históricos
para fins estatísticos de qualidade.
b) Para Indicadores de Qualidade (IQ) com valores negativos (NO):
Devem ser tomadas as ações de correção dos erros apontados e
submeter os requisitos de software a uma nova rodada de avaliação.
c) Para Indicadores de Qualidade (IQ) com valores que não se aplicam (NA):
Os Critérios de Avaliação (CR) apontados por este indicador deverão
ser reavaliados, pois o teste não está de acordo com a necessidade de
avaliação dos requisitos de software.
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11 APÊNDICE D – DESCRIÇÃO DAS TRANSAÇÕES DA FERRAMENTA QUE
IMPLEMENTA O MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE
Este apêndice descreve com mais detalhes as transações da ferramenta que
implementa o método de criação de roteiros para a avaliação de requisitos de
software.

11.1.1 Módulo de Preparação

O módulo de Preparação contém as funcionalidades de manter as tabelas
básicas utilizadas pelos outros módulos da ferramenta.

O menu do Módulo de Preparação, conforme mostrado na Figura 11-1
permite a ativação das seguintes transações:

a) 1.1 - Manter Características (CA);
b) 1.2 - Manter Categorias (CT);
c) 1.3 - Manter Níveis de Integridade (NI);
d) 1.4 - Manter Processos V&V (PR);
e) 1.5 - Manter Atividades V&V (AT);
f) 1.6 - Manter Tarefas V&V (TF);
g) 1.7 - Manter Critérios de Avaliação (CR).

Figura 11-1: Menu do Módulo de Preparação
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Seguem as especificações do módulo de preparação.
11.1.2 Manter as Características de uma ERS (CA)
Transação que executa a Atividade 1.1 – Manter Característica (CA) do
Método de Avaliação de Requisitos de Software, com as seguintes
informações:

Função: Executar as tarefas de CRUD (Create, Read, Update e Delete)
para manutenção da tabela de Características de uma ERS (tbCA).
Responsável: Suporte.
Entrada:
o Manual.
Saída:
o Tabela de Características (tbCA).
Definição da Tabela tbCA: Figura 11-2.

Figura 11-2: Definição da Tabela tbCA.
Fonte: Elaborada pelo autor.

11.1.3 Manter Categorias (CT)
Transação que executa a Atividade 1.2 – Manter Categorias (CT) do Método
de Avaliação de Requisitos de Software, com as seguintes informações:
Função: Executar as tarefas de CRUD (Create, Read, Update e Delete)
para manutenção da tabela de Categorias de Requisitos (tbCT).
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Responsável: Suporte.
Entrada:
o Manual.
Saída:
o Tabela de Categorias (tbCT).
Definição da Tabela tbCT: Figura 11-3.

Figura 11-3: Definição da Tabela tbCT.
Fonte: Elaborada pelo autor.

11.1.4 Manter Níveis de Integridade (NI)
Transação que executa a Atividade 1.3 – Manter Níveis de Integridade de
Software (NI) do Método de Avaliação de Requisitos de Software, com as
seguintes informações:
Função: Executar as tarefas de CRUD (Create, Read, Update e Delete)
para manutenção da tabela de Níveis de Integridade de Software
(tbNI).
Responsável: Suporte.
Entrada:
o Manual.
Saída:
o Tabela Níveis de Integridade (tbNI).
Definição da Tabela tbNI: Figura 11-4.
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Figura 11-4: Definição da Tabela tbNI.
Fonte: Elaborada pelo autor.

11.1.5 Manter Processos V&V (PR)
Transação que executa a Atividade 1.4 – Manter Processos V&V (PR) do
Método de Avaliação de Requisitos de Software, com as seguintes
informações:
Função: Executar as tarefas de CRUD (Create, Read, Update e Delete)
para manutenção da tabela de Processos V&V (tbPR).
Responsável: Suporte.
o Entrada: Manual.
o Saída: Tabela de Processos V&V (tbPR).
Definição da Tabela tbPR: Figura 11-5.

Figura 11-5: Definição da Tabela tbPR.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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11.1.6 Atividades V&V (AT)
Transação que executa a Atividade 1.5 – Manter Atividades V&V (AT) do
Método de Avaliação de Requisitos de Software, com as seguintes
informações:
Função: Executar as tarefas de CRUD (Create, Read, Update e Delete)
para manutenção da tabela de Atividades V&V (tbAV).
Responsável: Suporte.
Entrada:
o Manual.
o Tabela de Processos V&V (tbPR).
Saída:
o Tabela de Atividades V&V (tbAT).
Definição da Tabela: Figura 11-6.

Figura 11-6: Definição da Tabela tbAT.
Fonte: Elaborada pelo autor.

11.1.7 Manter Tarefas V&V (TF)
Transação que executa a Atividade 1.6 – Manter Tarefas V&V (TF) do Método
de Avaliação de Requisitos de Software, com as seguintes informações:
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Função: Executar as tarefas de CRUD (Create, Read, Update e Delete)
para manutenção da tabela de Tarefas V&V (tbTF).
Responsável: Suporte.
Entrada:
o Manual;
o Tabela de Atividades V&V (tbAT).
Saída:
o Tabela de Tarefas V&V (tbTF).
Definição da Tabela tbTF: Figura 11-7.

Figura 11-7: Definição da Tabela tbTF.
Fonte: Elaborada pelo autor.

11.1.8 Manter Critérios de Avaliação
Transação que executa a Atividade 1.7 – Manter Critérios de Avaliação (CR)
do Método de Avaliação de Requisitos de Software, com as seguintes
informações:

Função: Executar as tarefas de CRUD (Create, Read, Update e Delete)
para manutenção da tabela de Critérios de Avaliação (tbCR).
Responsável: Suporte.
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Entrada:
o Manual.
Saída:
o Tabela de Critérios de Avaliação (tbCR).
Definição da Tabela tbCR: Figura 11-8.

Figura 11-8: Definição da Tabela tbCR.
Fonte: Elaborada pelo autor.

11.1.9 Módulo de Construção

O módulo de Construção contém as funcionalidades para montar as
associações entre as tabelas básicas para que as atividades de avaliação de
requisitos de software possam ser executadas. Esse módulo executa as seguintes
transações:

a) 2.1 - Construir Estrutura de Avaliação (VV);
b) 2.2 – Atribuir Critérios à Estrutura de Avaliação (AV);
c) 2.3 – Associar Categorias à Estrutura de Avaliação (CZ);
d) 2.4 – Construir o Roteiro Geral de Avaliação (RG).
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O Menu deste módulo é mostrado na Figura 11-9.

Figura 11-9: Menu de Construção.
Fonte: Elaborada pelo autor.

11.1.10 Construir Estrutura de Avaliação (VV)
Transação que executa a atividade 2.1 – Construir Estrutura de Avaliação
(VV) com as seguintes informações:

Função: Construir a Estrutura de Avaliação (VV) a partir da
combinação das de elementos básicos.
Operações:
o Criar Estrutura;
o Salvar Estrutura;
o Consultar Estrutura;
o Excluir Estrutura;

Entradas:
o Tabela de Processos V&V (tbPR);
o Tabela de Atividades V&V (tbAT);
o Tabela de Tarefas V&V (tbTF);
o Tabela de Níveis de Integridade (tbNI);
o Tabela de Características (tbCA);

Saída: Tabela de Estrutura de Avaliação (tbVV).
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Definição da Tabela tbVV: Figura 11-10.

Figura 11-10: Definição da Tabela tbVV.
Fonte: Elaborada pelo autor.

11.1.11 Atribuir Critérios à Estrutura de Avaliação (AV)
Transação que executa a atividade 2.2 – Atribuir Critérios à Estrutura de
Avaliação (AV), do Método de Avaliação, com as seguintes informações:

Função: Atribuir Critérios da Avaliação (PR) à Estrutura de Avaliação
(V) formando a Associação de Critérios (AV).
Operações:
o Carregar Estrutura de Avaliação (VV);
o Carregar Critérios de Avaliação (CR);
o Construir Associação de Critérios (AV);
o Salvar a Associação de Critérios (AV);
o Consultar Associação de Critérios (AV);
o Excluir Associação de Critérios (AV).
Entradas:
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o Tabela de Estrutura de Avaliação (tbVV);
o Tabela de Critérios de Avaliação (tbCR).
Saída:
o Tabela de Associação de Critérios (tbAV).
Definição da Tabela tbAV: Figura 11-11.

Figura 11-11: Definição da Tabela tbAV.
Fonte: Elaborada pelo autor.

11.1.12 Associar Categorias à Estrutura de Avaliação (CZ)
Transação que executa a atividade 2.3 – Associar Categorias à estrutura de
Avaliação (CZ), do Método de Avaliação, com as seguintes informações:

Função: Associar Categorias de Requisitos de Software (CT) à
Estrutura de Avaliação (VV) formando a Categorização da Avaliação
(CZ).
Operações:
o Carregar Estrutura de Avaliação (VV);
o Carregar Categorias de Requisitos (CT);
o Construir a Categorização da Avaliação (CZ);
o Salvar a Categorização da Avaliação (CZ);
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o Consultar a Categorização da Avaliação (CZ);
o Excluir Categorização da Avaliação (CZ).
Entradas:
o Tabela de Estrutura de Avaliação (tbVV);
o Tabela de Categorias de Requisitos de Software (tbCT).
Saída:
o Tabela de Categorização da Avaliação (tbCZ).
Definição da Tabela tbCZ: Figura 11-12

Figura 11-12: Definição da Tabela tbCZ.
Fonte: Elaborada pelo autor.

11.1.13 Construir o Roteiro Geral de Avaliação (RG)
Transação que executa a atividade 2.3 – Construir o Roteiro Geral de
Avaliação de Requisitos, do Método de Avaliação, com as seguintes informações:
Função: Construir Roteiro RG.
Operações:
o Criar Roteiro Geral (RG);
o Consultar Roteiro Geral (RG);
o Consultar Roteiro Geral (RG) por Estrutura (VV);
o Consultar Roteiro Geral (RG) por Categoria (CT);
o Excluir Roteiro Geral (RG);
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Entradas:
Tabela de Associação de Avaliação (tbAV);
Tabela de Caracterização (tbCZ);
Saída: Tabela de Roteiro Geral (tbRG).
Definição da Tabela tbRG: Figura 11-13.

Figura 11-13: Definição da Tabela tbRG.
Fonte: Elaborada pelo autor.

11.1.14 Modulo de Execução

O módulo de Execução contém as funcionalidades para execução da
avaliação dos requisitos de software. Esse módulo executa as seguintes transações:
a) 3.1 – Obter Requisito de Software (RQ);
b) 3.2 – Refinar (RF) e Categorizar (CG) o Requisito de Software (RR);
c) 3.3 – Construir Roteiro de Teste (RT) do Requisito de Software;
d) 3.4 – Aplicar Teste de Avaliação – Unidade de Teste (UT - TT);

O módulo de Execução contém as funcionalidades para execução da
avaliação dos requisitos de software. O Menu deste módulo é mostrado na Figura
11-14.
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Figura 11-14: Menu de Execução.
Fonte: Elaborada pelo autor.

11.1.15 Obter Requisitos de Software (RQ)
Transação que executa a atividade 3.1 – Obter Requisito de Software, do
Método de Avaliação, com as seguintes informações:

Função: Obter o Requisito de Software (RQ).
Operações:
o Carregar Lista de Requisitos de Software;
o Carregar Requisito;
o Descartar o Requisito;
o Salvar o Requisito de Software (RQ);

Entradas:
o Dados Externos;
o

Arquivos texto;

o Arquivo XML;
o Base de Dados;
o Entrada manual.

Saída:
o Tabela de Requisito de Software (tbRQ).

Definição da Tabela tbRQ: Figura 11-15.
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Figura 11-15: Definição da Tabela tbRQ.
Fonte: Elaborada pelo autor.

11.1.16 Obter Refinamento (RF) e Categorizar (CG) o Requisito Refinado (RR)

Transação que executa as seguintes atividades do Método de Avaliação:
3.2 – Analisar o Requisito de Software;
3.3.- Obter o Refinamento do Requisito Analisado;
3.4 – Categorizar o Requisito Refinado.

Esta Transação tem as seguintes informações:
Função: Refinar e Categorizar os Requisitos de Software.

Operações:
o Carregar Requisito;
o Separar Requisito;
o Reagrupar Requisitos;
o Listar Refinamentos;
o Carregar Categorias;
o Desmarcar Categorias;
o Categorizar;
o Confirmar Categorização;
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o Excluir Categorização;

Entradas:
o Tabela de Requisito de Software (tbRQ);
o Tabela de Categorias (tbCT).

Saída:
o Tabela de Requisito Refinado (tbRR);
o Tabela de Categorização (tbCG);
o Tabela de Refinamentos (tbRF).

Definições das Tabelas tbRR, tbCG e TBRF:
Figura 11-16.

Figura 11-16: Definição das Tabelas tbRR, tbCG e tbRF.
Fonte: Elaborada pelo autor.

11.1.17 Construir Roteiro de Teste (RT) do Requisito de Software
Transação que executa a atividade 3.3 – Construir Roteiro de Teste do
Requisito de Software, do Método de Avaliação, com as seguintes informações:
Função: Construir Roteiro RT.

Operações:
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o Carregar Requisito Refinado (RR);
o Carregar Refinamento (RF);
o Carregar Categorias (CT);
o Carregar Categorização (CZ);
o Carregar Roteiro Geral (RG);
o Gerar Roteiro Específico (RT);
o Consultar Roteiro;
o Excluir Roteiro.

Entradas:
o Tabela de Requisitos Refinados (tbRR);
o Tabela de Refinamentos (tbRF);
o Tabela de Categorias (tbCT);
o Tabela de Categorizações (tbCZ);
o Tabela do Roteiro Geral (tbRG);
Saída:
o Tabela de Roteiro de Teste da Avaliação (tbRT).

Definição da Tabela tbRT: Figura 11-17.

Figura 11-17:Definição da tabela tbRT.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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11.1.18 Aplicar Teste de Avaliação – Unidade de Teste (UT)
Transação que executa a atividade 3.4 – Aplicar Teste de Avaliação –
Unidade de Teste, do Método de Avaliação, com as seguintes informações:

Função: aplicar Roteiro de Teste (RT).

Operações:
o Carregar Requisito Refinado (RR);
o Listar Refinamentos (RF);
o Selecionar Refinamento (RR) e (RF);
o Carregar Categorias (CT);
o Carregar Roteiro (RT);
o Carregar Avaliação (VV) e (AV);
o Aplicar Avaliação (UT – TT).

Entradas:
o Tabelas de Requisitos Refinados (RR);
o Tabela de Refinamentos (tbRF);
o Tabela de Categorias (CT);
o Tabela de Roteiro de Teste (RT);
o Tabela de Estrutura de Avaliação (VV);
o Tabela de Associação de Critérios (AV).

Saída:
o Tabela de Unidade de Teste (UT).
o Tabela de Teste de Avaliação (TT);

Definição das Tabelas tbUt e tbTT: Figura 11-18.
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Figura 11-18: Definição das Tabelas tbUT e tbTT.
Fonte: Elaborada pelo autor.

11.1.19 Módulo de Análise de Resultados

O módulo de Análise dos Resultados contém as funcionalidades para
execução da análise dos resultados da aplicação da avaliação dos requisitos de
software. O Menu de Análise dos Resultados, mostrado na Figura 11-19.

Figura 11-19: Menu da Análise de Resultados.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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11.1.20 Consultar Indicadores de Qualidade
Transação que executa a atividade 4.1 – Consultar os Indicares de Qualidade
do Método de Avaliação, com as seguintes informações:

Função: Consultar os Indicares de Qualidade (IQ), obtidos na avaliação
dos requisitos de software.

Operações:
o Carregar Unidade de Teste (UT);
o Carregar Avaliações (TT);
o Carregar Detalhamento;

Entradas:
o Tabela da Unidade de Teste (UT);
o Tabela do Teste de Avaliação (TT);
o Tabela Estrutura de Avaliação (VV);
o Tabela de Associação de Critérios (AV);
o Tabela Refinamento de Requisitos (RF);
o Tabela de Critérios de Avaliação (CR).

Saída:
o Consulta em Tela.
11.1.21 Consolidar Indicadores de Qualidade
Transação que executa a atividade 4.2 – Consolidar os Indicares de
Qualidade do Método de Avaliação, com as seguintes informações:
Função: Consolidar os Indicadores de Qualidade (IQ), obtidos na
avaliação dos requisitos de software.

Operações:
o Carregar Unidade de Teste (UT);
o Carregar Agrupamento por Categorias (1);
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o Carregar Agrupamento por Tarefa e Característica (2);
o Carregar Agrupamento por Tarefa (3);
o Carregar Agrupamento Tarefa, Característica e Critério de
Avaliação (4);
o Carregar Detalhes;
Entradas:
o Tabela da Unidade de Teste (UT);
o Tabela do Teste de Avaliação (TT);
o Tabela Estrutura de Avaliação (VV);
o Tabela de Associação de Critérios (AV);
o Tabela de Tarefas (tbTF);
o Tabela de Características (tbCA);
o Tabela de Categorias (tbCT).
Saída:
o Consulta em Tela.

11.1.22 Totalizar os Indicadores de Qualidade
Transação que executa a atividade 4.3 – Totalizar os Indicares de Qualidade
do Método de Avaliação, com as seguintes informações:
Função: Totalizar os Indicares de Qualidade (IQ), obtidos na avaliação
dos requisitos de software.
Operações:
o Carregar Unidade de Teste (UT);
o Carregar Totais;
o Recalcular Selecionados.

Entradas:
o Tabela da Unidade de Teste (UT);
o Tabela do Teste de Avaliação (TT);
o Tabela Estrutura de Avaliação (VV);
o Tabela de Associação de Critérios (AV);
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o Tabela de Processos (tbPR);
o Tabela de Atividades (rbAT);
o Tabela de Tarefas (tbTF);
o Tabela de Características (tbCA);
o Tabela de Categoris (tbCT).

Saída:
o Consulta em Tela.

