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Resumo

As metodologias clássicas de desenvolvimento de software, tais como o desenvolvimento
estruturado e o orientado a objetos, foram desenvolvidas com base no princípio da separação
de interesses. A orientação a objetos organiza de forma satisfatória os interesses de natureza
hierárquica. Entretanto, existem requisitos que cruzam, de forma transversal, essa hierarquia.
A estes requisitos chama-se de interesses transversais. Estudos apontam que as metodologias
tradicionais não tratam de forma adequada uma completa separação de todos os interesses que
formam um sistema, especialmente aqueles de natureza transversal. Nas últimas décadas,
muitas metodologias foram propostas para tratar especificamente da separação dos interesses
transversais, entre elas a programação orientada a aspectos. Além de uma metodologia
adequada para tratamento de todos os interesses de um sistema, é crucial que o
desenvolvimento seja guiado por um processo bem definido e administrável. O Processo
Unificado (Unified Process - UP) é um processo de engenharia de software que visa garantir
as necessidades dos usuários, assegurando a qualidade e produtividade no desenvolvimento,
além de dar previsibilidade ao prazo e ao custo. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar,
nas diferentes disciplinas do desenvolvimento de software, os métodos existentes para
tratamento dos interesses transversais, utilizando o paradigma orientado a aspectos, e integrar
aqueles métodos que gerem o menor impacto nas características mais importantes do UP.
Devido à complexidade intrínseca de uma integração envolvendo o processo em todas as suas
peculiaridades, o escopo deste trabalho será restrito à disciplina de levantamento de
requisitos.
Palavras-chaves: Desenvolvimento Orientado a Aspectos, Processo Unificado,
Levantamento de Requisitos, Engenharia de Requisitos Orientada a Aspectos.

Abstract

Classical software development methodologies, such as structured programming and objectoriented programming, were built based on the separation of concerns. Despite objectoriented methodology structures the hierarchical concerns of software in a well-organized
way, there are some concerns that cross-cut this structure (crosscutting concerns). Researches
have pointed some problems in the way classical software development methodologies
separate all concerns related to software, mainly the crosscutting ones. Recently, some
methodologies were proposed in order to clearly separate crosscutting concerns related to
software, one of them is the aspect-oriented programming. Moreover, the development of
software should be guided by a well-managed and defined process. Unified Process (UP) is a
software development process framework that aims to reach users needs, quality, productivity
and predictability to time and cost. The main objective of this dissertation is to analyze,
through different development phases, aspect-oriented methodologies that clearly separate all
the concerns related to software. Chosen methodologies will be that who generate the
minimum impact on the UP characteristics. The scope of this dissertation will be narrowed to
the requirements workflow.
Keywords: Aspect-Oriented Software Development, Unified Process, Requirement
Engineering, Aspect-Oriented Requirement Engineering.
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1. Introdução
Neste capítulo, serão apresentados a motivação, o escopo e os objetivos deste estudo, bem
como a metodologia utilizada para realizar a pesquisa e a organização deste trabalho.
1.1.

Motivação

Tradicionalmente, o desenvolvimento de software tem se baseado num dos princípios mais
importantes da engenharia de software, a separação de interesses (Dijkstra, 1976). Com isso, o
sistema é, inicialmente, dividido em unidades de menor granularidade que podem ser tratadas
de forma separada para, depois, serem combinadas para produzir o sistema como um todo.
Assim, obtém-se subproblemas de menor complexidade que levam a uma melhor análise,
entendimento, adaptabilidade, manutenibilidade e reusabilidade (Parnas, 1972). Espera-se
que, no final, as soluções parciais possam ser compostas de forma a gerar um sistema próximo
do ideal.
As metodologias clássicas de desenvolvimento de software, tais como o desenvolvimento
estruturado e o orientado a objetos (OO) (Booch, 1994), têm como base o princípio da
separação de interesses. Entretanto, estudos como os de Harrison e Ossher (1993), Hursch e
Lopes (1995), Ossher e Tarr (1999) e Tarr et al. (1999) apontam que essas metodologias não
tratam de forma adequada uma completa separação de todos os interesses que formam um
sistema, gerando código de baixo entendimento e de difícil evolução e reuso. A utilização
dessas metodologias acaba gerando espalhamento (scattering) e entrelaçamento (tangling) do
código. No caso do desenvolvimento orientado a objetos, o espalhamento pode ser
visualizado na implementação de um requisito em diversas classes e, o entrelaçamento, na
implementação de diversos requisitos em uma única classe. Convencionou-se chamar esses
requisitos, que geram espalhamento e entrelaçamento do código ao se utilizar metodologias
tradicionais no seu tratamento, de interesses transversais (crosscutting concerns).
Nas últimas décadas, muitas técnicas foram propostas para tratar especificamente da
separação dos interesses transversais: técnicas baseadas em filtros (Bergmans; Aksit, 2001),
técnicas multidimensionais (Tarr et al., 1999; Harrison; Ossher, 1993), técnicas orientadas a
características (Prehofer, 1997) e o desenvolvimento orientado a aspectos (OA) (Kiczales et
al., 1997; Elrad et al., 2001). Essa última tem sido, durante a última década, importante objeto
de estudo nas diferentes disciplinas da engenharia de software. Neste trabalho será utilizado o
desenvolvimento orientado a aspectos devido à grande atenção que esse paradigma tem
recebido.
Os estudos focados no desenvolvimento orientado a aspectos têm dado especial ênfase em
apresentar métodos para tratar, isoladamente, as diferentes fases do desenvolvimento de
software. Existem poucos trabalhos que integram os diferentes métodos em um processo bem
definido e administrável, e que apresentam, através de um exemplo de aplicação, como um
software pode ser desenvolvido buscando uma separação completa dos interesses que formam
o sistema, desde as fases iniciais. Exemplos desses trabalhos são os estudos de (Sousa et al.,
2004) e (Cole; Piveta; Sampaio, 2004).
Além de uma técnica adequada para tratamento de todos os interesses que formam um
sistema, é crucial que o desenvolvimento seja guiado por um processo bem definido e
administrável. O Processo Unificado (Unified Process - UP) (Jacobson et al., 1999) é um
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processo de engenharia de software que foca a distribuição das responsabilidades e atividades
entre os membros da equipe. Visa garantir as necessidades dos usuários, assegurando a
qualidade e produtividade no desenvolvimento, além de dar previsibilidade ao prazo e ao
custo. O UP tem como base três idéias principais: ser dirigido por casos de uso, garantindo
assim que as necessidades dos usuários sejam capturadas em casos de uso que guiam o
processo de desenvolvimento; construir uma arquitetura estável que forneça uma base para
evolução e utilizar processos iterativos e incrementais que facilitam a entrega freqüente de
versões. A grande aplicabilidade do UP, sua completude e simplicidade o indicam como o
processo de desenvolvimento a ser usado neste trabalho.
A figura 1 apresenta um esquema do domínio de conhecimento onde está inserido este estudo.
De um lado tem-se o UP, que é baseado no paradigma orientado a objetos, e a disciplina de
levantamento de requisitos, foco deste estudo, com as suas intersecções na UML (Unified
Modelling Language) (OMG, 2001). De outro lado, tem-se o paradigma orientado a aspectos
e seus diversos métodos voltados para engenharia de requisitos.

Figura 1: Domínio de Conhecimento
1.2.

Objetivo

O objetivo principal deste trabalho é integrar o tratamento dos interesses transversais ao UP,
por meio da utilização do paradigma orientado a aspectos, buscando uma separação completa
dos interesses que formam o sistema. Essa integração será realizada mantendo as premissas
originais do processo e gerando o menor impacto nas diferentes disciplinas do processo de
desenvolvimento de forma a preservar as características mais importantes do UP: ser dirigido
por casos de uso, estar centrado em uma arquitetura estável e ser iterativo e incremental.
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Devido à complexidade intrínseca de uma integração envolvendo todas as peculiaridades do
UP, o escopo deste trabalho será restrito à disciplina de levantamento de requisitos. Para que
seja possível a integração da orientação a aspectos ao UP, na disciplina de levantamento de
requisitos, é necessário integrar o tratamento dos interesses transversais que formam o sistema
ao processo de desenvolvimento como um todo. Essa integração só é possível a partir da
identificação, separação, especificação e composição desses interesses ao sistema. Como os
requisitos não-funcionais fazem parte do conjunto de interesses transversais de um sistema e o
UP não fornece mecanismos para tratamento desse tipo de requisito, este trabalho escolherá
um mecanismo para tratamento dos requisitos não-funcionais e o integrará ao UP. Este
trabalho também escolherá mecanismos para identificar, separar, especificar e compor os
interesses transversais do sistema, integrando-os ao UP. Exemplos de trabalhos na área de
engenharia de requisitos orientada a aspectos usados neste estudo são as propostas de:
Jacobson e NG (2004), Rashid et al. (2003) e Brito e Moreira (2006).
1.3.

Etapas do Estudo

Ao adaptar o UP ao desenvolvimento orientado a aspectos, este trabalho irá apontar as
modificações introduzidas nos papéis, artefatos e atividades da disciplina de levantamento de
requisitos, foco deste estudo. Para identificar as modificações necessárias, serão analisados os
métodos propostos por especialistas em engenharia de requisitos orientada a aspectos. Os
métodos escolhidos serão aqueles que melhor se adaptem à integração com o UP de forma
que se preservem as características mais importantes desse último. Quando necessário, serão
apresentadas propostas para integração de métodos diferentes, apontando o mapeamento dos
interesses por meio das fases de desenvolvimento.
Como forma de validar o método de desenvolvimento proposto por este trabalho será
construído um exemplo de aplicação. Dado um sistema já desenvolvido com base no UP e no
paradigma orientado a objetos, ele será revisado usando agora a proposta deste trabalho e,
conseqüentemente, o paradigma orientado a aspectos, servindo como comparação da
utilização do UP com o paradigma orientado a objetos e com o paradigma orientado a
aspectos.
1.4.

Contribuição

A principal contribuição deste trabalho é apresentar um método para o desenvolvimento de
software, levando em conta uma separação completa dos interesses que formam o sistema, a
partir da utilização concomitante dos paradigmas orientados a objetos e aspectos, em um
processo bem organizado e planejado.
Busca-se com a proposta de integração deste trabalho, minimizar as dificuldades que o
paradigma orientado a objetos impõe ao desenvolvimento de sistemas, através de sua
utilização juntamente com o paradigma orientado a aspectos. Com isso pretende-se obter
melhores: análise, entendimento, adaptabilidade, manutenibilidade e reusabilidade.
Apresentando uma proposta para a fase de levantamento de requisitos, este trabalho contribui
para a adoção do UP como método unificado para o desenvolvimento de software mesmo que
o paradigma selecionado seja o orientado a aspectos.
Outra contribuição importante deste trabalho é facilitar o tratamento dos requisitos nãofuncionais através de todo o processo de desenvolvimento.
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1.5.

Organização

O restante deste trabalho está dividido da seguinte forma: no capítulo 2 será apresentada uma
revisão das metodologias e técnicas utilizadas como base neste estudo, no capítulo 3 será
apresentada a integração do desenvolvimento orientado a aspectos ao UP, no capítulo 4 será
apresentada a comprovação experimental do estudo, e no capítulo 5 serão apresentados os
trabalhos futuros e a conclusão deste estudo.
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2. Revisão Bibliográfica
Este trabalho apresenta uma proposta de alteração do UP, no âmbito da disciplina de
levantamento de requisitos, para atender às peculiaridades envolvidas em uma separação
completa dos interesses que formam um sistema. O paradigma orientado a aspectos será
utilizado como técnica para tratamento dos interesses transversais e o paradigma orientado a
objetos será utilizado como técnica para o tratamento dos interesses hierárquicos.
Assim, neste capítulo serão explorados o UP e o paradigma orientado a aspectos, assim como
algumas propostas de integração dessas tecnologias e suas limitações. Além disso, será
apresentada uma revisão das metodologias e técnicas utilizadas como base para este estudo:
desenvolvimento orientado a aspectos, processo unificado, disciplina de levantamento de
requisitos, casos de uso, requisitos não-funcionais.
2.1. Desenvolvimento Orientado a Aspectos
O desenvolvimento orientado a aspectos (Kiczales et al., 1997) estende o desenvolvimento
orientado a objetos, propondo não apenas a decomposição funcional do sistema, mas uma
maneira de abstrair os interesses transversais em unidades de modularização separadas,
conhecidas como aspectos. O próximo item deste capítulo detalhará as razões para utilização
do paradigma orientado a aspectos e suas características.
2.1.1. Interesses Transversais
As técnicas utilizadas no desenvolvimento de software baseiam-se em um dos princípios mais
importantes da engenharia de software: separação de interesses. Esse princípio estabelece a
decomposição funcional do sistema a partir de abstrações que o encapsulam em unidades de
comportamento ou funcionalidade. Essas unidades de menor granularidade podem ser tratadas
de forma separada e, depois, combinadas para produzir o sistema como um todo. Assim,
obtém-se subproblemas de menor complexidade que levam a uma melhor análise,
entendimento, adaptabilidade, manutenibilidade e reusabilidade. Porém, existem unidades a
serem tratadas que não são funcionais.
O desenvolvimento orientado a objetos, construído com base no princípio da separação dos
interesses, se firmou, nos últimos anos, como um paradigma que oferece abstrações mais
adequadas para o tratamento de problemas do mundo real. Esse paradigma provê a abstração
de objetos para encapsular o estado e o comportamento de um requisito e mecanismos para
compor os requisitos através da herança ou associação.
Porém, estudos como os de Harrison e Ossher (1993), Hursch e Lopes (1995), Ossher e Tarr
(1999) e Tarr et al. (1999) apontam que o paradigma orientado a objetos não trata
adequadamente uma completa separação de todos os interesses que formam um sistema,
gerando código de baixo entendimento e de difícil evolução e reuso.
O principal problema do paradigma orientado a objetos encontra-se no que é chamado por
Page-Jones (1999) de mixed-role cohesion que leva a representação de diferentes abstrações
de um sistema em uma única classe. Esse problema acaba gerando espalhamento (scattering)
e entrelaçamento (tangling) do código. A figura 2 apresenta um exemplo desse problema em
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um sistema de reservas de hotel. O espalhamento pode ser visualizado na implementação de
um requisito em diversas classes que formam o sistema. No exemplo da figura, o requisito
“Realizar Entrada” fica espalhado nas classes Quarto, Reserva e Conta. O entrelaçamento
pode ser visualizado na implementação de diversos requisitos em uma única classe que forma
o sistema. No exemplo da figura, a classe Quarto possui parte da implementação dos
requisitos “Reservar Quarto”, “Realizar Entrada” e “Realizar Saída”. Dessa forma, o
entendimento e manutenção do sistema ficam dificultados, pois uma classe possui
implementação de diferentes requisitos. Além disso, o reuso do código fica bastante limitado,
levando as classe a serem usadas apenas em sistemas de reserva de hotel.
Reservar Quarto
Realizar Entrada
Realizar Saída

Figura 2: Exemplo de Espalhamento e Entrelaçamento de Código, adaptado de
Jacobson e NG (2004)
O problema do espalhamento e entrelaçamento pode ser visualizado não só no tratamento de
requisitos funcionais, como exemplificado na figura 2, mas também e, principalmente, no
tratamento de requisitos não-funcionais que costumam influenciar muitos outros requisitos.
Convencionou-se chamar esses requisitos, que geram espalhamento e entrelaçamento do
código ao se utilizar o paradigma orientado a objetos no seu tratamento, de interesses
transversais (crosscutting concerns). Esse nome se deve ao fato de serem requisitos ou
propriedades de um sistema que, uma vez implementados com o paradigma orientado a
objetos, geram impacto no resultado de outros requisitos que formam o sistema.
Na última década, muitas técnicas foram propostas para tratar especificamente da separação
dos interesses transversais, como por exemplo, técnicas baseadas em filtros (Filtros
Compostos), técnicas multidimensionais (Separação de Interesses Multidimensionais),
técnicas adaptativas (Programação Adaptativa), programação orientada a características e
programação orientada a aspectos. A tabela 1 apresenta um resumo dessas técnicas.
Tabela 1: Técnicas para Separação dos Interesses Transversais
Bergmans e Aksit (2001)
Filtros Compostos
Composition Filter (CF)
Surgiu com os estudos do grupo TRESE (Twente Research and Education on Software
Engineering), do departamento de ciência da computação da Universidade de Twente, na Holanda.
Estende o paradigma orientado a objetos a partir do uso de extensões modulares e independentes,
permitindo que o comportamento de um objeto seja modificado a partir do uso de filtros que
manipulam as mensagens trocadas entre os objetos. Assim, o uso de filtros compostos permite a
interceptação das mensagens trocadas entre os objetos e, conseqüentemente, a adição de um
comportamento em um determinado ponto do sistema. Com isso, obtém-se melhor modularização e
reuso dos interesses que formam um sistema.
Harrison e Ossher (1993)
Programação Orientada a Sujeitos
Subject-Oriented Programming (SOP)
Surgiu no início dos anos 90, com as pesquisas de um grupo do laboratório IBM Research. Estende o
paradigma orientado a objetos a partir de composições que representam visões subjetivas do sistema,
conhecidos como sujeitos (subject). Um sujeito é uma coleção de classes ou fragmentos de classes
que modelam visão subjetiva do sistema. Objetiva facilitar a criação de extensões para um sistema
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sem que seja necessária a alteração do código-fonte original, facilitando a manutenibilidade do
sistema.
Tarr et al. (1999)
Separação de Interesses Multidimensionais
Multidimensional Separation of Concerns (MDSOC)
Surgiu no final dos anos 90 com pesquisas de um grupo da IBM Research como uma evolução da
Programação Orientada a Sujeitos. Propõe um modelo genérico para decomposição e composição
dos interesses que formam um sistema. A decomposição é realizada com base nas diferentes
dimensões que os interesses podem assumir em um sistema, sendo encapsulados em uma nova
unidade de modularização, chamada hyperslice. A composição dos interesses que formam o sistema
é realizada a partir de hypermodules, que definem uma regra de composição para um conjunto de
hyperslices. Algumas técnicas de separação dos interesses, como o paradigma orientado a aspectos e
a programação adaptativa podem ser vistos como técnicas de separação de interesses
multidimensionais. No caso do paradigma orientado a aspectos, cada aspecto pode ser visto como
um hyperslice. Já um conjunto de aspectos, juntamente com suas classes-base, se assemelham a um
hypermodule. Na programação adaptativa, os propagation patterns podem ser vistos como
hyperslices, pois contém métodos que cortam a estrutura de classes.
Lieberherr (1996)
Programação adaptativa
Adaptative Programming (AP)
Surgiu nos anos 80 com o projeto Demeter, do centro de ciências da Universidade Northeastern, em
Boston. Estende o paradigma orientado a objetos, separando aquelas classes que representam a
estrutura hierárquica do sistema e aquelas que encapsulam o comportamento (propagation patterns).
Através do uso de uma ferramenta, essas classes são compostas e transformadas em um sistema
orientado a objetos. O uso da programação adaptativa leva a um melhor desacoplamento dos dados e
comportamentos que constituem um objeto.
Prehofer (1997)
Programação Orientada a Características
Feature-Oriented Programming (FOP)
Surgiu no final dos anos 90 com pesquisas de um grupo do laboratório IBM Research. Estende o
paradigma orientado a objetos a partir de uma nova unidade de modularização chamada feature.
Essa última encapsula um conjunto de classes e fragmentos de classes que representam as
características do sistema. Seu objetivo é ser utilizado na construção de famílias de produtos, onde
uma característica pode incrementar a funcionalidade de um programa. Basicamente, um sistema
será evoluído de forma incremental através da adição de novas características.
Kiczales et al. (1997)
Programação Orientada a Aspectos
Aspect-Oriented Programming (AOP)
Elrad et al. (2001)
Surgiu nos anos 90, com as pesquisas do grupo liderado por Gregor Kiczales, do centro de pesquisa
Xerox Palo Alto Center (PARC), na Califórnia. Estende o paradigma orientado a objetos a partir de
uma nova unidade de modularização chamada aspecto. Esse último encapsula, em uma construção
parecida com uma classe, os interesses transversais que formam um sistema. O aspecto define onde,
no caminho de execução do sistema (ponto de junção), o comportamento definido pelo aspecto
(comportamento transversal) será executado. O uso da programação orientada a aspectos permite
melhores modularização e reuso dos interesses que formam um sistema.

O paradigma orientado a aspectos tem sido importante objeto de estudo, durante a última
década, nas diferentes disciplinas da engenharia de software. Este trabalho utilizará esse
paradigma devido à grande atenção que se tem dado para ele. Os próximos itens deste
capítulo detalham o paradigma orientado a aspectos e a engenharia de requisitos orientada a
aspectos.
2.1.2. O Paradigma Orientado a Aspectos
As pesquisas relacionadas ao desenvolvimento orientado a aspectos surgiram no início dos
anos 90. Porém, o nome “orientação a aspectos” só começou a ganhar reconhecimento a partir
de 1997 quando Gregor Kiczales fez uma apresentação (Kiczales et al., 1997) sobre
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programação orientada a aspectos, no OOPSLA’97, renomado congresso sobre a tecnologia
orientada a objetos.
O paradigma orientado a aspectos estende o orientado a objetos, propondo não apenas a
decomposição funcional do sistema, mas uma maneira de abstrair os interesses transversais
em uma unidade de modularização separada, conhecida como aspecto. Dessa forma, o
desenvolvimento orientado a aspectos se caracteriza pela utilização da orientação a objetos
juntamente com novas abstrações que facilitam o tratamento dos interesses transversais.
Assim, esses interesses são encapsulados em aspectos de forma que seja possível sua
reutilização em outras situações, podendo ser aplicados, dinamicamente, onde for necessário,
no caminho de execução de um requisito.
Como todo novo paradigma, a orientação a aspectos introduz um conjunto de termos para
descrever seus conceitos principais: pontos de junção (join points), pointcuts, comportamento
transversal (advice) e aspecto. Os pontos de junção identificam um ponto bem definido no
caminho de execução de um requisito. Um exemplo de ponto de junção é uma chamada a um
método de uma classe ou a ocorrência de uma exceção no caminho de execução de um
método. Os pointcuts definem uma regra de captura genérica para os pontos de junção,
especificando um ou mais pontos de junção, no modelo de objetos, onde um comportamento
pode ser modificado. Um comportamento transversal especifica um comportamento que
deve ser executado quando o ponto de junção for alcançado. Especifica o comportamento que
“atravessa” o modelo de objetos. Um aspecto é similar a uma classe, mas em um nível de
abstração diferente, modularizando claramente um interesse transversal. O aspecto encapsula
o comportamento transversal que é modificado em um ponto de junção.
Um comportamento transversal pode ser executado, basicamente, de três formas: before, after
e around. Before indica que o comportamento transversal será executado antes do pointcut.
After indica que o comportamento transversal será executado depois do pointcut. Já around
indica que o comportamento transversal irá substituir o comportamento executado pelo
pointcut (será executado antes e não executará o pointcut).
Como componentes e aspectos constituem dois eixos diferentes da decomposição de um
sistema, após sua identificação, especificação e implementação, eles devem ser agrupados por
meio do uso de um combinador (aspect weaver). As linguagens de programação que
fornecem suporte para o paradigma orientado a aspectos implementam de formas diferentes o
conceito de combinador: em tempo de compilação ou em tempo de execução. As linguagens
que implementam o combinador em tempo de compilação geram código com o
comportamento transversal injetado nos pontos de junção definidos. Já as linguagens que
implementam o combinador em tempo de execução necessitam de um pré-processador para
injetar o comportamento transversal nos pontos de junção definidos.
Desde seu surgimento, o paradigma orientado a aspectos tem ganhado grande atenção nas
diversas áreas da engenharia de software. O próximo item deste capítulo detalha os trabalhos
mais importantes da engenharia de requisitos orientada a aspectos.
2.1.3. Early Aspects
Os primeiros trabalhos na área de engenharia de requisitos orientada a aspectos (AspectOriented Requirements Engineering – AORE) surgiram no final dos anos 90, sendo Grundy
(1999) uma das primeiras publicações. Em seu trabalho, Grundy (1999) propõe a
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identificação de todos os aspectos que afetam cada componente do software. Porém, não
define claramente o processo de identificação dos aspectos que formam o sistema.
Mais tarde, Rashid et al. (2002) propôs um processo para identificação e especificação dos
aspectos através de um modelo genérico de levantamento de requisitos orientado a aspectos,
introduzindo o termo “Early Aspects” para representar o conceito de AORE.
Outros trabalhos, como (Jacobson e NG, 2004), (Rashid et al., 2003) e (Brito e Moreira, 2006)
surgiram mais tarde com propostas para AORE. Esses trabalhos serão utilizados como base
neste estudo e serão apresentados nos próximos itens deste capítulo.
2.1.3.1. Desenvolvimento Orientado a Aspectos com Casos
de Uso
Jacobson, um dos pesquisadores mais reconhecidos no desenvolvimento da tecnologia
orientada a objetos e do UP, propôs a utilização de novos formalismos para organizar os casos
de uso que formam um sistema (Jacobson, 2003), contribuindo, dessa forma, para a evolução
da AORE. O trabalho de Jacobson e NG (2004), uma evolução de (Jacobson, 2003), propõe a
separação dos casos de uso em: casos de uso de aplicação e casos de uso de infra-estrutura. Os
primeiros capturam os requisitos funcionais, descrevendo como os usuários interagem com o
sistema para executar alguma funcionalidade esperada. Já os casos de uso de infra-estrutura
capturam os requisitos não-funcionais, descrevendo requisitos de qualidade que são
correlacionados com os casos de uso de aplicação através do relacionamento de extensão.
Além disso, Jacobson e NG (2004) propuseram um novo formalismo para modularizar os
casos de uso: use case slice. Esse conceito é um pacote com o estereótipo << use case
slice >> e contém um conjunto de artefatos que descrevem a realização do caso de uso: o
caso de uso, as classes específicas e extensões específicas (aspectos) da realização do caso de
uso. Os aspectos são representados por um símbolo similar a uma classe, com o estereótipo <<
aspect >> e possui dois compartimentos, sendo um para a definição do pointcut e outro para
definição das extensões de classe. A Figura 3 apresenta um exemplo de use case slice de um
sistema de gerenciamento de hotel. No exemplo da figura é apresentado o use case slice da
realização do caso de uso Reservar Quarto, com a classe ReservarQuartoBO que possui os
métodos específicos para realizar a reserva de um quarto e o aspecto ReservarQuartoAspect
com extensões a algumas classes que formam o sistema.
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<< use case slice >>

Reservar Quarto

<< aspect >>

ReservarQuartoAspect
Class Extensions

Figura 3: Exemplo de Use Case Slice
Este trabalho irá utilizar a organização dos casos de uso em casos de uso de aplicação e de
infra-estrutura, proposto por Jacobson e NG (2004). Apesar de serem construídos na fase de
projeto, os use case slices serão utilizados neste trabalho para mostrar a clara separação de
interesses que o paradigma orientado a aspectos introduz.
2.1.3.2. Modularização e Composição de Aspectos
A primeira proposta de Rashid et al. (2002) apresenta um processo genérico para tratamento
de uma separação completa dos interesses que formam um sistema. Esse processo é composto
das seguintes atividades: identificação e especificação dos interesses e requisitos,
identificação dos aspectos candidatos, especificação e priorização dos aspectos e
especificação da dimensão dos aspectos. Mais tarde, Rashid et al. (2003) adicionaram uma
atividade para identificação dos correlacionamentos entre requisitos e interesses e
substituíram a atividade de especificação e priorização dos aspectos por duas novas
atividades: composição dos aspectos e tratamento de conflitos. A figura 4 apresenta o
processo proposto por Rashid et al. (2003).
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Figura 4: Modelo para AORE proposto por Rashid et al. (2003)
Dessa forma, o processo proposto por Rashid et al. (2003) inicia-se com a identificação e
especificação dos requisitos, a partir do uso de alguma técnica de levantamento de requisitos,
como por exemplo, casos de uso.
O processo prossegue com a atividade de identificação dos correlacionamentos entre
requisitos e interesses. Nessa atividade, os requisitos identificados são correlacionados através
de uma matriz de interesses correlacionados que auxilia na identificação dos aspectos
candidatos. Essa matriz é construída com base na informação sobre os interesses
compartilhados por mais de um requisito. Ela é uma tabela com os requisitos funcionais no
topo e os requisitos não-funcionais e interesses do lado esquerdo. Os requisitos e interesses
são relacionados através de uma marca, com o símbolo “X”, na coluna que os relaciona. A
tabela 2 apresenta um exemplo da matriz de interesses correlacionados para um sistema de
reservas de um hotel. Essa matriz é apresentada no capítulo 4 na aplicação da proposta deste
trabalho em um sistema hipotético, como tabela 7. Nessa tabela, alguns interesses estão
relacionados com mais de um requisito, por exemplo, o interesse Bloquear Quarto está
relacionado com os requisitos Reservar Quarto e Realizar Entrada.
Tabela 2: Exemplo de Matriz de Interesses Correlacionados
Requisitos
Interesses
Verificar Disponibilidade (Quarto)
Bloquear (Quarto)
Desbloquear (Quarto)
Associar Conta (Reserva)
Consumir (Reserva)
Verifica se Cliente possui Reserva (Reserva)
Gerar Fatura (Conta)
Associar Hóspede (Conta)
Associar Quarto (Conta)
Pagar (Conta)

Reservar
Quarto
X
X

Realizar
Entrada

Realizar
Saída

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

25

Fechar (Conta)
Contas Abertas
Autorizar Ação

X

X

X
X
X

O processo continua com a atividade de identificação dos aspectos candidatos a partir da
matriz de interesses correlacionados. Cada linha da matriz representa um aspecto candidato.
Cada aspecto candidato tem sua regra de composição definida que identifica onde o
comportamento do aspecto será inserido (ponto de junção). Nessa atividade, podem surgir
conflitos entre os aspectos que serão tratados na próxima atividade.
O processo prossegue com a atividade de tratamento dos conflitos. Esse tratamento é
realizado por meio da construção de uma matriz de contribuição. Essa matriz é uma tabela
com os aspectos candidatos que se relacionam com mais de um requisito replicados nas
colunas da esquerda e no topo. Uma contribuição pode ser categorizada de três formas: sem
importância, positiva ou negativa. A contribuição sem importância não tem representação na
tabela e indica que os aspectos não são inseridos no mesmo ponto de junção. A contribuição
positiva é representada pelo símbolo “+” na tabela e indica que os aspectos são inseridos em
um mesmo ponto de junção, mas podem ser realizados em qualquer ordem. Já a contribuição
negativa é representada pelo símbolo “-“ e indica que os aspectos são inseridos em um mesmo
ponto de junção, mas devem ser realizados em uma ordem específica. Para cada contribuição
negativa é associado um peso com valor entre 0 e 1, que representa a prioridade do aspecto.
Rashid et al. (2003) definem os seguintes pesos: Muito Importante (valores entre 1,0 e 0,8),
Importante (valores entre 0,8 e 0,5), Médio (valores entre 0,5 e 0,3), Baixo (valores entre 0,3 e
0,1) e Muito Baixo (valores entre 0,1 e 0).
A tabela 3 apresenta um exemplo da matriz de contribuição de um sistema de gerenciamento
de hotéis. Essa matriz é apresentada no capítulo 4, na aplicação da proposta deste trabalho em
um sistema hipotético, como tabela 12. Nessa tabela, as contribuições entre os aspectos de
Bloquear Quarto e Gerar Fatura são sem importância, pois eles são compostos em pontos de
junção diferentes. Os aspectos Tratar Lista de Espera e Analisar Hóspede são inseridos no
mesmo ponto de junção, quando uma conta é encerrada, na saída de um hóspede do hotel.
Como o tratamento de uma lista de esperas não tem impacto na análise de um hóspede, esses
aspectos têm contribuição positiva. Já os aspectos Analisar Hóspede e Calcular Pontos são
inseridos no mesmo ponto de junção, quando uma conta é encerrada, e a sua ordem de
execução é importante, pois um hóspede só pode ter seus pontos computados depois de virar
um hóspede VIP. Portanto, a contribuição entre os aspectos Analisar Hóspede e Calcular
Pontos é negativa. Esses aspectos receberão pesos para representar sua importância, sendo o
Analisar Hóspede categorizado como Muito Importante e o Calcular Pontos como Importante.
Tabela 3: Exemplo de Matriz de Contribuição

Aspectos Candidatos
Bloquear (Quarto)
Gerar Fatura (Conta)
Autorizar Ação
Tratar Lista de Espera
Entrar na Lista de
Espera
Analisar Hóspede
Calcular Pontos

Gerar
Bloquear Fatura
(Quarto) (Conta)

Tratar
Autorizar Lista de
Espera
Ação

Entrar na
Lista de
Espera

Analisar Calcular
Hóspede Pontos

+

+

-
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Dessa forma, a partir da matriz de contribuição é possível resolver os conflitos, podendo ser
necessária uma revisão na especificação dos requisitos.
O processo prossegue com a especificação da dimensão dos aspectos, a partir da construção
da matriz de dimensionamento dos aspectos. Essa matriz é uma tabela com os aspectos
candidatos do lado esquerdo e as colunas influência e mapeamento no topo. Ela identifica
como cada aspecto candidato será mapeado no sistema (funcionalidade, decisão de projeto ou
aspecto) e sua influência no ciclo de desenvolvimento (levantamento de requisitos, análise,
projeto, implementação e teste). A matriz de dimensionamento é apenas uma listagem que
identifica o aspecto candidato, seu mapeamento e sua influência no ciclo de desenvolvimento.
A tabela 4 apresenta um exemplo da matriz de dimensionamento para um sistema de
gerenciamento de hotel.
Tabela 4: Exemplo de Matriz de Dimensionamento
Aspecto Candidato
Compatibilidade
Segurança

Influência
Projeto, arquitetura, especificação
Projeto, arquitetura, especificação

Mapeamento
Função
Aspecto

2.1.3.3. Integração do framework NFR em um Modelo de
Engenharia de Requisitos
Muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos, durante os últimos anos, na área de AORE, com
base na proposta de Rashid et al. (2002). O que mais se destaca, entre eles, é o trabalho de
Brito e Moreira (2006), uma evolução de Brito e Moreira (2004), que apresenta uma proposta
para AORE utilizando o framework NFR (Non-Functional Requirements) (Chung et al., 2000)
para tratamento dos requisitos não-funcionais. O framework NFR será detalhado em um
próximo item deste capítulo. O trabalho de Brito e Moreira (2006) é uma evolução de Araújo
et al. (2002) e propõe a especificação dos requisitos funcionais por meio de casos de uso e dos
requisitos não-funcionais por meio de modelos. A composição desses requisitos é descrita
através do mecanismo de extensão dos casos de uso e de diagramas de seqüência. A figura 5
apresenta a proposta de Brito e Moreira (2006) que compõe as seguintes tarefas: 1) identificar
os interesses, 2) especificar os interesses e 3) compor os interesses.
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Figura 5: Modelo para AORE proposto por Brito e Moreira (2006)
O processo definido por Brito e Moreira (2006) inicia-se com a identificação dos interesses
que formam o sistema por meio do uso de modelos e a partir de técnicas específicas de
levantamento de requisitos e uso de catálogos. Brito e Moreira (2006) propõem a utilização do
framework NFR para identificação dos requisitos não-funcionais.
Completada a identificação dos interesses, é conduzida a especificação dos mesmos. O
objetivo é descrever os requisitos e interesses que formam o sistema e construir modelos
visuais que os representem. A especificação tanto dos requisitos quanto dos interesses são
armazenados em modelos. A tabela 5 apresenta o modelo proposto por Brito e Moreira (2004)
para identificação de todos os interesses que formam o sistema. Essa fase é realizada através
de diversas atividades: identificação das responsabilidades, identificação das contribuições,
identificação das prioridades, identificação dos interesses e construção de modelos dos
interesses. A identificação das responsabilidades é um processo de especificação dos
requisitos e compreende o preenchimento das seguintes linhas do modelo: nome, fonte, atores,
descrição e classificação. Em seguida, é realizada a identificação das contribuições, que
compreende o preenchimento da linha de contribuição, do modelo, através do conceito de
contribuição positiva ou contribuição negativa. Essa informação permitirá, em atividades
posteriores, a identificação de conflitos entre os interesses. O processo prossegue com a
identificação das prioridades, que compreende o preenchimento da linha de prioridade, do
modelo. Essa informação irá identificar a importância do interesse. A seguir é realizada a
identificação dos interesses que compreende a identificação dos interesses que formam o
sistema. Essa atividade compreende o preenchimento da linha de interesses correlacionados,
do modelo que auxiliará na identificação dos interesses que estão correlacionados com o
interesse sendo especificado. O processo prossegue com a construção de modelos dos
interesses que irá conduzir a modelagem visual dos interesses e requisitos que formam o
sistema.

28

Tabela 5: Modelo para Identificação dos Interesses
Nome
Fonte
Atores
Descrição
Classificação

Contribuição

Prioridade

Interesses
Correlacionados

Nome do interesse.
Fonte de informação, como por exemplo, um stakeholder, documento,
domínio, catálogo ou processo de negócio.
Atores que interagem com o interesse para alcançar algum objetivo.
Descrição breve do comportamento esperado pelo interesse.
Categorização do interesse, auxiliando na seleção do mecanismo mais
apropriado para sua especificação. Pode assumir os seguintes valores:
requisito funcional ou não-funcional.
Categorização da contribuição do interesse, identificando como um
interesse é afetado por outros. Pode assumir os seguintes valores: positivo
(+) e negativo (-).
Priorização do interesse, expressando a importância deste para o
stakeholder. Pode assumir os seguintes valores: Muito Importante,
Importante, Médio, Baixo e Muito Baixo.
Lista dos interesses que estão correlacionados.

Com todos os interesses identificados e especificados, o processo prossegue com a
composição dos interesses que foram especificados de forma separada. Essa fase é realizada a
partir de diversas atividades: identificação dos pontos de junção, identificação dos interesses
correlacionados, tratamento dos conflitos e definição das regras de composição. A
identificação dos pontos de junção irá identificar o ponto de junção de cada interesse
correlacionado, apontando quais interesses devem ser compostos. A seguir, é realizada a
identificação dos interesses correlacionados, que compreende a análise da lista de interesses
correlacionados, identificada em atividade anterior. Nessa atividade, podem surgir situações
de conflito, ou seja, interesses que devem ser compostos no mesmo ponto de junção. O
processo continua com o tratamento dos conflitos entre os interesses por meio da análise das
contribuições entre eles. Essa atividade irá considerar somente os interesses que possuem
contribuição negativa. O processo prossegue com a definição das regras de composição dos
interesses, nos pontos de junção identificados. A regra de composição define como um
conjunto de interesses pode ser composto a partir da definição de operadores.
2.2. Processo Unificado
O UP é um framework genérico de processo de desenvolvimento de software. Esse framework
pode ser adaptado e estendido para atender às necessidades específicas de diversos tipos de
projeto de software. Combina, em uma descrição completa e bem documentada, algumas das
melhores práticas de desenvolvimento disponíveis atualmente, tal como resolver os problemas
de alto-risco nas iterações iniciais e focar na construção de uma arquitetura coesa desde o
início do projeto. Foi criado, originariamente, para atender ao desenvolvimento de sistemas
orientados a objetos e usa a UML como linguagem para modelar e descrever os artefatos
produzidos durante o processo de desenvolvimento de software. Tem como base três
princípios fundamentais: ser dirigido por casos de uso, estar centrado em uma arquitetura
estável e ser iterativo e incremental.
Entende-se que o UP seja dirigido por casos de uso porque esses documentos são
referenciados em todas as fases do processo de desenvolvimento. Os casos de uso descrevem
as necessidades dos usuários. No contexto do UP, eles guiam todo o processo de
desenvolvimento, garantindo assim que o sistema atenda às necessidades dos usuários finais.
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Diz-se que o UP está centrado em uma arquitetura estável, pois a construção da arquitetura
é tratada desde as primeiras fases do processo de desenvolvimento do sistema, através da
construção dos casos de usos mais importantes. Dessa forma, os padrões arquiteturais
desenvolvidos nas fases iniciais guiarão a construção de todo o sistema.
Outra característica importante do UP é o fato de ser um processo iterativo e incremental.
Isso significa que o desenvolvimento do sistema é organizado em uma série de mini-projetos
de duração fixa, chamadas iterações. O produto de cada iteração é um sistema testado,
integrado e executável. Busca-se com isso, minimizar os riscos mais altos desde as primeiras
fases, evoluindo o sistema de forma incremental ao longo do tempo, iteração por iteração.
Com o objetivo de fornecer um conjunto de critérios claros e objetivos sobre quando e como
seguir para a próxima fase do desenvolvimento do software, o UP organiza o trabalho e as
iterações em fases e disciplinas. As fases fornecem subsídios para tomada de decisão com
relação ao desenvolvimento do software. As disciplinas definem um conjunto de atividades
correlacionadas que produzem algum resultado de valor para o sistema e devem ser realizadas
em cada iteração do processo de desenvolvimento.
A seguir são apresentados as fases, disciplinas, organização geral do UP (atividades, papéis e
artefatos) e um resumo, extraído de Jacobson et al. (1999) e Larman (2004), das atividades,
papéis e artefatos da disciplina de levantamento de requisitos.
2.2.1. Fases do Processo Unificado
O UP define o seguinte conjunto de fases a serem realizadas durante o processo de
desenvolvimento do software: concepção, elaboração, construção e transição. A figura 6
apresenta as quatro fases que são repetidas em cada ciclo de desenvolvimento do software.

Figura 6: Fases do UP
O processo de desenvolvimento inicia-se com a fase de concepção. Nessa fase, é realizada
uma investigação sobre o sistema com o objetivo de se construir uma visão inicial comum,
entre os usuários e desenvolvedores, sobre a finalidade geral do sistema e a viabilidade de sua
construção. O objetivo principal dessa fase é definir o escopo do sistema e os seus casos de
uso de negócio. Esses últimos descrevem os processos de negócio envolvidos em cada
operação do sistema.
Na fase de elaboração, por sua vez, a equipe realiza diversas iterações buscando uma
investigação mais aprofundada do sistema, esclarecendo grande parte dos requisitos e tratando
os problemas de maior risco. Nessa fase é elaborada e implementada uma arquitetura que
guiará o desenvolvimento do sistema como um todo. O grande objetivo desta fase é a garantia
de que a construção do sistema seja previsível.
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O processo prossegue com a fase de construção. Nessa fase, o sistema é desenvolvido através
de iterações que geram versões do sistema. O principal objetivo dessa fase é a construção de
um sistema capaz de ser operado funcionalmente no ambiente do usuário.
Já na fase de transição, são realizadas atividades que asseguram que o sistema irá operar
corretamente no ambiente do usuário. O grande objetivo dessa fase é garantir que o sistema
tenha capacidade operacional, através da realização de diversas iterações de testes do sistema.
2.2.2. Disciplinas do Processo Unificado
O UP define o seguinte conjunto de disciplinas a serem evoluídas em cada iteração do
desenvolvimento do sistema: levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação e
testes. Essas disciplinas são realizadas de forma seqüencial, em uma iteração, podendo ser
desenvolvidas várias iterações em paralelo.
O processo de desenvolvimento do sistema é iniciado com a disciplina de levantamento de
requisitos, que fornece subsídios para a construção correta do sistema. Nessa disciplina, os
requisitos são descritos através de casos de uso, de forma que se possa alcançar um acordo
entre o usuário e o desenvolvedor sobre o que se deve e não se deve construir. Essa disciplina
é realizada através de diversas fases do desenvolvimento do software. Na fase de concepção, a
disciplina de levantamento de requisitos é realizada de forma rápida, apenas listando os casos
de uso. Já nas fases de elaboração e construção, essa disciplina elabora os casos de uso
listados na fase de construção.
Uma vez que os casos de uso são listados e elaborados, o processo de desenvolvimento
prossegue com a disciplina de análise. Essa disciplina enfatiza a investigação do problema e
dos requisitos, que são realizados em um modelo de análise. Esse último auxilia na
modelagem do funcionamento interno do sistema, ajudando a eliminar inconsistências e
redundâncias inerentes aos casos de uso.
Com os casos de uso realizados em um modelo de análise, o processo prossegue, com a
disciplina de projeto. O objetivo dessa disciplina é buscar uma solução conceitual que realize
os requisitos, obtidos através da adaptação do modelo de análise, conforme o ambiente de
implementação (frameworks, banco de dados, etc). O desenho do sistema é construído por
meio do modelo de projeto.
A construção do sistema ocorre somente na disciplina de implementação que tem como
objetivo a construção do sistema por meio de componentes, a partir do modelo de projeto,
construído na fase de projeto.
Uma vez que o sistema é implementado, segue-se com a disciplina de testes cujo objetivo é
verificar o resultado da implementação por meio de testes de cada versão.
2.2.3. Organização das Disciplinas do Processo Unificado
Cada disciplina do UP é organizada em duas dimensões: estática e dinâmica.
A organização estática é descrita em termos de papéis e artefatos. Os papéis são posições
atribuídas a uma pessoa ou equipe e representam as responsabilidades e habilidades a serem

31

desempenhadas por ela. Os artefatos consolidam as informações produzidas ou usadas no
processo.
A organização dinâmica, por sua vez, é descrita em termos de atividades. Essas representam,
através de um diagrama de atividades (OMG, 2001), o trabalho que os papéis desempenham
em uma disciplina do UP.
Cada disciplina do UP gera um conjunto de artefatos que são especificados, visualizados,
construídos e documentados por meio do uso da UML.
A figura 7 apresenta os papéis e atividades das disciplinas definidas no UP, dando ênfase à
disciplina de levantamento de requisitos. Como pode ser observado na figura, o UP define o
seguinte conjunto de papéis: analista de sistemas, especificador de caso de uso, especificador
de UI (User Interface – Interface com o Usuário), arquiteto, engenheiro de caso de uso,
engenheiro de componente, engenheiro de teste, integrador de sistema, testador de integração
e testador de sistema. Esses papéis são representados, na figura, com o ícone “i”. As
engrenagens, apresentadas na figura, representam as atividades que devem ser realizadas em
cada disciplina definida pelo UP. As atividades da disciplina de levantamento de requisitos,
em destaque na figura, serão descritas em um próximo item deste capítulo.

Figura 7: Papéis e Atividades do UP, adaptada de Jacobson et al. (1999)
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2.2.4. Esforço de Desenvolvimento de um Sistema
Cada fase, definida no UP, possui um conjunto de iterações que auxilia na construção do
sistema. As iterações iniciais dão foco a atividades orientadas ao entendimento do sistema,
tais como a identificação dos riscos críticos, casos de uso chave, questões arquiteturais e
definição do ambiente de desenvolvimento. As últimas iterações dão foco a atividades
orientadas ao desenvolvimento e teste do sistema. Cada iteração gera uma versão do software,
como pode ser observado na figura 8.

Figura 8: Iterações do Processo de Desenvolvimento
A figura 9 apresenta uma sugestão (Jacobson et al., 1999) de distribuição do esforço de
desenvolvimento através das fases e disciplinas do UP.

Figura 9: Distribuição do Esforço de Desenvolvimento, adaptada de Jacobson et al. (1999)
Na proposta apresentada na figura, a fase de concepção dá ênfase à disciplina de levantamento
de requisitos, quando são iniciados a construção dos casos de uso e o desenvolvimento
(análise, projeto, implementação e testes) de uma arquitetura central. Nesse momento, os
documentos de casos de uso são preenchidos de forma parcial, apresentando apenas o nome e
uma breve descrição de cada requisito do sistema.
O processo de desenvolvimento segue com a fase de elaboração. O foco continua na
disciplina de levantamento de requisitos, porém, os casos de uso são finalizados e realizados
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por meio do modelo de análise, iteração por iteração. No final dessa fase, a construção de uma
arquitetura central é completamente finalizada e testada. Dessa forma, como pode ser
observado na figura, as primeiras iterações da fase de elaboração dão ênfase ao refinamento
dos casos de uso e as últimas dão ênfase ao projeto e implementação dos mesmos.
Em seguida, é realizada a fase de construção, cujo foco é a realização da disciplina de
implementação. As iterações iniciais, da fase de construção, são dedicadas à disciplina de
projeto, que adiciona ao modelo de análise, elementos característicos do ambiente em que o
sistema será implantado (distribuição dos componentes, ambiente operacional, etc). Já as
últimas iterações são dedicadas à disciplina de testes, cujo objetivo é avaliar os requisitos
desenvolvidos.
O processo de desenvolvimento termina com a fase de transição, cujo foco é a disciplina de
testes. Nesse momento são realizados os testes das funcionalidades, garantindo que o sistema
seja operacional no ambiente do usuário. Nessa fase, pode ser necessário voltar às disciplinas
de análise, projeto e implementação para realizar correções em problemas encontrados.
Como cada fase do processo de desenvolvimento do sistema tem um objetivo específico e
impõe restrições às disciplinas, alguns artefatos são iniciados em uma fase e refinados em
outra. Com base na proposta de distribuição de esforço de desenvolvimento, apresentada na
figura 9, foi construída a tabela 6. Essa tabela apresenta os artefatos construídos em cada fase
e disciplina do UP, apontando quando o artefato é iniciado (I) e quando é refinado (R).
Tabela 6: Artefatos do UP (Legenda: I = Iniciar; R = Refinar), adaptada de Larman (2004)
Artefato
Disciplina
Requisitos

Análise
Projeto

Implementação
Teste

Concepção Elaboração Construção Transição

Iteração →

Modelo de Domínio
Modelo de Casos de Uso
Especificação Suplementar
Glossário
Modelo de Análise
Modelo de Projeto
Modelo de Dados
Documento de Arquitetura
Modelo de Implementação
Modelo de Teste

C1

I
I
I
I

E1...En

I
R
R
R
R
I
I
I
I
I

Ct1...Ctn

T1....T2

R
R
R
R

R

2.3. Levantamento de Requisitos
A disciplina de levantamento de requisitos inicia o processo de desenvolvimento do sistema,
fornecendo subsídios para sua construção. Este item apresenta uma revisão dessa disciplina
sob o ponto de vista do UP, apresentando os artefatos, papéis e atividades que a descrevem.
2.3.1. Artefatos da Disciplina de Levantamento de Requisitos
Os artefatos consolidam as informações produzidas ou usadas no processo de
desenvolvimento. O seguinte conjunto de artefatos é gerado na disciplina de levantamento de
requisitos: caso de uso, ator, modelo de casos de uso, especificação suplementar, protótipo de
UI, glossário, modelo de domínio e descrição da arquitetura.
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O artefato mais importante produzido na disciplina de levantamento de requisitos é o
documento de caso de uso. Este documento é escrito por meio do uso de narrativas,
oferecendo um modo sistemático e intuitivo para captura dos requisitos funcionais do sistema,
buscando agregar valor ao usuário. O caso de uso é uma especificação da seqüência das ações,
incluindo as alternativas de seqüência de iteração do ator com o sistema. Cada forma com que
um ator interage com o sistema é representada por um cenário do caso de uso. Os casos de uso
podem ser representados, na notação UML, em um diagrama de casos de uso, por meio do uso
do ícone de uma elipse com o nome do caso de uso descrito dentro do ícone.
Os atores representam algo (usuários ou sistemas externos) com comportamento e que
interage com o sistema através de mensagens enviadas para os casos de uso e desses para os
atores. Em um diagrama de caso de uso, os atores são representados por meio do ícone do
“homem de palito” (stick man) com o nome do ator descrito abaixo do ícone.
O conjunto de casos de uso e atores que compreendem todas as funcionalidades do sistema é
representando no modelo de casos de uso. Esse modelo permite aos desenvolvedores e
clientes acordarem sobre os requisitos, condições ou capacidades que o sistema deve atender.
O UP propõe a descrição dos requisitos não-funcionais relacionados a um determinado caso
de uso em uma seção específica do documento de casos de uso, chamado “Requisitos
Especiais”. Os requisitos não-funcionais que não podem ser associados a nenhum caso de uso
em particular devem ser descritos no documento de especificação suplementar. Esse último
é, em geral, uma lista dos requisitos não-funcionais que formam o sistema.
Outro documento importante gerado na disciplina de levantamento de requisitos é o protótipo
da UI. Esse é um documento visual que auxilia no entendimento e especificação das
interações entre os atores humanos e o sistema por meio da definição de telas e modelos de
interação.
Todos os termos utilizados na especificação do sistema e suas definições ficam no glossário,
documento textual usado pelos analistas e desenvolvedores quando descrevem o sistema. Esse
documento, geralmente, descreve objetos de negócio que representam algo a ser manipulado,
eventos que serão tratados, objetos do mundo real e conceitos que o sistema deve manipular.
Começa a ser construído na fase de concepção, por meio de uma lista de termos e definições.
Na fase de elaboração, o glossário é refinado para formar um dicionário de dados.
O modelo de domínio do sistema é construído na fase de concepção. Esse documento possui
uma representação visual do domínio do problema por meio de classes conceituais ou objetos
do mundo real. Identifica os conceitos, atributos e associações que são considerados mais
importantes no sistema. Usando a notação UML, um modelo de domínio é ilustrado com um
conjunto de diagramas de classes, nos quais não se definem as operações.
O documento de descrição da arquitetura contém uma visão arquitetural do modelo de
casos de uso. Esse documento textual identifica os casos de uso mais significantes para o
sistema, do ponto de vista arquitetural.
2.3.2. Papéis da Disciplina de Levantamento de Requisitos
Os papéis são posições atribuídas a uma pessoa ou equipe e representam as responsabilidades
e habilidades que devem ser desempenhadas por eles, no processo de desenvolvimento do
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sistema. Os seguintes papéis são definidos na disciplina de levantamento de requisitos:
analista de sistemas, especificador de caso de uso, especificador de UI e arquiteto.
O analista de sistemas é responsável por um conjunto de requisitos modelados por meio de
casos de uso. Ele trabalha como líder do desenvolvimento e coordena a captura dos requisitos.
Suas atribuições compreendem a delimitação do sistema, o levantamento dos atores e casos de
uso que formam o sistema e a garantia de que o modelo de casos de uso está completo e
consistente.
Um papel que apóia o analista de sistemas é o especificador de caso de uso, responsável pela
elaboração de um conjunto de casos de uso do sistema. Ele trabalha de perto com os usuários.
Em muitos projetos o analista de sistemas pode cumprir o papel de especificador de caso de
uso.
O especificador de UI é responsável pela modelagem da parte visual do sistema e da
interação do usuário com o sistema. O profissional que desempenha este papel geralmente
tem grande experiência na área de usabilidade.
Outro papel importante da disciplina de levantamento de requisitos é o arquiteto. Ele é
responsável pela descrição da visão arquitetural do modelo de casos de uso e priorização dos
casos de uso.
A figura 10 apresenta a disciplina de levantamento de requisitos sob o ponto de vista de seus
artefatos e papéis. Os papéis são representados na parte superior da figura e os artefatos, na
parte inferior da figura Como pode ser observado na figura, o analista de sistemas é
responsável pela manutenção do modelo de casos de uso e do glossário. Já o especificador de
casos de uso é responsável pelo levantamento dos requisitos envolvidos na construção do
sistema, a partir de documentos de casos de uso. O especificador de UI, por sua vez, constrói
a especificação a interface gráfica que compreende uma tela que seja fácil de usar, dando foco
na interação do usuário com o sistema. O papel do arquiteto, nessa disciplina, se restringe à
descrição da arquitetura.

Figura 10: Artefatos e Papéis da Disciplina de Levantamento de Requisitos, adaptada de
Jacobson et al. (1999)
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2.3.3. Atividades da Disciplina de Levantamento de Requisitos
As atividades realizadas em uma disciplina são definidas por meio de um diagrama de
atividades. Este item descreve as atividades que compreendem a disciplina de levantamento
de requisitos.
Durante a fase de concepção, a disciplina de levantamento de requisitos é realizada com o
objetivo de construir uma visão geral do sistema e verificar a viabilidade de sua construção.
Nessa fase, é montada uma lista dos requisitos candidatos, que auxilia na definição de uma
estimativa de tamanho do projeto, além de ajudar a decidir como dividir as iterações. Nesse
momento são construídos ainda um modelo de domínio e uma lista dos requisitos nãofuncionais que formam o sistema. O modelo de domínio é ilustrado com um conjunto de
diagramas de classes cujo objetivo é auxiliar no entendimento do contexto do sistema. Já a
lista de requisitos não-funcionais é construída em um documento de especificação
suplementar.
O UP sugere a captura dos requisitos não-funcionais em dois documentos: especificação
suplementar e documento de caso de uso. O documento de especificação suplementar captura
os requisitos não-funcionais que não se relacionam com nenhum requisito em particular,
portanto com nenhum caso de uso em particular. Já o caso de uso possui uma seção específica
chamada “Requisitos Especiais”, para detalhar os requisitos não-funcionais que se relacionam
com o requisito funcional descrito por aquele caso de uso. Apesar de definir documentos
específicos para detalhamento dos requisitos não-funcionais, o UP não estabelece nenhum
mecanismo em particular para identificar, tratar e compor tais requisitos.
Na fase de elaboração, da disciplina de levantamento de requisitos, busca-se como objetivo o
esclarecimento dos requisitos que formam o sistema. O desenvolvimento do sistema inicia-se
com o analista de sistemas preparando uma primeira versão do modelo de casos de uso com
os atores e casos de uso que representam o sistema como um todo. A partir daí, os arquitetos
irão identificar os casos de uso mais significativos, que servirão de entrada para atividade de
priorização dos casos de uso a serem desenvolvidos na iteração corrente. Os especificadores
de casos de uso irão descrever todos os casos de uso, conforme a priorização. Em paralelo, o
especificador de UI irá sugerir, para cada caso de uso, uma interface e um modelo de
interação adequados para cada ator. A partir de então, o analista de sistema irá reestruturar o
modelo de casos de uso por meio da definição do relacionamento entre os casos de uso,
tornando o modelo de casos de uso o mais legível possível.
A figura 11 apresenta o diagrama de atividades da disciplina de levantamento de requisitos.
Cada atividade será detalhada a seguir.
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Figura 11: Atividades da Disciplina de Levantamento de Requisitos, adaptada de
Jacobson et al. (1999)
A disciplina de levantamento de requisitos inicia-se com a atividade Procurar Atores e
Casos de Uso, cujo objetivo é delimitar o sistema, definindo quais atores irão interagir com o
sistema e quais casos de uso são esperados. Nessa atividade é definido, ainda, um glossário de
termos comuns. A figura 12 apresenta as entradas e saídas esperadas nesta atividade. Como
entrada são listados o modelo de domínio, o documento de especificação suplementar e a lista
de requisitos. Os artefatos listados como entrada desta atividade foram elaborados na fase de
concepção do desenvolvimento do sistema. Como saída são listados o glossário e o modelo de
casos de uso.

Figura 12: Procurar Atores e Casos de Uso, adaptada de Jacobson et al. (1999)
Após a descoberta dos atores e casos de uso que formam o sistema, o processo prossegue com
a atividade Priorizar os Casos de Uso, cujo objetivo é identificar os casos de uso mais
importantes do sistema e priorizá-los para detalhamento e desenvolvimento posterior. A
figura 13 apresenta as entradas e saídas esperadas nessa atividade. As entradas listadas são o
modelo de casos de uso, o documento de especificação suplementar e o glossário. A única
saída listada é a descrição da arquitetura.
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Figura 13: Priorizar os Casos de Uso, adaptada de Jacobson et al. (1999)
Uma vez priorizados, os casos de uso podem ser elaborados na atividade Detalhar os Casos
de Uso, cujo objetivo é descrever em detalhes os fluxos de eventos de cada caso de uso que
forma o sistema. Essa atividade determina como cada caso de uso inicia e termina e como os
atores interagem com cada caso de uso. A figura 14 apresenta as entradas e saídas esperadas
nesta atividade. As entradas listadas são o modelo de casos de uso, o documento de
especificação suplementar e o glossário. A saída esperada é o conjunto de casos de uso
detalhados.

Figura 14: Detalhar os Casos de Uso, adaptada de Jacobson et al. (1999)
Com os casos de uso detalhados, o processo prossegue com a atividade Prototipar a UI. No
final dessa atividade, tem-se um conjunto de protótipos de tela que especificam a interação
dos atores mais importantes com o sistema. A figura 15 apresenta as entradas e saídas
esperadas nesta atividade. As entradas listadas são o modelo de casos de uso, o documento de
especificação suplementar, o conjunto de casos de uso e o glossário. A saída esperada é o
protótipo de UI para cada caso de uso.
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Figura 15: Prototipar a UI, adaptada de Jacobson et al. (1999)
A atividade Prototipar a UI pode ser realizada em paralelo com a atividade Estruturar o
Modelo de Casos de Uso, cujo objetivo é identificar o relacionamento entre os casos de uso
(generalizações, extensões e inclusões). A figura 16 apresenta as entradas e saídas esperadas
nesta atividade. As entradas listadas são o modelo de casos de uso, o documento de
especificação suplementar, o conjunto de casos de uso e o glossário. A única saída listada é o
modelo de casos de uso estruturado.

Figura 16: Estruturar o Modelo de Casos de Uso, adaptada de Jacobson et al. (1999)
2.4. Casos de Uso
O conceito de casos de uso foi introduzido, na década de 90, por Ivar Jacobson et al. (1992),
um dos grandes colaboradores das definições da UML e do UP. Esse documento é utilizado
para descrever requisitos funcionais que formam o sistema como um todo. Os casos de uso
são documentos textuais que explicitam a narrativa de interação dos atores com o sistema.
Esses documentos são construídos na disciplina de levantamento de requisitos cujo objetivo é
a descoberta e definição dos requisitos que formam o sistema.
Um caso de uso é especificado por meio da definição de dois conceitos principais: ator e
cenário. O ator representa algo (usuário ou sistema) com comportamento e que interage com o
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sistema através de mensagens enviadas para os casos de uso e desses para os atores. O
cenário, também conhecido como instância do caso de uso, é uma seqüência específica de
ações e interações entre os atores e o sistema. Os casos de uso são uma coleção de cenários de
sucesso e fracasso, que descrevem como os atores usam o sistema.
O resultado mais importante da disciplina de levantamento de requisitos é o conjunto de casos
de uso que representam o sistema como um todo. Os casos de uso são descobertos a partir das
funcionalidades que podem acrescentar valor e satisfazer os objetivos pretendidos dos
usuários finais. O UP recomenda que esses documentos sejam utilizados como mecanismos
centrais para descoberta e definição dos requisitos funcionais do sistema.
2.4.1. Formalidade do Documento de Caso de Uso
Os casos de uso podem ser descritos em diferentes formatos (Cockburn, 2001), dependendo
da necessidade do projeto: resumido, informal, completo. O formato resumido é um resumo
sucinto de um parágrafo com o cenário de sucesso principal. Já o formato informal é um
texto com parágrafos que cobrem vários cenários do caso de uso. O formato completo, por
sua vez, é um texto elaborado, com todos os passos da interação dos atores com o sistema.
Além do uso de diferentes formalidades para desenvolvimento dos casos de uso, esses
documentos podem ser escritos no formato conversacional (Wirfs-Brock, 1993). Esse
formato usa duas colunas para capturar a interação entre o ator e o sistema, demarcando as
ações do ator e a resposta do sistema àquela ação. A coluna da esquerda descreve as ações que
o ator executa no sistema e a coluna da direita descreve a resposta do sistema às ações do ator.
Como o formato completo é mais bem estruturado e fornece informações importantes para as
outras fases do processo de desenvolvimento, este trabalho utilizará esse formato, no exemplo
de aplicação desenvolvido em um próximo capítulo deste trabalho, para descrição dos casos
de uso. O próximo item deste capítulo detalha a estrutura do documento de caso de uso no
formato completo.
2.4.1.1. Estrutura do Documento de Caso de Uso
O formato completo (Cockburn, 2001), utilizado para especificar um caso de uso, possui
diversas seções: elementos do prefácio, lista de interesses e interessados, pré-condições, póscondições, fluxo básico, fluxo alternativo, requisitos especiais e variantes tecnológicas e de
dados.
O primeiro conjunto de informações utilizado no formato completo apresenta dados
importantes para o entendimento do requisito sendo descrito, expondo informações que
devem ser lidas antes do cenário de sucesso principal do caso de uso. A primeira seção é a de
elementos do prefácio, que descreve o ator principal do caso de uso. A seguir é apresentada a
lista de interesses e interessados. Essa lista enumera os atores que têm interesse no requisito
funcional sendo especificado (quem deseja usar) e a definição de seus interesses (o que o ator
deseja fazer). A próxima seção, do formato completo, é o conjunto de pré-condições que são
assumidas como verdadeiras antes de iniciar o cenário principal do caso de uso. Em seguida,
são descritas as pós-condições assumidas como verdadeiras depois de executar o cenário de
sucesso principal do caso de uso.
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Após esse conjunto de informações de introdução ao caso de uso, são apresentados os fluxos
de informações que definem o requisito. A primeira seção desse conjunto de informações é o
fluxo básico, também conhecido como “caminho feliz” (Cockburn, 2001). Esse fluxo
descreve o caminho de sucesso principal que satisfaz os atores. A seguir são elaborados os
fluxos alternativos, que descrevem todos os outros cenários de sucesso e/ou fracasso do caso
de uso. Os fluxos alternativos são formados por duas partes: condição e tratamento. A
condição indica algo que pode ser detectado pelo sistema ou ator. Já o tratamento indica a
ação que deve ser executada quando a condição é alcançada.
Em seguida são definidas informações que restringem os casos de uso. A primeira seção é a
de requisitos especiais, que lista os requisitos não-funcionais relacionadas ao caso de uso.
Depois são descritas as variantes tecnológicas e de dados que compõe uma lista de
restrições tecnológicas que o usuário impõe ao sistema.
2.4.2. Relacionamentos entre Casos de Uso
A notação UML permite a estruturação dos casos de uso por meio da utilização de
relacionamentos entre os casos de uso e atores e entre os casos de uso em si. O objetivo dessa
estruturação é facilitar a organização geral dos diagramas de casos de uso e,
consequentemente, dos documentos de casos de uso. Com isso, a comunicação e o
entendimento desses documentos ficam facilitados, bem como a compreensão do sistema
como um todo. Além disso, a utilização desses relacionamentos reduz a duplicação de texto e
aprimora o gerenciamento dos documentos de casos de uso.
Os seguintes tipos de relacionamentos são possíveis para utilização na organização dos casos
de uso: inclusão, extensão e generalização (Larman, 2004). Entre atores é possível utilizar
apenas o relacionamento de generalização. Já entre casos de uso é possível a utilização de
todos os tipos de relacionamentos. Uma vez relacionados entre si, os casos de uso podem ser
categorizados da seguinte forma: abstrato, base e extensão. Os casos de uso abstratos são
aqueles que definem funcionalidades de alto nível e se relacionam com outros casos de uso.
Nunca são iniciados por atores e são representados com letra no formato itálico. Já os casos de
uso base são aqueles que incluem, são estendidos ou especializados por outros casos de uso.
Os casos de uso de extensão, por sua vez, são aqueles que funcionam como inclusão,
extensão ou especialização de outro caso de uso.
O relacionamento de inclusão associa um comportamento comum a vários casos de uso,
evitando duplicidade de representação. Fowler (2000) determina que o relacionamento de
inclusão deve ser utilizado somente quando existe a repetição da descrição de um
comportamento em um ou mais casos de uso separados. O relacionamento de inclusão é
representando, nos diagramas de caso de uso, pelo estereótipo <<includes>>.
Já o relacionamento de extensão é utilizado para descrever onde e sob quais condições um
caso de uso tem seu comportamento estendido. Ao utilizar esse tipo de relacionamento, criase um caso de uso base e um caso de uso de extensão. O caso de uso base possui uma seção
adicional que define os pontos de extensão à sua funcionalidade. Esses pontos identificam
onde, no caminho de execução da funcionalidade, o comportamento adicional será inserido.
Os pontos de extensão não identificam os caso de uso de extensão que são inseridos naquele
ponto. O caso de uso de extensão, por sua vez, possui duas seções adicionais: condição e
ponto de junção. O primeiro define a condição que dispara a execução do caso de uso de
extensão. O ponto de junção define em que momento, no caminho de execução da
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funcionalidade, o caso de uso base terá um comportamento adicionado. O relacionamento de
extensão é utilizado quando a modificação do caso de uso base não é desejável, determinando
um comportamento que é adicionado àquele caso de uso. O relacionamento de extensão é
representado, no diagrama de casos de uso, pelo estereótipo <<extends>>.
A grande diferença entre o relacionamento de inclusão e o de extensão é que o primeiro
implica modificação no caso de uso base para determinar onde a funcionalidade será
adicionada e o outro não altera em nada o caso de uso base, determinando onde e em que
circunstâncias a funcionalidade será adicionada.
O relacionamento de generalização é utilizado para criar uma hierarquia entre os casos de
uso. Fowler (2000) não recomenda a utilização desse tipo de relacionamento, pois ele pode
criar uma hierarquia de relacionamentos complexa, dificultando o entendimento geral do
sistema.
A figura 17 apresenta os possíveis relacionamentos entre casos de uso, utilizando a notação
UML 2.0 (Ambler, 2005). O caso de uso B especializa a funcionalidade do caso de uso A.
Dessa forma, quanto mais acima na hierarquia o caso de uso estiver, mais genérico ele será. O
caso de uso B inclui, ainda, a funcionalidade do caso de uso C. Esse relacionamento
determina que o caso de uso base, no exemplo, o caso de uso B, adiciona o comportamento do
caso de uso de extensão, no exemplo o caso de uso C, que pode ser reutilizado. O ponto onde
o caso de uso C é adicionado ao caso de uso B é especificado no documento de caso de uso,
não tendo qualquer representação no diagrama. Por outro lado, o caso de uso D estende o
comportamento do caso de uso B, podendo alterá-lo ou adicionar novas características ao seu
funcionamento. O relacionamento de extensão determina que o caso de uso base, no exemplo,
o caso de uso B, é modificado pelo caso de uso de extensão, no exemplo, o caso de uso D.
Para que seja possível a modificação da funcionalidade, o relacionamento de extensão
necessita de informações tais como: onde a funcionalidade será estendida (ponto de extensão)
e quando (condição).

Figura 17: Relacionamentos entre Casos de Uso
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2.5. Requisitos Não-Funcionais
Os requisitos não-funcionais expressam restrições impostas ao sistema sendo desenvolvido ou
características externas que o sistema deve atender (Mylopoulos et al., 1992). Também são
conhecidos como atributos de qualidade (Keller et al., 1990).
Como os requisitos não-funcionais são difíceis de serem tratados durante as fases de projeto e
implementação e têm um impacto global no sistema, eles devem ser tratados desde as fases
iniciais do desenvolvimento.
O UP não define uma maneira sistemática para identificação e tratamento dos requisitos nãofuncionais, fundamental em uma separação completa de todos os requisitos que formam um
sistema. O UP se restringe apenas em definir uma atividade para listar os requisitos nãofuncionais e, no máximo, relacioná-los a requisitos funcionais a partir da seção “Requisitos
Especiais” do documento de caso de uso.
Mecanismos como o PREview (Sommerville; Sawyer, 1996) e o Framework NFR (NonFunctional Requirements) (Chung et al., 2000) representam técnicas de engenharia de
requisitos que contemplam o tratamento de requisitos não-funcionais. O PREview considera o
problema sendo analisado a partir de diferentes pontos de vista. O Framework NFR define um
mecanismo específico para o tratamento dos requisitos não-funcionais, ponto central da
técnica, que consiste no refinamento do mesmo até que seja possível sua implementação.
Como este trabalho utiliza a proposta de Brito e Moreira (2006) como base para engenharia de
requisitos orientada a aspectos e, como essa última utiliza o framework NFR para tratamento
dos requisitos não-funcionais, este trabalho utilizará o framework NFR que será descrito no
próximo item.
2.5.1. Framework NFR
O framework NFR define um mecanismo que justifica a tomada de decisões com relação à
implementação dos requisitos não-funcionais identificados durante o processo de
levantamento dos requisitos.
Para que seja possível o tratamento dos requisitos não-funcionais, o framework NFR define
um processo para detalhamento desse tipo de requisito. A figura 18 apresenta esse processo.
No início, é criada uma lista dos requisitos não-funcionais de alto nível que o sistema deve
atender. Esses requisitos são ditos de alto nível, pois ainda não foram refinados. Os requisitos
devem ser organizados no topo do grafo de interdependências (SIG - Softgoal
Interdependency Graph). Com o grafo montado, os requisitos não-funcionais devem ser
refinados, através de um processo de decomposição, até que seja possível a escolha de uma
técnica para sua implementação. Durante o processo de decomposição, cada nó do grafo deve
ser rotulado para que seja possível a identificação do momento em que não é mais necessário
seu refinamento. Além disso, é necessário que os requisitos não-funcionais refinados sejam
correlacionados e priorizados.
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Figura 18: Processo de Tratamento dos Requisitos Não-Funcionais, adaptada de
Chung et al. (2000)
O processo de classificação divide os requisitos não-funcionais em: requisitos não-funcionais
de alto nível, decisão de projeto e justificativa. O requisito não-funcional de alto nível
identifica um requisito não-funcional genérico. A decisão de projeto identifica uma
resolução, como um projeto concreto ou uma solução de implementação, que deve ser adotada
para tratar um ou mais requisitos não-funcionais de alto nível. A justificativa fundamenta
uma decisão de projeto e explica o contexto do requisito não-funcional refinado. A figura 19
apresenta os ícones utilizados em um SIG para representar os tipos de requisitos nãofuncionais que formam um sistema. O requisito não-funcional de alto nível é representado por
um círculo, a decisão de projeto é representada por um círculo com borda grossa e a
justificativa é representada por um círculo com borda hachurada.

Figura 19: Tipos de Requisitos Não-Funcionais do framework NFR, adaptada de
Chung et al. (2000)
Os requisitos não-funcionais são refinados e correlacionados a partir de um relacionamento do
tipo “é-um”. Esse relacionamento pode ser categorizado como: certamente negativo,
certamente positivo, parcialmente negativo e parcialmente positivo. Além disso, os requisitos
refinados podem ser correlacionados através dos relacionamentos AND e OR. O primeiro
indica que todos os requisitos refinados devem ser tratados e o último indica que ao menos
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um dos requisitos refinados deve ser tratado. A figura 20 apresenta os ícones utilizados em
um SIG para representar os relacionamentos entre os requisitos não-funcionais refinados. O
relacionamento certamente negativo é representado pelo símbolo “--”, o relacionamento
certamente positivo é representado pelo símbolo “++”, o relacionamento parcialmente
negativo é representado pelo símbolo “-“ e o relacionamento parcialmente positivo é
representado pelo símbolo “+”. Já o relacionamento do tipo AND é representado por um traço
e o relacionamento do tipo OR é representado por dois traços.

Figura 20: Tipos de Correlacionamentos entre os Requisitos Não-Funcionais Refinados,
adaptada de Chung et al. (2000)
O framework NFR fornece ainda um mecanismo para validação do nível de refinamento do
requisito não-funcional que identifica o momento em que já é suficiente a sua decomposição.
Essa validação é realizada a partir da rotulação dos requisitos não-funcionais da seguinte
forma: satisfeito, recusado, conflitante e indeterminado. Um requisito não-funcional é
rotulado como satisfeito quando foi decomposto de forma que é possível decidir sobre sua
implementação. Um requisito não-funcional é rotulado como recusado quando não deve mais
ser considerado no projeto do sistema. Um requisito não-funcional é rotulado como
conflitante quando sua utilização, no projeto, pode conflitar com a utilização de outro
requisito. Um requisito não-funcional é rotulado como indeterminado quando deve continuar
a ser decomposto. A figura 21 apresenta os ícones utilizados em um SIG para representar os
rótulos dos requisitos não-funcionais que formam um sistema. A rotulação de um requisito
satisfeito é representada pela letra “V” dentro do símbolo de requisito não-funcional. Já a
rotulação do requisito recusado é representada por um X dentro do símbolo do requisito nãofuncional. A rotulação de requisito conflitante é representada por um ponto dentro do símbolo
de requisito não-funcional. Um requisito não-funcional rotulado como indeterminado não
utiliza nenhum símbolo especial.

Figura 21: Rótulos do framework NFR, adaptada de Chung et al. (2000)
A priorização, por sua vez, define uma escala de importância entre os requisitos nãofuncionais refinados. Um primeiro passo para priorização desses requisitos é a definição de
sua criticidade. O framework NFR permite a utilização de dois tipos de criticidade: crítico e
muito crítico. O nível crítico é representado pelo símbolo “!” e o nível muito crítico é
representado pelo símbolo “!!”.
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A figura 22 apresenta um exemplo de SIG para um sistema de gerenciamento de hotéis,
apresentando o refinamento do requisito não-funcional de alto nível de segurança. No
exemplo da figura, o usuário entende o requisito não-funcional de segurança como a
implementação dos requisitos não-funcionais de confidencialidade, marcado como crítico, e
de disponibilidade. Nesse ponto é possível verificar um relacionamento do tipo AND. O
refinamento do requisito não-funcional de disponibilidade será implementado através de duas
decisões de projeto: banco de dados espelhados e servidores duplicados. O requisito nãofuncional de autorização é considerado, pelo usuário, como implementado se houver uma
checagem dos dados pessoais ou da senha. Nesse ponto é possível verificar um
relacionamento do tipo OR. A justificativa “Usuários não gostam de memorizar senhas” é
utilizada para afirmar a decisão de projeto de checar os dados pessoais, que foi recusada (não
será utilizada no projeto).

Figura 22: Exemplo de SIG do Requisito Não-Funcional de Segurança
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3. Integração do Paradigma Orientado a Aspectos ao UP
O principal objetivo deste trabalho é integrar técnicas da engenharia de requisitos orientada a
aspectos (AORE) ao UP, a partir dos trabalhos de Jacobson e NG (2004), Rashid et al. (2003)
e Brito e Moreira (2006). Essa integração será realizada de forma que preserve as
características principais do UP: dirigido por casos de uso, centrado em uma arquitetura
estável e iterativo e incremental; mas ainda assim permitir uma separação completa dos
interesses que formam o sistema. Assim, faz parte do escopo deste trabalho, facilitar o
tratamento dos requisitos não-funcionais através de todo o processo de desenvolvimento. Este
trabalho apresenta um processo bem organizado e administrável que minimiza as dificuldades
que o paradigma orientado a objetos impõe ao desenvolvimento de sistemas, através da
utilização concomitante desse paradigma com o orientado a aspectos.
Ao integrar as propostas de Jacobson e NG (2004), Rashid et al. (2003) e Brito e Moreira
(2006) ao UP, este trabalho indica as modificações que essa integração traz aos papéis,
artefatos e atividades da disciplina de levantamento de requisitos do UP. Como a atividade
mais importante dessa disciplina é a construção dos casos de uso, este estudo trabalha,
principalmente, na adequação das atividades envolvidas na construção dos casos de uso para
atender aos conceitos chave do desenvolvimento orientado a aspectos. A figura 23 apresenta,
esquematicamente, o domínio de conhecimento envolvido no escopo deste trabalho.

Figura 23: Domínio de Conhecimento
O restante deste capítulo apresenta algumas considerações sobre os trabalhos de Jacobson e
NG (2004), Rashid et al. (2003) e Brito e Moreira (2006) e, depois, a proposta de integração
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deste trabalho com as modificações geradas nas atividades, artefatos e papéis da disciplina de
levantamento de requisitos do UP.
3.1. Considerações Iniciais
Os próximos itens deste capítulo apresentam considerações sobre as propostas, na área de
engenharia de requisitos orientada a aspectos (AORE), usadas como base neste trabalho:
desenvolvimento orientado a aspectos com casos de uso (Jacobson e NG, 2004),
modularização e composição de aspectos (Rashid et al., 2003) e integração do framework
NFR em um modelo de engenharia de requisitos (Brito e Moreira, 2006).
3.1.1. Desenvolvimento Orientado a Aspectos com Casos de Uso
Ao tratar os requisitos não-funcionais como casos de uso de infra-estrutura, a proposta de
Jacobson e NG (2004) integra o tratamento desse tipo de requisito ao processo de
desenvolvimento de software. Dessa forma, os requisitos não-funcionais são claramente
especificados por meio de um artefato conhecido no UP: caso de uso. Uma vez especificado,
o caso de uso é realizado, implementado e testado, seguindo o fluxo de desenvolvimento
preconizado pelo UP, não importando se é um caso de uso de aplicação ou de infra-estrutura.
Porém, tanto a proposta de Jacobson e NG (2004) quanto o UP não oferecem mecanismos
explícitos para a identificação dos requisitos não-funcionais que formam o sistema. Assim,
este trabalho irá utilizar o conceito de casos de uso de infra-estrutura para especificar os
requisitos não-funcionais, proposto por Jacobson e NG (2004), e um processo bem definido
para a identificação dos mesmos, o framework NFR.
Outro ponto deficiente da proposta de Jacobson e NG (2004) é a simplificação da utilização
do paradigma orientado a aspectos por meio do mecanismo de extensão dos casos de uso, sem
oferecer formalismos para composição dos requisitos e tratamento dos conflitos. Nesse
sentido, este trabalho irá utilizar a proposta de Brito e Moreira (2006) para composição dos
requisitos, bem como para permitir o tratamento dos conflitos que podem ocorrer quando dois
aspectos são introduzidos em um mesmo ponto de junção.
3.1.2. Modularização e Composição de Aspectos
Apesar de se basear no estudo de Rashid et al. (2003), a proposta de Brito e Moreira (2006)
deixa de lado a construção de um conjunto de matrizes propostas pelo primeiro. Este trabalho
considera esse conjunto de matrizes cruciais para o tratamento de todos os interesses de um
sistema. Por isso, irá utilizar o conjunto de matrizes propostos por Rashid et al. (2003) como
um complemento ao trabalho de Brito e Moreira (2006). Dessa forma, as matrizes propostas
por Rashid et al. (2003) irão representar um conjunto de novos artefatos a serem
desenvolvidos durante a disciplina de levantamento de requisitos.
3.1.3. Integração do framework NFR em um Modelo de Engenharia
de Requisitos
A integração do trabalho de Brito e Moreira (2006) ao UP introduz um conjunto de novas
informações que deve ser usado no tratamento e separação completa de todos os interesses
que formam um sistema. Como o caso de uso é o artefato mais importante do UP, guiando
todo o desenvolvimento de um sistema, este trabalho propõe sua extensão para incorporar
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essas novas informações. Elas irão fornecer subsídios para a estruturação dos casos de uso por
meio do mecanismo de extensão.
3.2. Integração do Paradigma Orientado a Aspectos ao UP na Disciplina de
Levantamento de Requisitos
Os próximos itens deste capítulo integram os trabalhos de Jacobson e NG (2004), de Brito e
Moreira (2006) e de Rashid et al. (2003) ao UP, identificando as modificações que essa
integração traz aos papéis, artefatos e atividades da disciplina de levantamento de requisitos.
Para facilitar o entendimento da proposta deste trabalho, serão inicialmente apresentadas as
modificações nas atividades da disciplina de levantamento de requisitos, e depois as
modificações nos papéis e artefatos.
3.2.1. Atividades
O processo de desenvolvimento de um sistema inicia-se na fase de concepção, quando o foco
é identificar os requisitos (funcionais e não-funcionais) mais importantes do sistema. O UP
preconiza que, nas primeiras iterações, da fase de concepção, da disciplina de levantamento
de requisitos, sejam construídos o documento de especificação suplementar e uma lista dos
requisitos. O documento de especificação suplementar é construído com base no conjunto de
requisitos não-funcionais que o sistema deve atender. Apesar de definir em que documento
esses requisitos devem ficar registrados, o UP não define um mecanismo para identificação e
tratamento deles. Este trabalho irá utilizar o processo definido no framework NFR para
identificação dos requisitos não-funcionais que formam o sistema. Dessa forma, este trabalho
propõe que seja realizado, na fase de concepção, da disciplina de levantamento de requisitos,
o início da construção do grafo de interdependências, que será refinado em atividades
posteriores, do processo de desenvolvimento. Nesse momento, o grafo de interdependências
será um conjunto de requisitos não-funcionais de alto nível que o sistema deve atender,
substituindo o documento de especificação suplementar. O grafo de interdependências irá
gerar uma lista de requisitos não-funcionais que o sistema deve atender. Assim, a fase de
concepção foi modificada para gerar o grafo de interdependências inicial e uma lista dos
requisitos não-funcionais. O modelo de domínio e a lista de requisitos funcionais não foram
modificados e continuam sendo gerados nessa fase.
A figura 24 apresenta as entradas e saídas da única atividade realizada na fase de concepção,
com os artefatos introduzidos ou alterados em letra com fonte itálica e sublinhada. As
entradas listadas são os documentos que o usuário possuir sobre os processos que devem ser
informatizados e as entrevistas realizadas com os usuários. As saídas listadas são o modelo de
domínio, a lista de requisitos funcionais, a lista de requisitos não-funcionais e o grafo de
interdependências inicial.
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Figura 24: Entradas e Saídas da Fase de Concepção
Já na fase de elaboração, o processo de desenvolvimento prossegue através de diversas
atividades. A figura 25 apresenta as atividades da disciplina de levantamento de requisitos
propostas neste trabalho, com as atividades alteradas representadas com um asterisco (*) e as
atividades introduzidas representadas em letras com fonte itálica e sublinhada e com um sinal
de soma (+).

Figura 25: Atividades da Disciplina de Levantamento de Requisitos
As alterações em cada atividade da disciplina de levantamento de requisitos são detalhadas a
seguir.
A disciplina de levantamento de requisitos inicia-se com a atividade Procurar Atores e
Casos de Uso, que foi estendida para incluir um processo formal de identificação dos
requisitos não-funcionais, baseado no processo definido pelo framework NFR e na proposta
de Jacobson e NG (2004). Assim, além de contemplar a identificação dos atores e casos de
uso de aplicação, essa atividade também contemplará a identificação dos casos de uso de
infra-estrutura. A identificação desses últimos será realizada a partir do refinamento do grafo
de interdependências, iniciado na fase de concepção, através do processo definido no
framework NFR. Dessa forma, o documento de especificação suplementar, definido no UP,
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foi substituído pela lista dos requisitos não-funcionais de alto nível. Ainda nesta atividade, o
documento de caso de uso foi estendido para descrever uma informação muito importante
para priorização dos casos de uso: prioridade. Essa sessão identifica a importância do
requisito sendo especificado, naquela iteração, para o ator principal. Os requisitos nãofuncionais decompostos que estiverem satisfeitos serão detalhados como casos de uso de
infra-estrutura. Para facilitar a identificação desses casos de uso, será utilizado o estereótipo
<< infrastructure UC >> para identificá-los.
A figura 26 apresenta as entradas e saídas esperadas na atividade “Procurar Atores e Casos de
Uso”. Como pode ser observado na figura, o documento de especificação suplementar foi
substituído, no conjunto de entradas esperadas, pela lista de requisitos não-funcionais e o
grafo de interdependências inicial, representados com letras na fonte itálica e sublinhada.
Como entrada são listados o modelo de domínio, a lista de requisitos funcionais, a lista de
requisitos não-funcionais e o grafo de interdependências inicial. Como saída são listados o
modelo de casos de uso (inicial), os casos de uso (iniciais), o grafo de interdependências
detalhado e o glossário. O modelo de casos de uso gerado nesta atividade contemplará não só
os requisitos funcionais, representados pelos casos de uso de aplicação, como também os
requisitos não-funcionais, representados pelos casos de uso de infra-estrutura. Os documentos
de casos de uso gerados nesta atividade possuem apenas informações como nome, breve
descrição e prioridade.

Figura 26: Procurar Atores e Casos de Uso
Após a descoberta dos atores e casos de uso que formam o sistema, o processo de
desenvolvimento prossegue com a atividade Priorizar os Casos de Uso, que não foi alterada.
Entretanto, as modificações propostas nas atividades anteriores alteram a forma como esta
atividade é realizada, através das iterações. Como os requisitos não-funcionais geram impacto
em outros requisitos do sistema, as primeiras iterações, da disciplina de levantamento de
requisitos, tenderão a priorizar o detalhamento e implementação de casos de uso de aplicação,
enquanto as últimas iterações tenderão na priorização de casos de uso de infra-estrutura.
A figura 27 apresenta as entradas e saídas esperadas nessa atividade. As entradas listadas são
o modelo de casos de uso (inicial) e o glossário. A saída esperada é a descrição da arquitetura.
Como pode ser observado na figura, o documento de especificação suplementar foi removido
do conjunto de entradas esperadas, especificado no UP. Isso se deve ao fato de que, no
processo proposto por este trabalho, o modelo de casos de uso compreende tanto os casos de
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uso de aplicação, que representam os requisitos funcionais do sistema, quanto os casos de uso
de infra-estrutura, que representam os requisitos não-funcionais que o sistema deve atender.
Dessa forma, o documento de especificação suplementar não precisa ser mais utilizado, pois
foi transformado em uma lista de requisitos não-funcionais que são tratados, no processo
proposto, como casos de uso de infra-estrutura.

Figura 27: Priorizar Casos de Uso
Uma vez priorizados, os casos de uso podem ser elaborados na atividade Detalhar os Casos
de Uso, que foi estendida para incluir a especificação dos casos de uso de infra-estrutura além
de incorporar novas informações ao documento de caso de uso, com base nas propostas de
Moreira e Brito (2006) e Rashid et al. (2003). Essas novas informações fornecerão subsídios
para encontrar os interesses transversais. O objetivo principal dessa atividade não foi alterado:
detalhar cada caso de uso priorizado para iteração, porém, considerando tanto os casos de uso
de aplicação quanto os de infra-estrutura.
O documento de caso de uso foi estendido para detalhar novas informações que fornecerão
subsídios para outras atividades. Essas informações são identificadas na sessão “Requisitos
Correlacionados” que lista o conjunto de requisitos que estão correlacionados com o requisito
sendo especificado.
A sessão “Requisitos Especiais”, do documento de caso de uso, é utilizada no UP para
identificar somente os requisitos não-funcionais relacionados ao caso de uso sendo
especificado. Como a sessão “Requisitos Correlacionados” lista tanto os requisitos funcionais
quanto os requisitos não-funcionais relacionados ao caso de uso sendo especificado, este
trabalho propõe a substituição da sessão “Requisitos Especiais” pela sessão “Requisitos
Correlacionados”. Dessa forma, um caso de uso pode ser relacionado não só com requisitos
não-funcionais como também funcionais.
A figura 28 apresenta as entradas e saídas esperadas nessa atividade. As entradas listadas são
o modelo de casos de uso, o caso de uso e o glossário. A saída esperada é o caso de uso
detalhado. Observa-se, na figura, que o documento de especificação suplementar, listado,
como uma das entradas da atividade, no UP, foi removido. Isso se deve ao fato de que o
modelo de casos de uso compreende as informações identificadas anteriormente no
documento de especificação suplementar.
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Figura 28: Detalhar os Casos de Uso
Com os casos de uso priorizados para esta iteração detalhados, o processo prossegue com a
atividade de Prototipar a UI, que não foi alterada.
A figura 29 apresenta as entradas e saídas esperadas nessa atividade. As entradas listadas são
o modelo de casos de uso, o caso de uso e o glossário. A saída esperada é o protótipo da UI.
Observa-se, na figura, que o documento de especificação suplementar, descrito com uma das
entradas desta atividade, no UP, foi removido. Isso se deve ao fato de que o modelo de casos
de uso compreende as informações anteriormente identificadas no documento de
especificação suplementar.

Figura 29: Prototipar a UI
Com todos os casos de uso priorizados para a iteração corrente completamente especificados,
segue-se com uma nova atividade chamada Identificar os Requisitos Correlacionados, cujo
objetivo principal é identificar os aspectos candidatos. Eles serão identificados a partir da
análise da matriz de interesses correlacionados, proposto por Rashid et al. (2003). Essa matriz
é construída com base na sessão “Requisitos Correlacionados”, especificada nos casos de uso,
e identifica o relacionamento de cada caso de uso com os interesses transversais. Cada
relacionamento entre requisito, identificado como caso de uso, e interesse transversal,
identificado na sessão de “Requisitos Correlacionados”, indica um requisito transversal e,
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portanto, um aspecto candidato. Cada caso de uso de extensão também é tratado como um
aspecto candidato. Os interesses transversais, apontados nessa atividade, irão compor uma
lista de aspectos candidatos que serão tratados em atividades posteriores. Cada caso de uso
que foi identificado como aspecto candidato será tratado como um caso de uso transversal
sendo marcado, no documento de caso de uso, com um asterisco (*).
A figura 30 apresenta as entradas e saídas esperadas nessa atividade. As entradas listadas são
os casos de uso e o glossário. As saídas esperadas são a matriz de interesses correlacionados e
a lista de aspectos candidatos.

Figura 30: Identificar os Requisitos Correlacionados
Uma vez que os aspectos candidatos foram identificados, o arquiteto pode seguir com uma
nova atividade chamada Compor os Requisitos. Como os requisitos foram especificados
separadamente uns dos outros, esta atividade irá compor os requisitos especificados com seus
requisitos correlacionados. Inicialmente é construída a matriz de contribuição, proposta por
Rashid et al. (2003), e depois os casos de uso são complementados com informações que
facilitam a sua composição.
A matriz de contribuição é construída com base na lista de aspectos candidatos e na matriz de
interesses correlacionados. Cada aspecto candidato que representar um interesse que estiver
relacionado com mais de um caso de uso será colocado na matriz de contribuição. Cada célula
da matriz irá assumir um dos seguintes valores: sem importância (“ “), positiva (+) e negativa
(-). A contribuição sem importância não possui nenhuma representação especial na matriz e
indica que os aspectos não são inseridos no mesmo ponto de junção. A contribuição positiva
indica que os aspectos são inseridos em um mesmo ponto de junção, mas podem ser
realizados em qualquer ordem. Já a contribuição negativa indica que os aspectos são inseridos
em um mesmo ponto de junção, mas devem ser realizados em uma ordem específica.
Os casos de uso transversais, marcados com um asterisco (*), e de extensão serão
complementados com a seguinte sessão: “Pontos de Junção”. Essa sessão irá identificar onde,
no caminho de execução, o requisito correlacionado será adicionado ou o fluxo do requisito
sendo especificado será substituído. A definição do ponto de junção será realizada a partir da
informação da contribuição do interesse. Os casos de uso transversais não estarão associados
a nenhum ator, pois são executados a partir de uma situação, descrita no ponto de junção, e
não a partir de uma ação de um ator.
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A figura 31 apresenta as entradas e saídas esperadas nessa atividade. As entradas listadas são
os casos de uso, o glossário, a lista de aspectos candidatos e a matriz de interesses
correlacionados. As saídas esperadas são os casos de uso (detalhados) e a matriz de
contribuição.

Figura 31: Compor os Requisitos
Em seguida, é realizada a atividade Estruturar o Modelo de Casos de Uso que não foi
modificada. Porém, com as informações levantadas anteriormente, a identificação dos casos
de uso de extensão ficou facilitada.
Para representar o ponto de junção, no modelo de casos de uso, este trabalho propõe a
utilização de um novo compartimento chamado Pointcuts. Nesse compartimento o ponto de
junção, especificado no caso de uso, será traduzido. O caso de uso transversal, ou seja, que
estiver marcado com um asterisco (*), será relacionado ao caso de uso base através do
relacionamento crosscut. A figura 32 apresenta um exemplo de modelo de casos de uso para
um sistema de gerenciamento de hotéis hipotético. No exemplo da figura, o caso de uso
“Autorizar Ação” possui um relacionamento crosscut com os casos de uso “Realizar
Entrada”, “Realizar Saída” e “Reservar Quarto”, no seguinte pointcut: after *.Inicio. Nessa
situação, o caso de uso “Autorizar Ação” será realizado antes de todo caso de uso com um
ponto de extensão chamado “Inicio”.
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Figura 32: Exemplo de Modelo de Casos de Uso
A figura 33 apresenta as entradas e saídas esperadas nessa atividade. As entradas listadas são
o modelo de casos de uso (inicial), os casos de uso (detalhados) e o glossário. A saída listada
é o modelo de casos de uso (estruturado). Observe, na figura, que da mesma forma que em
outras atividades, o documento de especificação suplementar, listado como uma das entradas
do UP, foi removido. Isso se deve ao fato de que o modelo de casos de uso compreende as
informações anteriormente identificadas no documento de especificação suplementar.

Figura 33: Estruturar o Modelo de Casos de Uso
3.2.2. Papéis
A proposta deste trabalho não inclui nenhum papel em especial, mas atribui novas
responsabilidades aos papéis existentes no UP, que serão descritas a seguir. A figura 34
apresenta a disciplina de levantamento de requisitos sob o ponto de vista de seus artefatos e
papéis, com os artefatos introduzidos no processo representados em letras com fonte itálica e
sublinhada e com o símbolo de soma (+). Os artefatos alterados estão representados com um
asterisco (*). Como pode ser observado na figura, o analista de sistemas continua responsável
por definir o modelo de casos de uso, descobrir os atores, definir a lista de requisitos não-
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funcionais, especificar o glossário e desenhar o grafo de interdependências. Já o especificador
de casos de uso continua responsável pela geração do caso de uso. O especificador de UI
continua responsável somente pela geração do protótipo de UI. O arquiteto ganha novas
responsabilidades, sendo agora responsável pela geração da matriz de interesses
correlacionados, pela lista de aspectos candidatos e pela matriz de contribuição.

Figura 34: Papéis
O Analista de Sistemas continua sendo responsável pelas atividades “Procurar Atores e
Casos de Uso” e “Estruturar o Modelo de Casos de Uso”. A construção do modelo de casos
de uso, em ambas atividades, ficou facilitada devido às informações adicionadas ao
documento de caso de uso. No UP, o tratamento dos requisitos não-funcionais ficava de lado,
uma vez que esses não eram considerados em todo o processo de desenvolvimento de um
sistema. Com a proposta deste trabalho, o analista de sistemas mapeia os requisitos nãofuncionais em casos de uso de infra-estrutura que são tratados através de todo o processo de
desenvolvimento. A estruturação dos casos de uso também ficou facilitada e mais consistente
devido ao conjunto de informações que são identificadas na disciplina de levantamento de
requisitos.
Já o papel do Arquiteto foi ampliado, passando a ser de fundamental importância para o
desenvolvimento do sistema. O arquiteto passa a atuar como o “guardião do sistema”. Como
os casos de uso podem ser detalhados por especificadores de casos de uso diferentes, o
arquiteto deverá uniformizar a nomenclatura dos requisitos, evitando duplicidade. Além disso,
o arquiteto fica responsável por identificar os aspectos candidatos que determinam como os
requisitos serão correlacionados uns com os outros. Duas novas atividades foram associadas
ao papel do arquiteto: “Identificar os Requisitos Correlacionados” e “Compor os Requisitos”.
O papel do Especificador de Casos de Uso não foi alterado. Ele continua sendo responsável
por especificar alguns casos de uso do sistema. Entretanto, algumas informações foram
adicionadas aos casos de uso, necessitando que o especificador de caso de uso faça novas
perguntas aos usuários para capturar essas informações.
O papel do Projetista de UI não foi modificado.
3.2.3. Artefatos
Para atender uma separação completa dos interesses que formam um sistema, este trabalho
propõe a modificação ou inclusão de alguns artefatos ao UP. Este trabalho propõe o seguinte
conjunto de artefatos: atores, casos de uso, modelo de casos de uso, descrição da arquitetura,
glossário, protótipo de UI, modelo de domínio, lista de requisitos funcionais, lista de
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requisitos não-funcionais, matriz de interesses correlacionados, matriz de contribuição, grafo
de interdependências e lista de aspectos candidatos.
O documento de especificação suplementar foi removido do conjunto de artefatos definidos
para o desenvolvimento do sistema, sendo colocado em seu lugar uma lista de requisitos nãofuncionais. Essa lista é incorporada ao processo de desenvolvimento do sistema na atividade
“Procurar Atores e Casos de Uso”, gerando os casos de uso de infra-estrutura que irão compor
o modelo de casos de uso do sistema e, portanto, serão tratados durante todo o processo de
desenvolvimento do sistema.
Alguns artefatos, definidos no UP, não foram alterados: atores, descrição da arquitetura,
glossário, protótipo de UI, modelo de domínio e lista de requisitos funcionais. Os únicos
artefatos estendidos para atender a proposta deste trabalho foram o caso de uso e o modelo de
casos de uso, que serão tratados no próximo item deste capítulo.
Para atender a proposta deste trabalho, foram adicionados artefatos específicos à disciplina de
levantamento de requisitos orientada a aspectos: lista de requisitos não-funcionais, matriz de
interesses correlacionados, lista de aspectos candidatos, grafo de interdependências e matriz
de contribuição.
A lista de requisitos não-funcionais é construída na fase de concepção, da disciplina de
levantamento de requisitos, com base no grafo de interdependências. Esse grafo é construído a
partir da aplicação do processo definido no framework NFR, identificando os requisitos nãofuncionais de alto nível que o sistema deve atender. Esse artefato auxilia na identificação dos
casos de uso de infra-estrutura, na atividade “Procurar Atores e Casos de Uso”.
Já a matriz de interesses correlacionados é construída com base na sessão “Requisitos
Correlacionados”, dos documentos de casos de uso. Essa matriz é uma tabela com os
requisitos funcionais no topo e os requisitos não funcionais e interesses na coluna da
esquerda. Auxilia na identificação dos aspectos candidatos que formam o sistema.
A lista de aspectos candidatos é construída com base na matriz de interesses correlacionados
e indica os interesses transversais do sistema. Todo interesse que estiver relacionado com
mais de um caso de uso será tratado como aspecto candidato. Os casos de uso de extensão
também serão tratados como aspectos candidatos.
O grafo de interdependências é iniciado na fase de concepção, da disciplina de
levantamento de requisitos, a partir da aplicação do processo definido no framework NFR. Na
atividade “Detalhar os Casos de Uso”, esse grafo é detalhado através do refinamento de cada
requisito não-funcional de alto nível. Esses requisitos serão refinados até que seja possível a
identificação da técnica mais adequada para sua implementação. Com o grafo de
interdependências detalhado, é possível identificar todos os casos de uso de infra-estrutura
que o sistema deve atender.
A matriz de contribuição é construída na atividade “Compor os Requisitos”. Essa matriz é
uma tabela com os aspectos candidatos replicados no topo e na coluna da esquerda. Cada
célula identifica a contribuição do relacionamento entre os aspectos candidatos. Essa matriz
auxilia na especificação do ponto de junção, que será definido apenas para os interesses que
representarem casos de uso, ou seja, para os casos de uso transversais e de extensão.
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3.2.3.1. Casos de Uso e Modelo de Casos de Uso
O caso de uso, artefato mais importante do UP, foi estendido para incorporar novas
informações, importantes para uma separação completa dos interesses que formam um
sistema. Este trabalho propõe que os casos de uso sejam categorizados em casos de uso de
aplicação e casos de uso de infra-estrutura. Os primeiros são utilizados para especificar os
requisitos funcionais, a partir da lista de requisitos funcionais, identificados na fase de
concepção. Já os casos de uso de infra-estrutura são utilizados para especificar os requisitos
não-funcionais, a partir da lista de requisitos não-funcionais, também identificados na fase de
concepção. Além disso, este trabalho propõe a adição de novas informações aos documentos
de casos de uso, por meio do uso das seguintes sessões: Prioridade, Requisitos
Correlacionados e Pontos de Junção. A sessão “Requisitos Especiais”, utilizada para
identificar apenas os requisitos não-funcionais relacionados ao caso de uso sendo especificado
foi removida do documento de caso de uso.
A sessão Prioridade foi incluída, no documento de caso de uso, para expressar a importância
do requisito sendo especificado para o ator principal. Essa sessão pode assumir os seguintes
valores: Muito Importante, Importante, Médio, Baixo e Muito Baixo. Essa informação é
importante para determinar qual interesse transversal deve ter prioridade na realização,
quando existe um conflito a ser tratado na composição dos aspectos. Não é necessário definir
a prioridade de um caso de uso de inclusão, pois ele é utilizado apenas para estruturar melhor
o modelo de casos de uso, não representando um requisito a mais no sistema.
A sessão Requisitos Correlacionados foi incluída, no documento de caso de uso, para listar
os requisitos que estão correlacionados com o requisito sendo especificado. Essa informação
será utilizada na construção da matriz de interesses correlacionados, que permitirá a
identificação dos interesses transversais do sistema.
A sessão Pontos de Junção é definida apenas para os casos de uso que representam os
aspectos candidatos, ou seja, casos de uso transversais e de extensão. Essa sessão indica onde,
no caminho de execução, o requisito correlacionado será adicionado ou o fluxo do requisito
sendo especificado será substituído.
O modelo de casos de uso foi alterado para incluir um novo compartimento que representa a
sessão “Pontos de Junção”, do documento de caso de uso. Esse compartimento é adicionado
apenas aos casos de uso transversais, que possuem relacionamento do tipo crosscut, e casos
de uso de extensão. No modelo de casos de uso, o ponto de junção, descrito no documento de
caso de uso de forma textual, deve ser traduzido. Para identificar que todo caso de uso deve
ser considerado no ponto de junção, este trabalho propõe a utilização do símbolo “*”. O ponto
de junção aponta apenas quando o requisito correlacionado será adicionado (antes – before ou depois - after) ou o fluxo será substituído (em volta - around).
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4. Um Exemplo de Aplicação da Integração do Paradigma
Orientado a Aspectos ao UP
Este capítulo aplica a proposta de integração do paradigma orientado a aspectos ao UP,
descrita no capítulo anterior deste trabalho, em um sistema hipotético. Esse sistema foi
inicialmente desenvolvido com base no UP e no paradigma orientado a objetos e depois com
base na proposta deste trabalho. Sua construção, utilizando o UP e o paradigma orientado a
objetos, foi realizada em três iterações. Na primeira iteração, foram desenvolvidos os casos de
uso mais importantes do sistema e os requisitos de segurança. Na segunda iteração, foram
desenvolvidos os casos de uso para atender ao tratamento de uma lista de espera por quartos
disponíveis. Na terceira e última iteração, foram desenvolvidos os casos de uso para manter os
pontos ganhos pelos clientes mais importantes, chamados de clientes VIPs, nos seus gastos no
hotel.
Este capítulo está organizado de forma a apresentar os artefatos gerados na disciplina de
levantamento de requisitos da construção do sistema de gerenciamento de hotéis hipotético,
utilizando o UP e o paradigma orientado a objetos. Logo em seguida, são apresentados os
artefatos gerados na mesma disciplina, porém utilizando a proposta deste trabalho: UP e o
paradigma orientado a aspectos.
4.1. UP com o Paradigma Orientado a Objetos
Este item apresenta os artefatos gerados nas três iterações da construção do sistema de
gerenciamento de hotéis hipotético, na disciplina de levantamento de requisitos. Esses
artefatos foram gerados exclusivamente com o UP e o paradigma orientado a objetos. O anexo
A apresenta com mais detalhes os documentos de caso de uso e de especificação suplementar.
4.1.1. Primeira Iteração
Durante a fase de concepção da construção do sistema de gerenciamento de hotéis hipotético,
foram identificados os requisitos candidatos dessa primeira iteração: reserva de quartos e
entrada e saída de hóspedes. Além disso, foram construídos o modelo de domínio e o
documento de especificação suplementar. A figura 35 apresenta o modelo de domínio
construído na primeira iteração do desenvolvimento. O documento de especificação
suplementar é apresentado no anexo A e identifica o seguinte requisito não-funcional:
segurança. O usuário entende esse requisito não-funcional como os requisitos de autenticação
e autorização.
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Figura 35: Modelo de Domínio – 1º Iteração OO
Durante a fase de elaboração, foram realizadas diversas atividades para identificar e
especificar os requisitos da primeira iteração da construção do sistema de gerenciamento de
hotéis hipotético.
A atividade Procurar Atores e Casos de Uso utilizou a lista dos requisitos, o documento de
especificação suplementar e o modelo de domínio, construídos na fase de concepção, para
identificar os atores e casos de uso que formam o sistema de gerenciamento de hotéis
hipotético. A figura 36 apresenta o modelo de casos de uso inicial construído nesta iteração.
Foram identificados os três casos de uso mais importantes do sistema: Reservar Quarto,
Realizar Entrada e Realizar Saída. O glossário, também gerado nesta atividade, é detalhado no
anexo A.

Figura 36: Modelo de Casos de Uso Inicial – 1º Iteração OO
Em seguida foi realizada a atividade Priorizar os Casos de Uso, que priorizou os casos de
uso Reservar Quarto, Realizar Entrada e Realizar Saída, nessa ordem.
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O processo prosseguiu com a atividade Detalhar os Casos de Uso que descreveu os casos de
uso identificados anteriormente. O caso de uso Reservar Quarto é utilizado por um cliente do
hotel para reservar um quarto durante um período determinado. O caso de uso Realizar
Entrada é utilizado pelos funcionários do hotel para associar um hóspede a um quarto e abrir
uma conta para o hóspede. O caso de uso Realizar Saída também é utilizado pelos
funcionários do hotel e serve para liberar um quarto e receber o pagamento pela estada do
hóspede no hotel. Cada caso de uso detalhado é apresentado no anexo A.
A seguir foi realizada a atividade Prototipar a UI, que como não é o foco deste trabalho, não
será apresentada.
Em seguida, foi realizada a atividade Estruturar o Modelo de Casos de Uso que, devido à
simplicidade da primeira iteração, não alterou o modelo de casos de uso construído na
atividade Procurar Atores e Casos de Uso.
Algumas deficiências do paradigma orientado a objetos, apontadas pelos pesquisadores
Harrison e Ossher (1993), Hursch e Lopes (1995), Ossher e Tarr (1999) e Tarr et al. (1999),
ficam evidentes já na primeira iteração da construção do sistema.
Uma deficiência que surge com o uso exclusivo do UP e o paradigma orientado a objetos é o
fato de os requisitos não-funcionais ficarem registrados em um único documento, chamado
documento de especificação suplementar. Como esse documento serve apenas como registro e
não é tratado durante o processo de desenvolvimento, esses requisitos acabam ficando de
lado. No caso do sistema de gerenciamento de hotéis hipotético, o documento de
especificação suplementar aponta um requisito não-funcional muito importante: a segurança.
Esse requisito é implementado, neste projeto, através de um esquema de autenticação e
autorização.
Durante a fase de projeto, quando os casos de uso são realizados por meio de diversos
diagramas, fica evidente o espalhamento e o entrelaçamento das responsabilidades entre as
classes que formam o sistema. A figura 37 apresenta um exemplo desse entrelaçamento e
espalhamento entre as classes construídas na primeira iteração. A figura mostra que a classe
Quarto encapsula parte das regras de negócio que implementam os casos de uso Reservar
Quarto, Realizar Entrada e Realizar Saída. Enquanto a classe Reserva também encapsula parte
das regras de negócio que implementam os caso de uso Reservar Quarto e Realizar Entrada. A
classe Conta, por sua vez, encapsula parte das regras de negócio que implementam o caso de
uso Reservar Quarto e Realizar Saída. Nesse exemplo, fica evidente como a orientação a
objetos pode levar ao espalhamento das responsabilidades.

Reservar Quarto
Realizar Entrada
Realizar Saída

Figura 37: Espalhamento e Entrelaçamento do Código na Primeira Iteração, adaptado de
Jacobson e NG (2004)
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4.1.2. Segunda Iteração
O requisito candidato identificado durante a fase de concepção, da construção do sistema,
dessa segunda iteração, foi o tratamento de uma lista de esperas. A figura 38 apresenta o
modelo de domínio alterado na segunda iteração da construção do sistema de gerenciamento
de hotéis hipotético. As classes introduzidas no modelo de domínio estão representadas dentro
de uma caixa escura. O documento de especificação suplementar não foi alterado.

Figura 38: Modelo de Domínio – 2º Iteração OO
A primeira atividade da fase de elaboração do sistema, Procurar Atores e Casos de Uso,
identifica novos casos de uso: Tratar Lista de Espera e Entrar na Lista de Espera. A figura 39
apresenta o modelo de casos de uso construído nessa atividade. Os casos de uso inseridos no
modelo de casos de uso estão representados dentro de uma caixa escura. O caso de uso Tratar
Lista de Espera estende o caso de uso Realizar Saída em um ponto de extensão chamado
Conta Encerrada, que ocorre no passo 12 do fluxo básico desse caso de uso. Já o caso de uso
Entrar na Lista de Espera estende o caso de uso Reservar Quarto no ponto de extensão
chamado Quarto Indisponível, que ocorre no passo 1 do fluxo básico desse caso de uso.
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Figura 39: Modelo de Casos de Uso Inicial – 2º Iteração OO
Em seguida foi realizada a atividade Priorizar os Casos de Uso que nessa fase priorizou:
Entrar na Lista de Espera e Tratar Lista de Espera, nessa ordem.
O processo prosseguiu com a atividade Detalhar os Casos de Uso que descreveu os casos de
uso identificados anteriormente. O caso de uso Entrar na Lista de Espera é disparado quando,
na reserva de um quarto, não houver quartos disponíveis e o cliente quiser entrar em uma lista
de esperas. O caso de uso Tratar Lista de Espera é disparado quando uma conta é encerrada e
avisa um cliente da fila de esperas que um quarto está disponível e reservado em seu nome.
Cada caso de uso detalhado é apresentado no anexo A.
A seguir foi realizada a atividade Prototipar a UI. Como essa atividade não é o foco deste
trabalho, não será apresentada.
Em seguida, foi realizada a atividade Estruturar o Modelo de Casos de Uso. Nesse
momento, foi identificado que tanto o caso de uso Reservar Quarto quanto o caso de uso
Tratar Lista de Espera realizam a reserva de um quarto. Por isso, esses casos de uso foram reestruturados e surgiu um novo caso de uso chamado Realizar Reserva. Os casos de uso
Reservar Quarto e Tratar Lista de Esperas foram alterados para incluir o comportamento do
caso de uso Realizar Reserva. A figura 40 apresenta o modelo de casos de uso estruturado
nessa atividade, como caso de uso que surgiu representado dentro de uma caixa escura.
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Figura 40: Modelo de Casos de Uso Estruturado – 2º Iteração OO
As deficiências observadas na primeira iteração da construção do sistema de gerenciamento
de hotéis hipotético continuam evidentes na segunda iteração, pois ao introduzir o requisito de
tratamento de uma lista de esperas, adiciona-se um conjunto novo de classes que geram maior
espalhamento e entrelaçamento entre as classes.
Nesta iteração, torna-se evidente outra característica do paradigma orientado a objetos: a falta
de informações no diagrama de caso de uso. Os pontos de extensão dos casos de uso base
ficam claramente definidos em um compartimento chamado “Pontos de Extensão”, do
diagrama de caso de uso. Porém, o ponto onde o comportamento será alterado ou adicionado
(ponto de junção) não fica claro no diagrama de caso de uso. Essa informação fica detalhada
apenas no documento de caso de uso, na sessão “Ponto de Junção”.
4.1.3. Terceira Iteração
Na terceira iteração da construção do sistema, foi incluído o tratamento de clientes VIPs que
receberão pontos a serem utilizados no pagamento da conta do hotel. A figura 41 apresenta o
modelo de domínio alterado na terceira iteração da construção do sistema de gerenciamento
de hotéis hipotético, com as classes introduzidas representadas dentro de uma caixa escura. O
documento de especificação suplementar não foi alterado.
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Figura 41: Modelo de Domínio – 3º Iteração OO
A primeira atividade da fase de elaboração do sistema, Procurar Atores e Casos de Uso,
identificou novos casos de uso: Analisar Cliente e Calcular Pontos. A figura 42 apresenta o
modelo de casos de uso construído nessa atividade, com os casos de uso introduzidos
representados dentro de uma caixa escura. Tanto o caso de uso Analisar Hóspede quanto o
caso de uso Calcular Pontos estendem o caso de uso Realizar Saída no mesmo ponto de
extensão: Conta Encerrada.

Figura 42: Modelo de Casos de Uso – 3º Iteração OO
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Em seguida foi realizada a atividade Priorizar os Casos de Uso que nessa fase priorizou:
Analisar Hóspede e Calcular Pontos, nessa ordem.
O processo prosseguiu com a atividade Detalhar os Casos de Uso que descreveu os casos de
uso identificados anteriormente. O caso de uso Calcular Pontos calcula o número de pontos
que o cliente VIP recebeu durante sua estada no hotel. O caso de uso Analisar Hóspede
verifica se o hóspede pode se transformar em um cliente VIP, conforme seus gastos durante
sua estada no hotel. Nessa atividade, incluímos também o ator Cliente VIP que representa um
cliente importante para o hotel. Cada caso de uso detalhado é apresentado no anexo A.
A seguir foi realizada a atividade Prototipar a UI, que como não é o foco deste trabalho, não
será apresentada.
Em seguida, foi realizada a atividade Estruturar o Modelo de Casos de Uso que não alterou
o modelo de casos de uso construído na atividade Procurar Atores e Casos de Uso.
Outra característica do paradigma orientado a objetos fica evidente na inclusão do requisito de
tratamento dos clientes VIPs, durante a terceira iteração da construção do sistema. O
paradigma orientado a objetos não oferece mecanismos para o tratamento do conflito criado
com a inclusão de dois casos de uso (Analisar Hóspede e Calcular Pontos) em um mesmo
ponto de extensão: conta encerrada, do caso de uso Realizar Saída. Nesse caso, em qual
ordem os casos de uso Tratar Lista de Espera, Analisar Hóspede e Calcular Pontos devem ser
realizados? A ordem de execução desses casos de uso é bastante importante no contexto deste
sistema, pois se o caso de uso Calcular Pontos fosse realizado antes do caso de uso Analisar
Hóspede, o hóspede que vai ser transformado em cliente VIP perderia os primeiros pontos
ganhos durante sua estada.
4.1.4. Considerações Gerais
Durante as três iterações da construção do sistema de gerenciamento de hotéis ficaram
evidentes diferentes características tanto na utilização do paradigma orientado a objetos
quanto no seu uso junto com o UP: espalhamento e entrelaçamento das responsabilidades
entre as classes que formam o sistema, requisitos não-funcionais são deixados de lado durante
a construção do sistema, falta de informações no diagrama de casos de uso e falta de
formalismos para tratar os conflitos que surgem quando dois casos de uso são inseridos em
um mesmo ponto.
O próximo item deste capítulo apresenta uma revisão da construção do sistema de
gerenciamento de hotéis hipotético utilizando agora a proposta deste trabalho.
4.2. UP com o Paradigma Orientado a Aspectos
Este item apresenta os artefatos gerados nas três iterações da construção do sistema de
gerenciamento de hotéis hipotético, na disciplina de levantamento de requisitos. Esses
artefatos foram gerados com base no UP e no paradigma orientado a aspectos, utilizando a
proposta deste trabalho.
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4.2.1. Primeira Iteração
Durante a primeira iteração, da fase de concepção, da construção do sistema de gerenciamento
de hotéis hipotético, tanto na utilização do UP com o paradigma orientado a objetos quanto no
uso do UP com o paradigma orientado a aspectos foram identificados os mesmos requisitos
candidatos: reserva de quartos e entrada e saída de hóspedes. O modelo de domínio também
foi construído nesse momento, sendo apresentado na figura 43. Observe que os
relacionamentos ainda não foram identificados com o objetivo de aumentar a reusabilidade
desse modelo.

Figura 43: Modelo de Domínio – 1º Iteração OA
Ainda na fase de concepção, foi iniciada a construção do grafo de interdependências. Como,
nesse momento, esse grafo é um conjunto de requisitos não-funcionais de alto nível, ele não
será representado e irá gerar a lista de requisitos não-funcionais que o sistema deve atender.
No caso do sistema de gerenciamento de hotéis hipotético, iremos considerar apenas o
requisito não-funcional de Segurança. O documento de especificação suplementar foi
suprimido do processo.
Durante a fase de elaboração, foram realizadas diversas atividades para identificar e
especificar os requisitos da primeira iteração da construção do sistema.
A atividade Procurar Atores e Casos de Uso utilizou as listas de requisitos funcionais e nãofuncionais, o grafo de interdependências inicial e o modelo de domínio para identificar os
atores e casos de uso que formam o sistema de gerenciamento de hotéis hipotético. O grafo de
interdependências inicial, construído na fase de concepção foi refinado e detalhado para
permitir a identificação dos casos de uso de infra-estrutura. A figura 44 apresenta o grafo de
interdependências construído na primeira iteração da construção do sistema de gerenciamento
de hotéis hipotético. Os requisitos não-funcionais satisfeitos, sinalizados com o ícone “V”,
foram transformados em casos de uso de infra-estrutura. Como os requisitos “Servidores
Duplicados” e “Banco de Dados Espelhados” representam decisões de projeto, serão tratados
na fase de projeto, que não está no escopo deste trabalho. Já os requisitos “Checar a Senha”,
“Autorização” e “Criptografia de Dados” serão transformados em casos de uso de infraestrutura. Os requisitos “Checar a Senha” e “Autorização” foram transformados nos casos de
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uso de infra-estrutura “Autenticar Usuário” e “Autorizar Ação”, respectivamente. O requisito
“Criptografia de Dados” não será tratado neste trabalho.

Figura 44: Grafo de Interdependências
A figura 45 apresenta o modelo de casos de uso inicial, construído nessa iteração. Foram
identificados os casos de uso (de aplicação e de infra-estrutura) mais importantes do sistema.
Essa atividade trata uma das características apontadas no uso do UP com o paradigma
orientado a objetos, a partir da integração do tratamento dos requisitos não-funcionais ao
processo de desenvolvimento. No modelo de casos de uso apresentado na figura, o requisito
não-funcional de segurança está integrado ao processo de desenvolvimento através dos casos
de uso Autorizar Ação e Autenticar Usuário. Esses casos de uso foram identificados,
respectivamente, a partir dos requisitos “Autorização” e “Checar a Senha”, refinamento do
requisito não-funcional de Segurança, e por isso, são marcados como casos de uso de infraestrutura (Infrastructure UC). Os relacionamentos do caso de uso Autorizar Ação não estão
representados na figura, pois serão identificados nas próximas atividades do processo de
desenvolvimento.
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Figura 45: Modelo de Casos de Uso Inicial – 1º Iteração AO
O glossário gerado nesta atividade é o mesmo gerado na construção do sistema utilizando o
paradigma orientado a objetos e o UP, apresentado no anexo A.
Em seguida foi realizada a atividade Priorizar os Casos de Uso, que no caso do sistema de
gerenciamento de hotéis hipotético priorizou: Reservar Quarto, Realizar Entrada, Realizar
Saída, Autenticar Usuário e Autorizar Ação, nessa ordem.
O processo prosseguiu com a atividade Detalhar os Casos de Uso que descreveu os casos de
uso identificados anteriormente. Os casos de uso Reservar Quarto, Realizar Entrada e Realizar
Saída foram detalhados da mesma forma que no UP com o paradigma orientado a objetos. Já
os casos de uso Autorizar Ação e Autenticar Usuário, que não foram identificados no uso do
UP com o paradigma orientado a objetos, foram detalhados nesta atividade. O caso de uso
Autorizar Ação verifica se o usuário possui permissão para realizar uma funcionalidade. O
caso de uso Autenticar Usuário verifica se o usuário está cadastrado e o autentica a partir de
seu login e senha. Cada caso de uso detalhado no UP com orientação a aspectos é apresentado
no anexo B.
A seguir foi realizada a atividade Prototipar a UI, que como não é o foco deste trabalho, não
será apresentada.
Em seguida, foi realizada a atividade Identificar os Requisitos Correlacionados, cujo
objetivo é identificar os aspectos candidatos. Nessa atividade, o arquiteto construiu a matriz
de interesses correlacionados, com base na sessão “Interesses Correlacionados” preenchida
em cada caso de uso. Essa matriz é apresentada na tabela 7 e aponta, por exemplo, que o
interesse Bloquear Quarto é inserido tanto no caso de uso Reservar Quarto (depois de reservar
o quarto) quanto no caso de uso Realizar Entrada (após realizar a entrada do hóspede no
hotel). A matriz de interesses correlacionados, apresentada na tabela, aponta que alguns
interesses são inseridos em diversos casos de uso. Esses interesses estão representados, na
tabela, com um X e uma célula escura. Um exemplo de interesse inserido antes de cada caso
de uso ser realizado é o interesse Autorizar Ação.
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Tabela 7: Matriz de Interesses Correlacionados – 1º Iteração
Requisitos
Interesses
Verificar Disponibilidade (Quarto)
Bloquear (Quarto)
Desbloquear (Quarto)
Associar Conta (Reserva)
Consumir (Reserva)
Verifica se Cliente possui Reserva (Reserva)
Gerar Fatura (Conta)
Associar Hóspede (Conta)
Associar Quarto (Conta)
Pagar (Conta)
Fechar (Conta)
Obter Contas Abertas
Autorizar Ação

Reservar
Quarto
X
X

Realizar
Entrada

Realizar
Saída

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

Como cada relacionamento entre interesse e requisito entra na lista de aspectos candidatos,
nessa iteração da construção do sistema de gerenciamento de hotéis hipotético, essa lista foi
atualizada da seguinte forma: VerificarDisponibilidadeQuarto, BloquearQuarto,
DesbloquearQuarto, AssociarContaReserva, ConsumirReserva, VerificarReservaCliente,
GerarFatura, AssociarHospedeConta, AssociarQuartoConta, PagarConta, FecharConta,
ObterContasAbertas, AutorizarAcao.
A seguir foi realizada a atividade Compor os Requisitos que integrou os requisitos que foram
especificados separadamente com seus requisitos correlacionados. Inicialmente foi construída
a matriz de contribuição, apresentada na tabela 8. Nessa tabela, todas as contribuições são do
tipo sem importância, representados com a célula em branco, pois todos os aspectos
candidatos (BloquearQuarto, GerarFatura e AutorizarAção) são inseridos em pontos de junção
diferentes.
Tabela 8: Matriz de Contribuição – 1º Iteração
Aspectos Candidatos
Bloquear (Quarto)
Gerar Fatura (Conta)
Autorizar Ação

Bloquear (Quarto)

Gerar Fatura (Conta)

Autorizar Ação

Assim, na primeira iteração da construção do sistema de gerenciamento de hotéis hipotético, o
único aspecto candidato que deve ser complementado com a informação sobre seu ponto de
junção é o caso de uso Autorizar Ação. Seu ponto de junção identifica que o interesse deve
ser inserido no início da execução de cada caso de uso. O caso de uso Autorizar Ação não é
disparado por um ator,e por isso, não tem relacionamento com um ator, pois é um caso de uso
transversal.
Em seguida, foi realizada a atividade Estruturar o Modelo de Casos de Uso. Como foi
identificado um caso de uso transversal, o modelo de casos de uso foi ajustado. A
representação do ponto de junção, no modelo de casos de uso, utiliza um novo compartimento
chamado Pointcuts, que traduz o ponto de junção especificado no caso de uso. O caso de uso
transversal será relacionado ao caso de uso base através do relacionamento crosccut. A figura
46 apresenta o modelo de casos de uso ajustado, construído na primeira iteração.
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Figura 46: Modelo de Casos de Uso Estruturado – 1º Iteração AO
A atividade Estruturar o Modelo de Casos de uso trata outra característica do uso do UP com
o paradigma orientado a objetos. A falta de informação apontada na segunda iteração da
construção do sistema utilizando o paradigma orientado a objetos foi resolvido já na primeira
iteração da construção do sistema utilizando a proposta deste trabalho: introdução de um novo
compartimento chamado Pointcuts, que identifica o ponto de junção do caso de uso de
extensão ou transversal.
Durante a disciplina de projeto, da construção do sistema de gerenciamento de hotéis
hipotético, outra característica do paradigma orientado a objetos é tratada: espalhamento e
entrelaçamento das responsabilidades entre as classes que formam o sistema. Nessa disciplina,
o modelo de domínio é complementado a partir da realização dos casos de uso. O
espalhamento e entrelaçamento das responsabilidades entre as classes que formam o sistema
são tratados também na fase de projeto. As figuras 47, 48, 49 e 50 apresentam diagramas de
classes da realização dos casos de uso Reservar Quarto, Realizar Entrada e Realizar Saída,
respectivamente.
A figura 47 apresenta o digrama de classes geral, construído na primeira iteração da disciplina
de projeto. Esse diagrama foi construído de maneira genérica para que possa ser reutilizado
em outros projetos.
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Figura 47: Diagrama de Classe Geral – 1º Iteração
A figura 48 apresenta a realização do caso de uso Reservar Quarto, representado em um use
case slice. Esse artefato é construído durante a fase de projeto da construção do sistema. O
aspecto ReservarQuartoAspect apresenta os atributos, métodos e relacionamentos que surgem
com a realização do caso de uso Reservar Quarto. Dessa forma, as implementações
específicas desse caso de uso ficam bem localizadas.

<< use case slice >>

Reservar Quarto

<< aspect >>

ReservarQuartoAspect
Class Extensions

Figura 48: Reservar Quarto – 1º Iteração
A figura 49 apresenta a realização do caso de uso Realizar Entrada, também representado em
um use case slice.
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<< use case slice >>
<< aspect >>

Realizar Entrada

RealizarEntradaAspect
Class Extensions

Figura 49: Realizar Entrada – 1º Iteração
A figura 50 apresenta a realização do caso de uso Realizar Saída, também representado em
um use case slice.

<< use case slice >>

Realizar Saída
<< aspect >>

RealizarSaídaAspect
Class Extensions

Figura 50: Realizar Saída – 1º Iteração
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4.2.2. Segunda Iteração
Na segunda iteração da construção do sistema de gerenciamento de hotéis hipotético foi
inserido o requisito candidato de tratamento de uma lista de esperas. A figura 51 apresenta o
modelo de domínio construído na segunda iteração, com as classes incluídas em destaque
dentro de uma caixa escura.

Figura 51: Modelo de Domínio – 2º Iteração OA
Como o grafo de interdependências foi tratado por completo já na primeira iteração, não há
necessidade de refiná-lo.
A primeira atividade da fase de elaboração, Procurar Atores e Casos de Uso, identificou
novos casos de uso: Tratar Lista de Espera e Entrar na Lista de Espera. A figura 52 apresenta
o modelo de casos de uso construído nesta atividade, com os casos de uso incluídos em
destaque dentro de uma caixa escura.

Figura 52: Modelo de Casos de Uso Inicial – 2º Iteração AO
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Em seguida foi realizada a atividade Priorizar os Casos de Uso que nessa fase priorizou:
Entrar na Lista de Espera e Tratar Lista de Espera, nessa ordem.
O processo prosseguiu com a atividade Detalhar os Casos de Uso que descreveu os casos de
uso identificados anteriormente. Os casos de uso desta iteração foram detalhados da mesma
forma que no uso do UP com o paradigma orientado a objetos.
Em seguida foi realizada a atividade Prototipar a UI, que como não é o foco deste trabalho,
não será apresentada.
A seguir, foi realizada a atividade Identificar os Requisitos Correlacionados. A matriz de
interesses correlacionados, construída na primeira iteração, foi atualizada conforme a tabela 9.
As linhas e colunas adicionadas estão em destaque com letras itálicas.
Tabela 9: Matriz de Interesses Correlacionados – 2º Iteração
Requisitos
Interesses
Verificar Disponibilidade (Quarto)
Bloquear (Quarto)
Desbloquear (Quarto)
Associar Conta (Reserva)
Consumir (Reserva)
Verifica se Cliente possui Reserva (Reserva)
Gerar Fatura (Conta)
Associar Hóspede (Conta)
Associar Quarto (Conta)
Pagar (Conta)
Fechar (Conta)
Obter Contas Abertas
Inserir Cliente (Lista de Espera)
Obter Primeiro (Lista de Espera)
Retirar Cliente (Lista de Espera)
Autorizar Ação

Reservar
Quarto
X
X

Realizar Realizar
Saída
Entrada

Entrar na
Lista de
Espera

Tratar
Lista de
Espera

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

A lista de aspectos candidatos, construída na primeira iteração, foi atualizada da seguinte
forma: InserirClienteListaEspera, ObterPrimeiroListaEspera, RetirarClienteListaEspera. Além
disso, como os casos de uso inseridos no processo (Tratar Lista de Esperas e Entrar na Lista
de Esperas) são casos de uso de extensão, eles também serão tratados como aspectos
candidatos.
A seguir é realizada a atividade Compor os Requisitos. Nessa atividade, a matriz de
contribuição, construída na primeira iteração, foi atualizada conforme a tabela 10. As linhas e
colunas adicionadas estão em destaque com letras itálicas. Como os pontos de junção dos
aspectos candidatos representados não são inseridos no mesmo local, as contribuições são
todas representadas como sem importância.
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Tabela 10: Matriz de Contribuição – 1º Iteração

Aspectos Candidatos
Bloquear (Quarto)
Gerar Fatura (Conta)
Autorizar Ação
Tratar Lista de Espera
Entrar na Lista de Espera

Bloquear
(Quarto)

Gerar
Fatura
(Conta)

Tratar
Autorizar Lista de
Espera
Ação

Entrar na
Lista de
Espera

Na segunda iteração, surgem dois novos casos de uso transversais: Entrar na Lista de Esperas
e Tratar Lista de Esperas. O caso de uso Entrar na Lista de Espera estende o caso de uso
Reservar Quarto no ponto de extensão Quarto Indisponível. Já o caso de uso Tratar Lista de
Espera estende o caso de uso Realizar Saída no ponto de extensão Conta Encerrada. Os casos
de uso Entrar na Lista de Esperas e Tratar Lista de Esperas não são disparados por atores,e
por isso, não tem relacionamento com atores, pois são casos de uso transversais.
Em seguida, foi realizada a atividade Estruturar o Modelo de Casos de Uso. A figura 53
apresenta o modelo de casos de uso estruturado, com os casos de uso inseridos representados
dentro de uma caixa escura. Nesse momento, foi identificado que tanto o caso de uso Reservar
Quarto quanto o caso de uso Tratar Lista de Espera realizam a reserva de um quarto. Por isso,
esses casos de uso foram re-estruturados e surgiu um novo caso de uso chamado Realizar
Reserva. Os casos de uso Reservar Quarto e Tratar Lista de Esperas incluem o
comportamento do caso de uso Realizar Reserva. Os relacionamentos de extensão foram
complementados com o seu respectivo ponto de junção.

Figura 53: Modelo de Casos de Uso Estruturado – 2º Iteração AO
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4.2.3. Terceira Iteração
Na terceira iteração da construção do sistema de gerenciamento de hotéis hipotético foi
inserido o requisito candidato de tratamento de clientes VIPs. A figura 54 apresenta o modelo
de domínio construído na terceira iteração, com as classes inseridas representadas dentro de
uma caixa escura.

Figura 54: Modelo de Domínio – 3º Iteração AO
A primeira atividade da fase de elaboração, Procurar Atores e Casos de Uso, identificou
novos casos de uso: Analisar Hóspede e Calcular Pontos. A figura 55 apresenta o modelo de
casos de uso construído nessa atividade, com os casos de uso inseridos representados dentro
de uma caixa escura.
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Figura 55: Modelo de Casos de Uso Inicial – 3º Iteração AO
Em seguida foi realizada a atividade Priorizar os Casos de Uso que nessa fase priorizou:
Analisar Hóspede e Calcular Pontos, nessa ordem.
O processo prosseguiu com a atividade Detalhar os Casos de Uso que descreveu os casos de
uso identificados anteriormente. Os casos de uso desta iteração foram detalhados da mesma
forma que no uso do UP com o paradigma orientado a objetos.
A seguir foi realizada a atividade Prototipar a UI, que como não é o foco deste trabalho, não
será apresentada.
Em seguida, foi realizada a atividade Identificar os Requisitos Correlacionados. Nessa
atividade, a matriz de interesses correlacionados, construída anteriormente, foi atualizada
conforme a tabela 11. As linhas e colunas adicionadas estão em destaque com letras itálicas.
Tabela 11: Matriz de Interesses Correlacionados – 3º Iteração
Requisitos
Interesses
Verificar Disponibilidade (Quarto)
Bloquear (Quarto)
Desbloquear (Quarto)
Associar Conta (Reserva)
Consumir (Reserva)

Reservar Realizar Realizar
Quarto Entrada
Saída
X
X
X
X
X
X

Entrar na
Lista de
Espera

Tratar
Lista de Analisar
Espera Hóspede
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Verifica se Cliente possui Reserva
(Reserva)
Gerar Fatura (Conta)
Associar Hóspede (Conta)
Associar Quarto (Conta)
Pagar (Conta)
Fechar (Conta)
Obter Contas Abertas
Inserir Cliente (Lista de Espera)
Obter Primeiro (Lista de Espera)
Retirar Cliente (Lista de Espera)
Configura Cliente VIP (Cliente)
Autorizar Ação

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

A lista de aspectos candidatos, construída na primeira iteração, foi atualizada da seguinte
forma: ConfigurarClienteVIP. Além disso, como os casos de uso inseridos no processo
(Analisar Hóspede e Calcular Pontos) são casos de uso de extensão, eles também serão
tratados como aspectos candidatos.
A seguir foi realizada a atividade Compor os Requisitos. A matriz de contribuição,
construída na primeira iteração foi atualizada conforme a tabela 12. As linhas e colunas
adicionadas estão em destaque com letras itálicas. Na tabela, os aspectos Tratar Lista de
Espera e Analisar Hóspede são inseridos no mesmo ponto de junção, quando uma conta é
encerrada, na saída de um hóspede do hotel. Como o tratamento de uma lista de esperas não
tem impacto na análise de um hóspede, esses aspectos têm contribuição positiva. Em outro
exemplo da tabela, os aspectos Analisar Hóspede e Calcular Pontos são inseridos no mesmo
ponto de junção, quando uma conta é encerrada, e a sua ordem de execução é importante, pois
um hóspede só pode ter seus pontos computados depois de virar um hóspede VIP. Portanto, a
contribuição entre os aspectos Analisar Hóspede e Calcular Pontos é negativa. Esses aspectos
receberam pesos para representar sua importância, sendo o Analisar Hóspede categorizado
como Muito Importante e o Calcular Pontos como Importante.
Tabela 12: Matriz de Contribuição – 3º Iteração

Aspectos Candidatos
Bloquear (Quarto)
Gerar Fatura (Conta)
Autorizar Ação
Tratar Lista de Espera
Entrar na Lista de
Espera
Analisar Hóspede
Calcular Pontos

Gerar
Bloquear Fatura
(Quarto) (Conta)

Tratar
Autorizar Lista de
Espera
Ação

Entrar na
Lista de
Espera

Analisar Calcular
Hóspede Pontos

+

+

-

Na terceira iteração, surgiram dois novos casos de uso transversais: Analisar Hóspede e
Calcular Pontos. Tanto o caso de uso Analisar Hóspede quanto o caso de uso Calcular Pontos
estendem o caso de uso Realizar Saída no mesmo ponto de extensão: Conta Encerrada. Os
casos de uso Analisar Hóspede e Calcular Pontos não são disparados por atores,e por isso, não
tem relacionamento com atores, pois são casos de uso transversais.
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Em seguida, foi realizada a atividade Estruturar o Modelo de Casos de Uso. A figura 56
apresenta o modelo de casos de uso estruturado, com os casos de uso inseridos representados
dentro de uma caixa escura. Os relacionamentos de extensão foram complementados com o
ponto de junção.

Figura 56: Modelo de Casos de Uso Estruturado – 3º Iteração AO
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5. Conclusões
Este capítulo apresenta as conclusões da aplicação do paradigma orientado a aspectos ao UP,
proposto por este trabalho, em um exemplo de aplicação, resultados publicados que podem ser
comparados com os da proposta deste trabalho e os possíveis estudos que podem ser
realizados a partir desta pesquisa.
5.1. Integração do Paradigma Orientado a Aspectos ao UP
O objetivo principal deste trabalho é de integrar o tratamento dos interesses transversais ao
UP. Por meio da utilização do paradigma orientado a aspectos, obtém-se uma separação
completa dos interesses que formam um sistema. Essa integração se realiza buscando manter
as premissas originais do UP: ser dirigido por casos de uso, estar centrado em uma arquitetura
estável e ser iterativo e incremental. Dessa forma, apenas os artefatos, papéis e atividades são
alterados.
Apesar do escopo deste trabalho estar focado na disciplina de levantamento de requisitos, a
integração do tratamento dos interesses transversais ao UP, através da utilização do paradigma
orientado a aspectos, realizou-se dentro do esperado. Porém, para manter esses interesses
separados, durante todo o processo de desenvolvimento de um sistema, é necessário aplicar o
paradigma orientado a aspectos nas outras disciplinas do UP (análise, projeto,
desenvolvimento e testes).
A integração da proposta de Jacobson e NG (2004) ao UP, na atividade “Procurar Atores e
Casos de Uso”, introduziu no processo uma melhor classificação dos casos de uso além de
integrar o tratamento dos requisitos não-funcionais no processo de desenvolvimento como um
todo. Já a integração da proposta de Brito e Moreira (2006) ao UP introduziu um conjunto de
novas informações às atividades “Detalhar os Casos de Uso” e “Estruturar o Modelo de Casos
de Uso” e duas novas atividades: “Identificar os Requisitos Correlacionados” e “Compor os
Requisitos”. Esse conjunto de informações e atividades introduzidas ao processo facilitou o
tratamento dos interesses transversais e uma completa separação dos interesses que formam
um sistema. A integração do framework NFR ao UP adicionou um processo para o tratamento
dos requisitos não-funcionais à atividade “Detalhar os Casos de Uso”, quando esses são
refinados. A integração do trabalho de Rashid et al. (2006) ao UP alterou as atividades
“Detalhar os Casos de Uso” e “Identificar os Requisitos Correlacionados” adicionando a
construção de matrizes que apóiam o processo de identificação e tratamento dos interesses
transversais.
Como forma de validar a proposta deste trabalho, desenvolveu-se um exemplo de aplicação,
construído em três iterações. Com a aplicação da proposta em um exemplo de aplicação, fica
clara a separação mais adequada dos interesses que formam um sistema, com a utilização do
paradigma orientado a aspectos, um dos principais objetivos deste trabalho. Os requisitos nãofuncionais são integrados ao processo de desenvolvimento e ficam bastante isolados, dentro
de um processo de desenvolvimento bem definido e administrável. As dificuldades impostas
pelo paradigma orientado a objetos ao desenvolvimento de sistemas são minimizadas com a
utilização do paradigma orientado a aspectos. Assim, ficam facilitadas a análise, o
entendimento, a manutenibilidade e a reusabilidade do sistema.
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A UML 2.0 não fornece artifícios para inclusão de um novo compartimento ao caso de uso,
no modelo de casos de uso, como proposto por este trabalho. Por isso, as ferramentas de
modelagem disponíveis atualmente não oferecem suporte para a forma de representação do
ponto de junção, proposta neste trabalho. Atualmente é possível a representação do ponto de
junção, com o uso da UML 2.0, a partir do uso de um comentário no relacionamento
transversal e de extensão.
Apesar de apresentar propostas para integração do tratamento dos interesses transversais ao
UP, a partir do uso do paradigma orientado a aspectos, algumas propostas apresentadas neste
trabalho enriquecem o uso do UP com o paradigma orientado a objetos: construção do grafo
de interdependências e integração do tratamento dos requisitos não-funcionais ao processo,
através dos casos de uso de infra-estrutura. A construção do grafo de interdependências é
iniciada na fase de concepção e não envolve necessariamente conhecimentos sobre o
paradigma orientado a aspectos. Esse grafo dá subsídios para identificação dos requisitos nãofuncionais que são especificados através dos casos de uso de infra-estrutura. O tratamento dos
requisitos não-funcionais como casos de uso de infra-estrutura os integram ao processo de
desenvolvimento.
5.2. Trabalhos Relacionados
Os estudos focados no desenvolvimento orientado a aspectos têm dado ênfase especial em
apresentar métodos para tratar, isoladamente, as diferentes fases do desenvolvimento de
software. Existem poucos trabalhos que integram os diferentes métodos em um processo bem
definido e administrável, e que apresentam, através de um exemplo de aplicação, como um
software pode ser desenvolvido buscando uma separação completa dos interesses que formam
um sistema, desde as fases iniciais. Exemplos desses trabalhos são os estudos de Sousa et al.
(2004) e Cole, Piveta e Sampaio (2004).
O trabalho de Sousa et al. (2004) propõe a integração do framework NFR ao processo de
desenvolvimento apontando que o requisito não-funcional refinado deve ser descrito a partir
do documento de casos de uso, da mesma forma que a proposta deste trabalho. Sousa et al.
(2004) propõe ainda a utilização de casos de uso transversais e o uso do relacionamento
transversal, porém propõe a definição desse relacionamento em uma tabela, ao invés de
especificá-lo diretamente no caso de uso transversal. Além disso, o trabalho de Sousa et al.
(2004) não deixa muito claro quando se deve utilizar o relacionamento de extensão e quando
se deve utilizar o relacionamento transversal. Ele propõe ainda a identificação do ponto de
junção, a partir de tabelas, na disciplina de análise, ao invés de propor o tratamento dos
conflitos e identificação do ponto de junção na disciplina de levantamento de requisitos.
O trabalho de Cole, Piveta e Sampaio (2004) propõe alterações no RUP (Rational Unified
Process) (Kruchten, 2003), uma adaptação do UP, nas disciplinas de levantamento de
requisitos, análise e projeto. Utiliza como base para a disciplina de levantamento de requisitos
o trabalho de Sousa, Silva e Castro (2003), uma versão anterior de Sousa et al. (2004). Por
isso, o trabalho de Cole, Piveta e Sampaio (2004) não aprofunda a integração do paradigma
orientado a aspectos na disciplina de levantamento de requisitos, dando maior foco às
disciplinas de análise e projeto.
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5.3. Trabalhos Futuros
Este trabalho manteve seu escopo restrito à disciplina de levantamento de requisitos devido à
complexidade envolvida na integração do paradigma orientado a aspectos considerando todas
as disciplinas do processo de desenvolvimento de um software. Como este trabalho focou na
primeira disciplina do processo, ele pode ser utilizado como base para aplicação do paradigma
orientado a aspectos nas outras disciplinas do processo. Os próximos itens deste capítulo
propõem alguns trabalhos que podem ser usados como base para integração do paradigma
orientado a aspectos ao UP nas disciplinas de análise, projeto, implementação e testes.
5.3.1. Análise/Projeto
Com os casos de uso elaborados, na disciplina de levantamento de requisitos, o processo de
desenvolvimento prossegue com a disciplina de análise, cujo foco é a investigação do
problema e dos requisitos, que são realizados em um modelo de análise. Nessa disciplina, os
casos de uso são realizados a partir de diagramas de classes, pacotes, seqüência, colaboração e
estados.
Uma vez que os casos de uso foram realizados através de um modelo de análise, o processo
prossegue com a disciplina de projeto, cujo objetivo é buscar uma solução conceitual que
realize os requisitos, conforme o ambiente de implementação. Nessa disciplina, o modelo de
análise é complementado com detalhes específicos da implementação, como detalhes do
ambiente de desenvolvimento (linguagem de programação e bibliotecas), banco de dados,
dispositivos de interface, entre outros.
Como as disciplinas de análise e projeto são bastante próximas e complementares, produzindo
artefatos baseados em uma técnica de modelagem, elas podem ser analisadas em conjunto.
Com base na proposta deste trabalho, a disciplina de análise receberá como artefatos de
entrada os casos de uso detalhados, tanto de aplicação quanto de infra-estrutura. Os casos de
uso transversais estarão identificados e com seu ponto de junção definido. Além disso, todos
os conflitos entre os casos de uso estarão tratados. Dessa forma, deverá ser proposta, nessa
disciplina, uma forma de tratamento da matriz de dimensionamento de Rashid et al. (2003),
pois ela define como cada aspecto candidato será realizado. Os use case slices (Jacobson e
NG, 2004) também devem ser considerados na disciplina de análise, pois separam bem a
realização dos casos de uso, facilitando a modularização e o entendimento do sistema.
Para apresentar as vantagens de se ter os interesses transversais separados adequadamente
com o uso do paradigma orientado a aspectos, este trabalho apresentou, no capítulo 4, nas
figuras 47, 48, 49 e 50, alguns diagramas de classes com que utilizam a representação
proposta por Jacobson e NG (2004). Como o escopo deste trabalho não compreende as
disciplinas de análise nem de projeto, é importante que um estudo para aplicação do
paradigma orientado a aspectos nessas disciplinas escolha uma proposta mais adequada para
modelagem dos aspectos, no diagrama de classes. Propostas que podem ser utilizadas na área
de modelagem orientada a aspectos (Aspect-Oriented Modeling) são as de Aldawud, Elrad e
Bader (2003), que propõe o uso de artifícios da UML 2.0 (UML Profile) para modelagem de
sistemas orientados a aspectos, Chavez (2004), que propõe um arcabouço conceitual para o
paradigma orientado a aspectos e uma linguagem de modelagem (aSide), Barra, Génova e
Llorens (2004) propõem um mecanismo para modelagem orientada a aspectos usando a UML
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2.0. Uma fonte interessante de trabalhos nessa área é o workshop AOM (Aspect-Oriented
Modeling) (AOM, 2007) que ocorre todos os anos.
5.3.2. Implementação
A construção do sistema ocorre somente na disciplina de implementação que tem como
objetivo a construção do sistema por meio de componentes, a partir do modelo de projeto,
construído na fase de projeto.
Muitas técnicas vêm sendo propostas para facilitar a implementação dos requisitos utilizando
o paradigma orientado a aspectos. Seguindo o processo preconizado pelo UP, na disciplina de
implementação, o modelo de projeto será implementado. Nessa disciplina, será necessário
escolher uma linguagem orientada a aspectos e uma técnica para o combinador (aspect
weaver): em tempo de compilação ou em tempo de execução. Recentemente muitos
pesquisadores têm se dedicado a estudos na área de aspectos dinâmicos
Uma atividade importante nesta disciplina é a realização do teste unitário. O paradigma
orientado a aspectos pode facilitar bastante o teste unitário tanto de aplicações desenvolvidas
com o paradigma orientado a objetos quanto com o paradigma orientado a aspectos (Zhao,
2002). Isso se deve ao fato de o paradigma orientado a aspectos permitir que as classes de
teste unitário fiquem bastante isoladas da aplicação.
5.3.3. Testes
Uma vez que o sistema é implementado, segue-se com a disciplina de testes cujo objetivo é
verificar o resultado da implementação por meio de testes de cada versão.
Essa disciplina pode ser bastante facilitada com o paradigma orientado a aspectos, permitindo
a construção de classes para realizar os casos de testes de forma bastante desacoplada do
sistema. Uma fonte interessante de trabalhos nessa área é o workshop WTAOP (Workshop on
Testing Aspect-Oriented Programs) (WTAOP, 2007) que ocorre todos os anos.
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Anexo A
Este anexo apresenta os artefatos produzidos durante a disciplina de levantamento de
requisitos, do desenvolvimento do sistema de gerenciamento de hotéis hipotético, utilizando o
paradigma orientado a objetos e o UP. Os próximos itens apresentam o detalhamento dos
casos de uso, o modelo de casos de uso, o documento de especificação suplementar, o
glossário e a descrição da arquitetura. O documento de protótipo de UI não será apresentado,
pois dá foco à interface dos atores com o sistema e não está no escopo deste trabalho.
A.1. Casos de Uso
Este item apresenta o detalhamento dos casos de uso construídos durante a disciplina de
levantamento de requisitos, na terceira iteração da construção do sistema de gerenciamento de
hotéis hipotético. Os casos de uso são listados na seguinte ordem: Reservar Quarto, Realizar
Reserva, Realizar Entrada, Realizar Saída, Entrar na Lista de Esperas, Tratar Lista de Esperas,
Analisar Hóspede, Calcular Pontos.
A.1.1. Reservar Quarto
Reservar Quarto
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0
1.1

Data
01/11/2006
05/11/2006

Descrição
Criação do documento.
Re-estruturação do caso de uso para associar um
relacionamento de inclusão que se repete (UC Realizar
Reserva).

Autor
Vivian R Fiales
Vivian R Fiales

2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para realizar a
reserva de um quarto.
3. Ator Principal
Hóspede
4. Lista de Interesses e Interessados
Interessado
Hóspede

Interesses
Pretende reservar um quarto do hotel, durante um período de tempo determinado.

5. Pré-Condições
O hóspede deve estar cadastrado, identificado e autenticado no sistema para fazer uma reserva
de quarto.
6. Pós-Condições
Um quarto é reservado para o hóspede no período solicitado.
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7. Fluxo Básico
Ator
1. O hóspede escolhe a opção de realizar reserva
de quarto.

Sistema

2. O sistema apresenta a tela de reserva de quarto.
3. O hóspede preenche as informações sobre a
reserva, no período determinado.
4. O sistema verifica se existe algum quarto disponível
e não bloqueado no hotel e no período solicitado.
5. O sistema apresenta mensagem com os quartos
disponíveis (número e tipo de quarto) para o período
escolhido.
6. O hóspede escolhe um tipo de quarto para
reserva e a forma de pagamento.
7. O sistema realiza a reserva do quarto (UC Realizar
Reserva).

8. Fluxos Alternativos
Nenhum Quarto Disponível no Hotel
Se no passo 4, do fluxo básico, não existem quartos disponíveis, o sistema informa que não há
quartos disponíveis para o período solicitado.
9. Requisitos Especiais
Não há.
10. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
A.1.2. Realizar Reserva
Realizar Reserva
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0

Data
05/11/2006

Descrição
Criação do documento.

Autor
Vivian R Fiales

2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para realizar a
reserva de um quarto. Este caso de uso é de inclusão.
3. Fluxo Básico
Ator

Sistema
1. O sistema verifica se o quarto escolhido está
disponível.
2. O sistema reserva o quarto solicitado para o período
escolhido.
3. O sistema cria uma conta para o hóspede com a
forma de pagamento escolhida.
4. O sistema gera um boleto de pagamento (ou fatura no
cartão de crédito) com 50% do valor a ser pago.
5. O sistema informa que o quarto foi reservado.
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4. Fluxos Alternativos
Quarto Escolhido não Disponível
Se no passo 1, do fluxo básico, o quarto escolhido não estiver disponível, o sistema informa que o
quarto já foi reservado para o período escolhido.

5. Requisitos Especiais
Não há.
6. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
7. Pontos de Extensão
Quarto Indisponível: Quando for identificado, no passo 1 do fluxo básico, que não existe
nenhum quarto disponível no hotel.
A.1.3. Realizar Entrada
Realizar Entrada
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0

Data
01/11/2006

Descrição
Criação do documento

Autor
Vivian R Fiales

2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para realizar a
entrada de um hóspede (e seus acompanhantes) no hotel.
3. Ator Principal
Funcionário
4. Lista de Interesses e Interessados
Interessado
Funcionário
Hóspede
Acompanhante(s)

Interesses
Pretende realizar a entrada de um hóspede no hotel, fornecendo um quarto durante um
período e associando uma conta ao mesmo.
Pretende se hospedar em um quarto do hotel por um período.
Pretende(m) se hospedar em um quarto do hotel por um período.

5. Pré-Condições
O funcionário deve estar cadastrado, identificado, autenticado e ter permissão no sistema para
realizar a entrada de um hóspede.
O hóspede e seu(s) acompanhante(s) devem estar cadastrados no sistema.
6. Pós-Condições
O hóspede terá uma conta no hotel e, se houver uma reserva para ele, esta será consumida.
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7. Fluxo Básico
Ator
1. O funcionário escolhe a opção de realizar
entrada do hóspede.

Sistema

2. O sistema verifica se o funcionário possui permissão
para realizar entrada de hóspedes.
3. O sistema apresenta uma tela com os hóspedes
cadastrados no sistema.
4. O funcionário escolhe o hóspede que está
realizando a entrada e o(s) acompanhante(s) no
hotel.
5. O sistema verifica se o hóspede (ou
acompanhante(s)) possui reserva que compreende a data
de entrada.
6. O sistema consome a reserva encontrada (modifica o
status de aberto para consumida e associa a conta com a
reserva).
7. O sistema informa os quartos disponíveis.
8. O funcionário escolhe um quarto para
hospedar o cliente e seus acompanhantes.
9. O sistema bloqueia o quarto escolhido para novas
reservas e associa à conta do hóspede.

8. Fluxos Alternativos
Hóspede sem Reserva
Se no passo 5, do fluxo básico, não existir reserva para o hóspede (ou acompanhante) o
sistema cria uma conta com a data de entrada no hotel, informa os quartos disponíveis,
conforme necessidade do hóspede (número de acompanhantes). O funcionário escolhe um
quarto para hospedar o cliente e seus acompanhantes. O sistema prossegue no passo 8.
9. Requisitos Especiais
Segurança
Funcionário sem permissão para realizar entrada
Se, no passo 2 do fluxo básico, o funcionário não tiver permissão para realizar entrada de um
hóspede, o sistema apresenta uma mensagem.
10. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
A.1.4. Realizar Saída
Realizar Saída
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0
1.1

Data
01/11/2006
05/11/2006

1.2

11/11/2006

Descrição
Criação do documento.
Re-estruturação do caso de uso para associar um
relacionamento de extensão.
Re-estruturação do caso de uso para associar o
pagamento com pontos do cartão fidelidade.

Autor
Vivian R Fiales
Vivian R Fiales
Vivian R Fiales
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2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para realizar a saída
de um hóspede (e seus acompanhantes) do hotel.
3. Ator Principal
Funcionário
4. Lista de Interesses e Interessados
Interessado
Funcionário
Hóspede
Acompanhante

Interesses
Pretende realizar a saída do hóspede (e seus acompanhantes) do hotel e receber o
pagamento pela estada.
Pretende realizar a saída do hotel e fazer o pagamento de sua conta.
Pretende realizar a saída do hotel.

5. Pré-Condições
O funcionário deve estar cadastrado, identificado, autenticado e ter permissão no sistema para
realizar a saída de um hóspede.
O hóspede deve estar cadastrado no sistema e possuir uma conta em aberto. Os
acompanhantes devem estar associados à conta do hóspede.
6. Pós-Condições
O hóspede terá sua conta fechada e o quarto estará disponível para novas reservas.
7. Fluxo Básico
Ator
1. O funcionário escolhe a opção de realizar
saída do hóspede.

Sistema

2. O sistema verifica se o funcionário possui permissão
para realizar saída de hóspedes.
3. O sistema apresenta uma tela com as contas em
aberto no sistema, por hóspede.
4. O funcionário escolhe o hóspede que está
realizando a saída do hotel.
5. O sistema informa valor da conta e forma de
pagamento escolhida.
6. O funcionário informa o valor da conta para o
hóspede e pede confirmação para a forma de
pagamento cadastrada.
7. O hóspede confirma a forma de pagamento.
8. O funcionário confirma o valor e forma de
pagamento.
9. O sistema gera uma fatura de pagamento com o valor
pendente da conta e na forma de pagamento escolhida.
10. O hóspede realiza o pagamento da conta
(assinatura, no caso de cartão de crédito ou
espécie, no caso de dinheiro)
11. O funcionário registra o pagamento da conta.
12. O sistema encerra a conta (coloca uma data de saída
e o status como encerrada) e libera o quarto para
reservas.
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8. Fluxos Alternativos
Conta sem Forma de Pagamento
Se no passo 5, do fluxo básico, não existir forma de pagamento associada à conta, o sistema
solicita escolha de uma forma de pagamento. O funcionário informa a forma de pagamento
escolhida pelo cliente e o sistema continua no passo 6.
Forma de Pagamento Diferente
Se no passo 7, do fluxo básico, o hóspede quiser pagar a conta do hotel em uma forma de
pagamento diferente da forma cadastrada, o sistema oferece opção para modificar a forma de
pagamento. O funcionário informa a nova forma de pagamento e o sistema associa a nova
forma de pagamento à conta. O sistema prossegue no passo 9.
Pagamento com Pontos
Se no passo 7, do fluxo básico, o hóspede for cliente VIP e quiser pagar a conta do hotel com
os pontos acumulados em seu cartão fidelidade, o sistema oferece opção para modificar a
forma de pagamento somente se houver uma quantidade de pontos suficiente para pagar a
conta com pontos. O funcionário informa a nova forma de pagamento e o sistema associa a
nova forma de pagamento à conta. O sistema prossegue no passo 9.
9. Requisitos Especiais
Segurança
Funcionário sem permissão para realizar entrada
Se, no passo 2 do fluxo básico, o funcionário não tiver permissão para realizar saída de um
hóspede, o sistema apresenta uma mensagem.
10. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
11. Pontos de Extensão
Conta Encerrada: Quando for encerrada, no passo 12 do fluxo básico, a conta do hóspede.
A.1.5. Entrar na Lista de Espera
Entrar na Lista de Espera
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0

Data
05/11/2006

Descrição
Criação do documento

Autor
Vivian R Fiales

2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para colocar um
hóspede na lista de espera de disponibilidade de um quarto do hotel.
3. Ator Principal
Hóspede
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4. Lista de Interesses e Interessados
Interessado
Hóspede

Interesses
Pretende entrar na fila para reserva de um quarto do hotel, durante um período de tempo
determinado.

5. Pré-Condições
O hóspede deve estar cadastrado, identificado e autenticado no sistema para entrar na lista de
espera de um quarto.
6. Pós-Condições
O hóspede estará cadastrado em uma lista de espera para um quarto no hotel.
7. Fluxo Básico
Ator
1. O hóspede realiza uma reserva.

Sistema
2. O sistema verifica que não existe quarto disponível
para atender ao hóspede.
3. O sistema pergunta se o hóspede deseja entrar na lista
de espera de um quarto.

4. O hóspede aceita entrar na lista de espera.
5. O sistema insere um registro na lista de espera com a
data limite que o hóspede aceita esperar para fazer uma
reservar, o tipo de quarto e o código do hóspede.

8. Fluxos Alternativos
Não há.
9. Requisitos Especiais
Não há.
10. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
11. Condição
Se o hóspede desejar entrar na lista de espera de um quarto no hotel.
12. Ponto de Junção
UC Reservar Quarto, Quarto Indisponível.
A.1.6. Tratar Lista de Espera
Tratar Lista de Espera
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0
1.1

Data
03/11/2006
05/11/2006

Descrição
Criação do documento
Re-estruturação do caso de uso para associar um
relacionamento de inclusão que se repete (UC Realizar
Reserva).

Autor
Vivian R Fiales
Vivian R Fiales
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2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para tratar a lista de
espera por um quarto.
3. Ator Principal
Sistema
4. Lista de Interesses e Interessados
Interessado
Hóspede
Sistema

Interesses
Pretende ser avisado de que vagou um quarto no hotel.
Pretende avisar um hóspede que vagou um quarto no hotel.

5. Pré-Condições
O hóspede deve estar inserido na lista de espera e deve ser o primeiro da lista.
6. Pós-Condições
O hóspede será avisado de que um quarto vagou e está a sua disposição durante um período
de tempo.
7. Fluxo Básico
Ator

Sistema
1. O sistema bloqueia o quarto para reservas.
2. O sistema busca o primeiro hóspede da fila que
pretenda reservar um quarto com as características do
quarto vago.
3. O sistema informa ao hóspede que surgiu uma vaga
no hotel.
4. O sistema retira o hóspede da lista de espera.

5. O hóspede aceita a reserva do quarto vago e
escolhe uma forma de pagamento.
6. O sistema realiza a reserva do quarto (UC Realizar
Reserva).

8. Fluxos Alternativos
Nenhum Hóspede na Fila de Espera
Se no passo 2, do fluxo básico, não houver nenhum hóspede em fila de espera para um quarto
com as características do quarto vago, o sistema desbloqueia o quarto.
Hóspede Não Responde em 24 Horas
Se no passo 5, do fluxo básico, o hóspede não responder em 24 horas, o sistema desbloqueia o
quarto vago e o disponibiliza para reservas.
9. Requisitos Especiais
Não há.
10. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
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11. Condição
Se quarto disponibilizado.
12. Pontos de Junção
UC Realizar Saída, Conta Encerrada.
A.1.7. Analisar Hóspede
Analisar Hóspede
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0

Data
05/11/2006

Descrição
Criação do documento

Autor
Vivian R Fiales

2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para analisar um
hóspede e decidir se ele é um cliente VIP ou não.
3. Ator Principal
Sistema
4. Lista de Interesses e Interessados
Interessado
Sistema

Interesses
Pretende avaliar os hóspedes que o hotel possui.

5. Pré-Condições
O hóspede deve estar cadastrado e ter uma conta encerrada.
6. Pós-Condições
O hóspede será avaliado e poderá receber um cartão VIP.
7. Fluxo Básico
Ator

8. Fluxos Alternativos
Não há.
9. Requisitos Especiais
Não há.

Sistema
1. O sistema verifica se hóspede consumiu mais de R$
500,00 durante sua estada.
2. O sistema registra o hóspede como cliente VIP do hotel.
3. O sistema informa que o hóspede é cliente VIP do hotel e
imprime um cartão fidelidade.
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10. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
11. Condição
Se o hóspede consumiu mais de R$ 500.
12. Pontos de Junção
UC Realizar Saída, Conta Encerrada.
A.1.8. Calcular Pontos
Calcular Pontos
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0

Data
05/11/2006

Descrição
Criação do documento

Autor
Vivian R Fiales

2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para calcular os
pontos ganhos pelo hóspede em sua estada.
3. Ator Principal
Sistema
4. Lista de Interesses e Interessados
Interessado
Hóspede
Sistema

Interesses
Pretende receber pontos pelas diárias pagas durante sua estada no hotel.
Pretende contabilizar os pontos do hóspede devido às diárias pagas durante a estada do
hóspede no hotel.

5. Pré-Condições
O hóspede deve estar cadastrado como um cliente fidelidade.
6. Pós-Condições
O hóspede deverá ter recebido pontos pelas diárias pagas no hotel.
7. Fluxo Básico
Ator

8. Fluxos Alternativos
Não há.
9. Requisitos Especiais
Não há.

Sistema
1. O sistema calcula o número de pontos (1 ponto para
cada 100 reais gastos em diárias).
2. O sistema registra os pontos para o hóspede.
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10. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
11. Condição
Se o hóspede for cliente fidelidade.
12. Pontos de Junção
UC Realizar Saída, Conta Encerrada.
A.2. Modelo de Casos de Uso
Este item apresenta o modelo de casos de uso construído durante a disciplina de levantamento
de requisitos, na terceira iteração da construção do sistema de gerenciamento de hotéis
hipotético. O modelo de casos de uso, apresentado na figura A1, utiliza a UML 2.0,
apresentando os pontos de extensão utilizados nos casos de uso.

Figura A1: Modelo de Casos de Uso – 3º Iteração OO
A.3. Documento de Especificação Suplementar
Este item apresenta o documento de especificação suplementar construído durante a disciplina
de levantamento de requisitos, na terceira iteração da construção do sistema de gerenciamento
de hotéis hipotético.
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0

Data
11/11/2006

Descrição
Criação do documento.

Autor
Vivian R Fiales
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2. Introdução
Este documento é o repositório de todos os requisitos do sistema de reservas de um hotel não
documentados nos casos de uso.
3. Funcionalidade
Segurança
Autorização
Todas as funcionalidades disponíveis para os funcionários do hotel deverão ser realizadas
somente se o funcionário tiver autorização para realizar aquela funcionalidade. A autorização
será dada por um funcionário com autorização ou pelo administrador do sistema. Assim, antes
de executar qualquer funcionalidade, o funcionário deverá estar autenticado na aplicação.
Autenticação
Antes de utilizar o sistema, todo usuário deverá estar autenticado, a partir de uma chave e
senha, fornecida no momento do cadastro.
A.4. Glossário
Este item apresenta o glossário construído durante a disciplina de levantamento de requisitos,
na terceira iteração da construção do sistema de gerenciamento de hotéis hipotético.
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0

Data
11/11/2006

Descrição
Criação do documento.

Autor
Vivian R Fiales

2. Introdução
Este documento apresenta os conceitos utilizados no sistema.
3. Glossário
Termo
Cliente VIP

Conceito
Cliente que já se hospedou no hotel e consumiu mais do que um valor
determinado para ser tratado com diferencial.

A.5. Descrição da Arquitetura
Este item apresenta o documento de descrição da arquitetura construído durante a disciplina
de levantamento de requisitos, na terceira iteração da construção do sistema de gerenciamento
de hotéis hipotético.
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0

Data
11/11/2006

Descrição
Criação do documento.

2. Introdução
Este documento apresenta a descrição da arquitetura do sistema.

Autor
Vivian R Fiales
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3. Descrição da Arquitetura
A figura A2 apresenta os principais pacotes envolvidos na construção do sistema de
gerenciamento de hotéis hipotético.

Figura A2: Pacotes
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Anexo B
Este anexo apresenta os artefatos produzidos durante a disciplina de levantamento de
requisitos, do desenvolvimento do sistema de gerenciamento de hotéis hipotético, utilizando o
paradigma orientado a aspectos e o UP, baseado na proposta deste trabalho. Os próximos itens
apresentam o detalhamento dos casos de uso, o modelo de casos de uso, o grafo de
interdependências, a matriz de interesses correlacionados, a lista de aspectos candidatos e a
matriz de contribuição. O glossário e o documento de descrição da arquitetura não são
apresentados, pois não sofreram alteração com a proposta do trabalho.
B.1. Casos de Uso
Este item apresenta o detalhamento dos casos de uso construídos durante a disciplina de
levantamento de requisitos, na terceira iteração da construção do sistema de gerenciamento de
hotéis hipotético. Os casos de uso são listados na seguinte ordem: Reservar Quarto, Realizar
Reserva, Realizar Entrada, Realizar Saída, Autorizar Ação, Autenticar Usuário, Entrar na
Lista de Esperas, Tratar Lista de Esperas, Analisar Hóspede, Calcular Pontos.
B.1.1. Reservar Quarto
Reservar Quarto
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0
1.1

Data
01/11/2006
05/11/2006

1.2

03/12/2006

Descrição
Criação do documento.
Re-estruturação do caso de uso para associar um
relacionamento de inclusão que se repete (UC Realizar
Reserva).
Re-estruturação do caso de uso para atender a proposta
de integração do paradigma orientado a aspectos ao
UP.

Autor
Vivian R Fiales
Vivian R Fiales

Vivian R Fiales

2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para realizar a
reserva de um quarto.
3. Ator Principal
Cliente
4. Prioridade
Importante
5. Lista de Interesses e Interessados
Interessado
Cliente

Interesses
Pretende reservar um quarto do hotel, durante um período de tempo determinado.

6. Pré-Condições
O cliente deve estar cadastrado e autenticado no sistema para fazer uma reserva de quarto.
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7. Pós-Condições
Um quarto será reservado para o cliente no período solicitado.
8. Fluxo Básico
Ator
1. O cliente escolhe a opção de realizar reserva
de quarto.

Sistema

2. O sistema apresenta a tela de reservar quarto.
3. O cliente preenche as informações sobre a
reserva.
4. O sistema verifica se existe algum quarto disponível
e não bloqueado no hotel considerando o período
solicitado.
5. O sistema apresenta os quartos disponíveis (número e
tipo) para o período escolhido.
6. O cliente escolhe um tipo de quarto para
reserva e a forma de pagamento.
7. O sistema realiza a reserva do quarto (UC Realizar
Reserva).

9. Fluxos Alternativos
Nenhum Quarto Disponível no Hotel
Se no passo 4, do fluxo básico, não existirem quartos disponíveis, o sistema informa que não
há quartos disponíveis para o período solicitado.
10. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
11. Requisitos Correlacionados
Requisito Correlacionado
Verificar Disponibilidade
(Quarto)
Autorizar Ação

Relação
O sistema verifica se existe algum quarto disponível para reserva, no período
solicitado.
O sistema não permite acesso não autorizado à funcionalidade.

12. Pontos de Extensão
Início: Passo 2, quando o caso de uso iniciar.
B.1.2. Realizar Reserva
Realizar Reserva
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0

Data
05/11/2006

Descrição
Criação do documento.

Autor
Vivian R Fiales

2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para realizar a
reserva de um quarto. Este caso de uso é de inclusão.
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3. Fluxo Básico
Ator

Sistema
1. O sistema verifica se o quarto escolhido está
disponível.
2. O sistema reserva o quarto solicitado para o período
escolhido (bloqueia o quarto).
3. O sistema cria uma conta para o cliente com a forma
de pagamento escolhida.
4. O sistema gera um boleto de pagamento (ou fatura no
cartão de crédito) com 50% do valor a ser pago.
5. O sistema informa que o quarto foi reservado.

4. Fluxos Alternativos
Quarto Escolhido não Disponível
Se no passo 1, do fluxo básico, o quarto escolhido não estiver disponível, o sistema informa
que o quarto já foi reservado para o período escolhido.
5. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
6. Requisitos Correlacionados
Requisito Correlacionado
Verifica Disponibilidade
(Quarto)
Associar Conta (Reserva)

Relação
O sistema verifica se o quarto escolhido está disponível.
O sistema cria uma conta para o cliente com a forma de pagamento
escolhida.
O sistema gera um boleto de pagamento (ou fatura no cartão de crédito) com
50% do valor a ser pago.
O sistema reserva o quarto solicitado para o período escolhido (bloqueia o
quarto).

Gerar Fatura (Conta)
Bloquear (Quarto)

7. Pontos de Extensão
Quarto Indisponível: Quando for identificado, no passo 1 do fluxo básico, que não existe
nenhum quarto disponível no hotel.
B.1.3. Realizar Entrada
Realizar Entrada
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0
1.1

Data
01/11/2006
03/12/2006

Descrição
Criação do documento
Re-estruturação do caso de uso para atender a proposta
de integração do paradigma orientado a aspectos ao
UP.

Autor
Vivian R Fiales
Vivian R Fiales

2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para realizar a
entrada de um cliente e seus acompanhantes no hotel.
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3. Ator Principal
Funcionário
4. Prioridade
Muito Importante
5. Lista de Interesses e Interessados
Interessado
Funcionário
Hóspede
Acompanhante(s)

Interesses
Pretende realizar a entrada de um cliente e seus acompanhantes no hotel, fornecendo um
quarto durante um período e associando uma conta ao hóspede.
Pretende se hospedar junto com seus acompanhantes em um quarto do hotel por um
período.
Pretende(m) se hospedar em um quarto do hotel por um período.

6. Pré-Condições
O funcionário deve estar cadastrado, autenticado e ter permissão no sistema para realizar a
entrada de clientes.
O hóspede e seu(s) acompanhante(s) devem estar cadastrados no sistema.
7. Pós-Condições
O hóspede terá uma conta no hotel e, se houver uma reserva para ele, esta será consumida.
8. Fluxo Básico
Ator
1. O funcionário escolhe a opção de realizar
entrada de hóspedes.

Sistema

2. O sistema apresenta uma tela com os clientes
cadastrados no sistema.
3. O funcionário escolhe o cliente que está
realizando a entrada no hotel e seu(s)
acompanhante(s).
4. O sistema verifica se o cliente (ou acompanhante(s))
possui reserva que compreende a data de entrada.
5. O sistema consome a reserva encontrada (modifica o
status de aberto para consumida).
6. O sistema informa os quartos disponíveis.
7. O funcionário escolhe um quarto para
hospedar o cliente e seus acompanhantes.
8. O sistema bloqueia o quarto escolhido para novas
reservas.
9. O sistema associa a conta criada ao hóspede.
10. O sistema associa o quarto à conta.
11. O sistema associa os acompanhantes à conta.

9. Fluxos Alternativos
Hóspede sem Reserva
Se no passo 4, do fluxo básico, não existir reserva para o cliente, ou qualquer um de seus
acompanhantes, o sistema cria uma conta com a data de entrada no hotel e prossegue o fluxo
no passo 6.
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10. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
11. Requisitos Correlacionados
Requisito Correlacionado
Verifica se Cliente possui
Reserva (Reserva)
Consumir (Reserva)

Relação
O sistema verifica se o cliente (ou acompanhante(s)) possui reserva que
compreende a data de entrada.
O sistema consome a reserva encontrada (modifica o status de aberto para
consumida).
O sistema bloqueia o quarto escolhido para novas reservas.
O sistema associa a conta criada ao hóspede.
O sistema associa o quarto à conta.
Não permite acesso não autorizado à funcionalidade

Bloquear (Quarto)
Associar Hóspede (Conta)
Associar Quarto (Conta)
Autorizar Ação

12. Pontos de Extensão
Início: Passo 2, quando o caso de uso iniciar.
B.1.4. Realizar Saída
Realizar Saída
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0
1.1

Data
01/11/2006
05/11/2006

1.2

11/11/2006

1.3

03/12/2006

Descrição
Criação do documento.
Re-estruturação do caso de uso para associar um
relacionamento de extensão.
Re-estruturação do caso de uso para associar o
pagamento com pontos do cartão fidelidade.
Re-estruturação do caso de uso para atender a proposta
de integração do paradigma orientado a aspectos ao
UP.

Autor
Vivian R Fiales
Vivian R Fiales
Vivian R Fiales
Vivian R Fiales

2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para realizar a saída
de um hóspede e seus acompanhantes do hotel.
3. Ator Principal
Funcionário
4. Prioridade
Muito Importante
5. Lista de Interesses e Interessados
Interessado
Funcionário
Hóspede
Acompanhante

Interesses
Pretende realizar a saída do hóspede e seus acompanhantes do hotel e receber o
pagamento pela estada.
Pretende realizar a saída do hotel e fazer o pagamento de sua conta.
Pretende realizar a saída do hotel.
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6. Pré-Condições
O funcionário deve estar cadastrado, autenticado e ter permissão no sistema para realizar a
saída de hóspedes.
O hóspede deve estar cadastrado no sistema e possuir uma conta em aberto. Os
acompanhantes devem estar associados à conta do hóspede.
7. Pós-Condições
O hóspede terá sua conta fechada e o quarto estará disponível para novas reservas.
8. Fluxo Básico
Ator
1. O funcionário escolhe a opção de realizar
saída de um hóspede.

Sistema

2. O sistema apresenta uma tela com as contas em
aberto no sistema, por hóspede.
3. O funcionário escolhe o hóspede que está
realizando a saída do hotel.
4. O sistema informa o valor da conta e a forma de
pagamento escolhida.
5. O funcionário informa o valor da conta para o
hóspede e pede confirmação para a forma de
pagamento cadastrada.
6. O hóspede confirma a forma de pagamento.
7. O funcionário confirma o valor e forma de
pagamento.
8. O sistema gera uma fatura de pagamento com o valor
pendente da conta e na forma de pagamento escolhida.
9. O hóspede realiza o pagamento da conta
(assinatura, no caso de cartão de crédito ou
espécie, no caso de dinheiro).
10. O funcionário registra o pagamento da conta.
11. O sistema registra o pagamento da conta.
12. O sistema encerra a conta (coloca uma data de saída
e o status como encerrada).
13. O sistema libera o quarto para nova reserva.

9. Fluxos Alternativos
Conta sem Forma de Pagamento
Se no passo 4, do fluxo básico, não existir forma de pagamento associada à conta, o sistema
solicita escolha de uma forma de pagamento. O funcionário informa a forma de pagamento
escolhida pelo cliente e o sistema continua no passo 5.
Forma de Pagamento Diferente
Se no passo 6, do fluxo básico, o hóspede quiser pagar a conta do hotel em uma forma de
pagamento diferente da forma cadastrada, o sistema oferece opção para modificar a forma de
pagamento. O funcionário informa a nova forma de pagamento e o sistema associa a nova
forma de pagamento à conta. O sistema prossegue no passo 8.
Pagamento com Pontos
Se no fluxo alternativo “Forma de Pagamento Diferente”, o hóspede for cliente VIP, o sistema
oferece opção para modificar a forma de pagamento com os pontos do cartão de fidelidade
somente se houver uma quantidade de pontos suficiente para pagar a conta com pontos.
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10. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
11. Requisitos Correlacionados
Requisito Correlacionado
Contas Abertas

Relação
O sistema apresenta uma tela com as contas em aberto no sistema, por
hóspede.
O sistema gera uma fatura de pagamento com o valor pendente da conta e na
forma de pagamento escolhida.
O sistema registra o pagamento da conta.
O sistema encerra a conta (coloca uma data de saída e o status como
encerrada).
O sistema libera o quarto para nova reserva.
Não permite acesso não autorizado à funcionalidade.

Gerar Fatura (Conta)
Pagar (Conta)
Fechar (Conta)
Desbloquear (Quarto)
Autorizar Ação

12. Pontos de Extensão
Início: Passo 2, quando o caso de uso iniciar.
Conta Encerrada: Passo 13, quando for encerrada a conta do hóspede.
B.1.5. Autorizar Ação
Autorizar Ação*
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0

Data
03/12/2006

Descrição
Criação do documento.

Autor
Vivian R Fiales

2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para autorizar a
utilização de uma funcionalidade de uma área restrita do sistema.
3. Ator Principal
Usuário
4. Prioridade
Média
5. Lista de Interesses e Interessados
Interessado
Usuário

Interesses
Pretende utilizar uma funcionalidade de uma área restrita do sistema.

6. Pré-Condições
O usuário deve estar cadastrado e identificado no sistema para poder utilizar uma
funcionalidade de uma área restrita do sistema.
7. Pós-Condições
O usuário terá acesso à funcionalidade de uma área restrita do sistema.
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8. Fluxo Básico
Ator

Sistema
1. O sistema verifica se o usuário possui permissão para
acessar aquela funcionalidade.
2. O sistema apresenta a tela principal daquela
funcionalidade.

9. Fluxos Alternativos
Usuário não Autenticado
Se no passo 1, do fluxo básico, o usuário não estiver autenticado, o sistema realiza a
autenticação do usuário (UC Autenticar Usuário).
Usuário sem Permissão
Se no passo 1, do fluxo básico, o usuário não tiver permissão para acesso daquela
funcionalidade, o sistema avisa que o usuário não possui permissão para a ação.
10. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
11. Requisitos Correlacionados
Não há.
B.1.6. Autenticar Usuário
Autenticar Usuário
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0

Data
03/12/2006

Descrição
Criação do documento.

Autor
Vivian R Fiales

2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para autenticar um
usuário que deseja utilizar uma funcionalidade disponível em uma área restrita do sistema.
3. Ator Principal
Usuário
4. Prioridade
Média
5. Lista de Interesses e Interessados
Interessado
Usuário

Interesses
Pretende utilizar uma funcionalidade de uma área restrita do sistema.

6. Pré-Condições
O usuário deve estar cadastrado para poder utilizar uma funcionalidade de uma área restrita
do sistema.
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7. Pós-Condições
O usuário estará identificado para utilização de funcionalidades em uma área restrita do
sistema.
8. Fluxo Básico
Ator

Sistema
1. O sistema pede a identificação do usuário (login e
senha).

2. O usuário informa seu login e senha.
3. O sistema autentica o usuário para utilização do
sistema.

9. Fluxos Alternativos
Login e/ou Senha Errado(s)
Se no passo 1, do fluxo básico, o login e/ou senha do usuário não estiverem de acordo com o
cadastrado, o sistema informa que o login e/ou senha estão incorretos.
10. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
B.1.7. Entrar na Lista de Espera
Entrar na Lista de Espera*
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0
1.1

Data
05/11/2006
03/12/2006

Descrição
Criação do documento
Re-estruturação do caso de uso para atender a proposta
de integração do paradigma orientado a aspectos ao
UP.

Autor
Vivian R Fiales
Vivian R Fiales

2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para colocar um
hóspede na lista de espera por um quarto do hotel.
3. Ator Principal
Hóspede
4. Prioridade
Muito Importante
5. Lista de Interesses e Interessados
Interessado
Hóspede

Interesses
Pretende entrar na fila para reserva de um quarto do hotel, durante um período de tempo
determinado.
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6. Pré-Condições
O hóspede deve estar cadastrado e autenticado no sistema para entrar na lista de espera de um
quarto.
7. Pós-Condições
O hóspede estará cadastrado em uma lista de espera para um quarto no hotel.
8. Fluxo Básico
Ator
1. O hóspede realiza uma reserva.

Sistema
2. O sistema verifica que não existe quarto disponível
para atender ao hóspede.
3. O sistema pergunta se o hóspede deseja entrar na lista
de espera de um quarto.

4. O hóspede aceita entrar na lista de espera.
5. O sistema insere um registro na lista de espera com a
data limite que o hóspede aceita esperar para fazer uma
reservar, o tipo de quarto.

9. Fluxos Alternativos
Não há.
10. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
11. Requisitos Correlacionados
Requisito Correlacionado
Inserir Cliente (Lista de
Espera)

Relação
O sistema insere um registro na lista de espera com a data limite que o
hóspede aceita esperar para fazer uma reserva, o tipo de quarto.

12. Ponto de Junção
Entrar Lista Espera: Depois de identificar que não existem quartos disponíveis para reserva.
B.1.8. Tratar Lista de Espera
Tratar Lista de Espera*
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0
1.1

Data
03/11/2006
05/11/2006

1.2

03/12/2006

Descrição
Criação do documento
Re-estruturação do caso de uso para associar um
relacionamento de inclusão que se repete (UC Realizar
Reserva).
Re-estruturação do caso de uso para atender a proposta
de integração do paradigma orientado a aspectos ao
UP.

Autor
Vivian R Fiales
Vivian R Fiales

Vivian R Fiales

2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para tratar a lista de
espera por um quarto.

113

3. Ator Principal
Sistema
4. Prioridade
Importante
5. Lista de Interesses e Interessados
Interessado
Hóspede

Interesses
Pretende ser avisado de que existe um quarto disponível no hotel.

6. Pré-Condições
O hóspede deve estar cadastrado na lista de espera e deve ser o primeiro da lista.
7. Pós-Condições
O hóspede será avisado de que um quarto está disponível durante um período de tempo.
8. Fluxo Básico
Ator

Sistema
1. O sistema busca o primeiro hóspede da fila que
pretende reservar um quarto com as características do
quarto vago. A reserva deve estar válida (data atual <=
data limite de aceitação de reserva).
2. O sistema informa ao hóspede que surgiu uma vaga
no hotel.
3. O sistema retira o hóspede da lista de espera.

4. O hóspede aceita a reserva do quarto vago e
escolhe uma forma de pagamento.
5. O sistema realiza a reserva do quarto (UC Realizar
Reserva).

9. Fluxos Alternativos
Nenhum Hóspede na Fila de Espera
Se no passo 1, do fluxo básico, não houver nenhum hóspede na fila de espera para um quarto
com as características do quarto vago, o sistema desbloqueia o quarto.
Hóspede Não Responde em 24 Horas
Se no passo 4, do fluxo básico, o hóspede não responder em 24 horas, o sistema desbloqueia o
quarto vago e o disponibiliza para reservas.
10. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
11. Requisitos Correlacionados
Requisito Correlacionado
Obter Primeiro (Lista de
Espera)
Retirar Cliente (Lista de
Espera)

Relação
O sistema busca o primeiro hóspede da fila que pretende reservar um quarto
com as características do quarto vagou.
O sistema retira o hóspede da lista de esperas.
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12. Pontos de Junção
Tratar Lista: Depois que uma conta for encerrada, na saída de um hóspede.
B.1.9. Analisar Hóspede
Analisar Hóspede *
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0
1.1

Data
05/11/2006
03/12/2006

Descrição
Criação do documento
Re-estruturação do caso de uso para atender a proposta
de integração do paradigma orientado a aspectos ao
UP.

Autor
Vivian R Fiales
Vivian R Fiales

2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para analisar um
hóspede e decidir se ele é um cliente VIP ou não.
3. Ator Principal
Sistema
4. Prioridade
Muito Importante
5. Lista de Interesses e Interessados
Interessado
Sistema

Interesses
Pretende avaliar os hóspedes que utilizam o hotel.

6. Pré-Condições
O hóspede deve estar cadastrado e ter uma conta encerrada.
7. Pós-Condições
O hóspede será avaliado e poderá receber um cartão VIP.
8. Fluxo Básico
Ator

9. Fluxos Alternativos
Não há.

Sistema
1. O sistema verifica se hóspede consumiu mais de R$
500,00 durante sua estada.
2. O sistema registra o hóspede como cliente VIP do
hotel.
3. O sistema informa que o hóspede é cliente VIP do
hotel.
4. O sistema imprime um cartão fidelidade para o
hóspede.
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10. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
11. Requisitos Correlacionados
Requisito Correlacionado
Configura Cliente VIP
(Cliente)

Relação
O sistema registra o hóspede como cliente VIP do hotel.

12. Pontos de Junção
Analisar Hóspede: Depois que uma conta for encerrada, na saída de um hóspede.
B.1.10. Calcular Pontos
Calcular Pontos *
1. Histórico das Revisões
Versões
1.0
1.1

Data
05/11/2006
03/12/2006

Descrição
Criação do documento
Re-estruturação do caso de uso para atender a proposta
de integração do paradigma orientado a aspectos ao
UP.

Autor
Vivian R Fiales
Vivian R Fiales

2. Introdução
Este documento descreve o fluxo de interação entre os atores e o sistema para calcular os
pontos ganhos pelo hóspede durante sua estada.
3. Ator Principal
Sistema
4. Prioridade
Importante
5. Lista de Interesses e Interessados
Interessado
Hóspede
Sistema

Interesses
Pretende receber pontos pelas diárias pagas durante sua estada no hotel.
Pretende contabilizar os pontos do hóspede devido às diárias pagas durante a estada do
hóspede no hotel.

6. Pré-Condições
O hóspede deve estar cadastrado como um cliente VIP.
7. Pós-Condições
O hóspede terá recebido pontos pelas diárias pagas durante sua estada no hotel.
8. Fluxo Básico
Ator

Sistema
1. O sistema calcula o número de pontos (1 ponto para
cada 100 reais gastos em diárias).
2. O sistema registra os pontos para o hóspede.
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9. Fluxos Alternativos
Não há.
10. Variantes Tecnológicas e de Dados
Não há.
11. Requisitos Correlacionados
Não há.
12. Pontos de Junção
Calcular Pontos: Depois que uma conta for encerrada, na saída de um hóspede, e antes de
analisar o hóspede.
B.2. Modelo de Casos de Uso
Este item apresenta o modelo de casos de uso construído durante a disciplina de levantamento
de requisitos, na terceira iteração da construção do sistema de gerenciamento de hotéis
hipotético. O modelo de casos de uso, apresentado na figura B1, utiliza a UML 2.0 para
representar os pontos de extensão e adiciona um novo compartimento, sem utilizar subsídios
da UML 2.0, para representar os pointcuts.
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Figura B1: Modelo de Casos de Uso Estruturado – 3º Iteração OA
B.3. Grafo de Interdependências
Este item apresenta o grafo de interdependências construído durante a disciplina de
levantamento de requisitos, na terceira iteração da construção do sistema de gerenciamento de
hotéis hipotético. Esse grafo é apresentado na figura B2.
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Figura B2: Grafo de Interdependências
B.4. Matriz de Interesses Correlacionados
Este item apresenta a matriz de interesses correlacionados construída durante a disciplina de
levantamento de requisitos, na terceira iteração da construção do sistema de gerenciamento de
hotéis hipotético. Essa matriz é apresentada na tabela B1.
Tabela B1: Matriz de Interesses Correlacionados – 3º Iteração
Requisitos
Interesses
Verificar Disponibilidade (Quarto)
Bloquear (Quarto)
Desbloquear (Quarto)
Associar Conta (Reserva)
Consumir (Reserva)
Verifica se Cliente possui Reserva
(Reserva)
Gerar Fatura (Conta)
Associar Hóspede (Conta)
Associar Quarto (Conta)
Pagar (Conta)
Fechar (Conta)
Obter Contas Abertas
Inserir Cliente (Lista de Espera)
Obter Primeiro (Lista de Espera)
Retirar Cliente (Lista de Espera)
Configura Cliente VIP (Cliente)
Autorizar Ação

Reservar Realizar Realizar
Quarto Entrada
Saída
X
X
X
X
X
X

Entrar na
Lista de
Espera

Tratar
Lista de Analisar
Espera Hóspede

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
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B.5. Lista de Aspectos Candidatos
Este item apresenta a lista de aspectos candidatos construída durante a disciplina de
levantamento de requisitos, na terceira iteração da construção do sistema de gerenciamento de
hotéis hipotético. Essa lista é apresentada a seguir:
VerificarDisponibilidadeQuarto,
BloquearQuarto,
DesbloquearQuarto,
AssociarContaReserva,
ConsumirReserva,
VerificarReservaCliente,
GerarFatura,
AssociarHospedeConta,
AssociarQuartoConta,
PagarConta,
FecharConta,
ObterContasAbertas, AutorizarAcao, InserirClienteListaEspera, ObterPrimeiroListaEspera,
RetirarClienteListaEspera, Lista de Esperas,
Entrar na Lista de Esperas,
ConfigurarClienteVIP, Analisar Hóspede e Calcular Pontos.
B.6. Matriz de Contribuição
Este item apresenta a matriz de contribuição construída durante a disciplina de levantamento
de requisitos, na terceira iteração da construção do sistema de gerenciamento de hotéis
hipotético. Essa matriz é apresentada na tabela B2.
Tabela B2: Matriz de Contribuição – 3º Iteração

Requisitos
Bloquear (Quarto)
Gerar Fatura (Conta)
Autorizar Ação
Tratar Lista de Espera
Entrar na Lista de
Espera
Analisar Hóspede
Calcular Pontos

Gerar
Bloquear Fatura
(Quarto) (Conta)

Tratar
Autorizar Lista de
Ação
Espera

Entrar na
Lista de
Espera

Analisar Calcular
Hóspede Pontos

+

+

-

