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RESUMO
Os requisitos funcionais constituem um importante “ativo informacional”.
Sendo assim, um processo de rastreio é necessário para a preservação
destes requisitos funcionais de software. Os processos de desenvolvimento
preconizam o rastreio implícito, porém não enfatizam a maneira de
estabelecê-lo. O processo de rastreio permite: a organização e priorização de
requisitos, a organização da busca de informação, correspondência entre
modelagem e requisitos, comparação entre requisitos e solução, contrato
entre as partes e manter informação para atualização de sistemas. Com isto,
o objetivo do presente trabalho é propor um processo de rastreio de
requisitos que seja independente e complementar ao processo de
desenvolvimento. Adicionalmente, mostra-se a complexidade para manter
estes processos separados. As contribuições deste trabalho são: a separação
do processo de rastreio, o relacionamento entre modelos OPM e modelos em
UML e o estabelecimento dos vínculos entre os artefatos de desenvolvimento
e os artefatos do processo de rastreio. Por meio de referências bibliográficas
foram pesquisados os principais processos de desenvolvimento e a
rastreabilidade. A modelagem por meio da OPM foi analisada, bem como seu
potencial para modelar processos. Também foi analisada a XML como forma
de vincular os artefatos e identificou-se a srcML como meio de estabelecer
tais vínculos. O processo de rastreio é organizado utilizando-se o conceito de
gerenciamento de projetos. Assim, para estabelecer-se o processo de
rastreio são analisados os recursos, os riscos e restrições ao processo de
rastreio. Por fim, um estudo conceitual foi feito para ilustrar o relacionamento
entre os processos de desenvolvimento e rastreio. O resultado obtido é um
processo de rastreio que utiliza os artefatos criados no processo de
desenvolvimento como entrada, permite criar os planos de gerenciamento, os
vínculos de rastreio e os modelos OPM.
Palavras-chave: Rastreabilidade, Object-Process Methodology (OPM), XML,
gerenciamento de projetos.

ABSTRACT
A Proposition of a Requirements Traceability Process
in Development Software Lifecycle
The functional requirements are important “information assets”. Thus, a
traceability process is needed to preserve such software functional
requirements. The software development processes envisage the implicit
tracing, however, it is no emphasized and it is not directly indicated how the
traceability is implemented. The traceability process allows: the requirements
prioritization and organization, the information search organization, the
correlation between models and requirements, the comparison between
requirements and the deployed solution, a contract among parts and keep
information for system upgrade. Therefore, the present work objective is to
propose a requirements traceability process which is complementary and
independent from the software development process. Additionally, it is shown
the complexity to maintain these two processes separated. The contributions
of this work are: the traceability separation from development process, the
relationship between OPM and UML models and the establishment of links
among the development and traceability artifacts. Using the bibliographic
references it was researched the main software development processes and
the traceability. The OPM modeling was analyzed as well as the potential to
model processes. Also, it was analyzed the XML as means to link the artifacts
and the srcML was found as the proper mean to establish such links. The
traceability process is organized using the project management concept.
Thus, in order to establish the traceability process it is analyzed the
resources, the risks and restrictions to the process. At last, a conceptual study
is done to show the relationship between the development and traceability
process. The achieved result is a traceability process that uses the artifacts
produced in the software development process as inputs, is organized as a
project and it generates the management plans, the traceability links and the
OPM models.
Keywords: Traceability, Object-Process Methodology (OPM), XML, Project
Management
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1 Introdução
1.1 Motivação
Os requisitos funcionais constituem um importante “ativo informacional”
para as empresas desenvolvedoras de software, pois representam todas as
características e funcionalidades pedidas por um cliente ou grupo de clientes.
Sendo assim, esses requisitos têm valor entre a empresa desenvolvedora e
seus clientes.
Sommerville (2007) define requisitos como descrições das funcionalidades
e serviços fornecidos por um sistema, que atendem às necessidades dos
clientes para resolver determinado problema. Os requisitos são abstrações
que representam o que o produto (software) deve fazer, e quais qualidades
deve ter. O processo de desenvolvimento de software deve iniciar pelo
correto entendimento dos requisitos. A Engenharia de Requisitos trata do
processo de descobrir, analisar, documentar e verificar tais necessidades do
cliente. Portanto, é desejável que tais requisitos sejam preservados para que
possam ser usados em uma nova versão de software, de plataforma ou em
uma nova solução a ser apresentada aos usuários. É importante, também,
que exista a possibilidade de rastrear, dentro de uma solução existente, os
requisitos que originaram tal solução.
O processo de desenvolvimento do software inicia-se a partir de um
razoável

entendimento

acerca

dos

requisitos.

Nesse

processo,

a

rastreabilidade de requisitos tem papel importante, no entanto, tal importância
não tem sido destacada. Os processos de desenvolvimento trazem o
processo de rastreio implícito, sem destacar a forma de estabelecer este
rastreio.
Um processo de rastreio de requisitos permite:
1) A organização e a priorização de requisitos: É possível utilizar a
modelagem e os protótipos para verificar como será implementado um
requisito ou um grupo de requisitos. Com isso, é possível priorizar os
requisitos.
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2) A organização da busca de informações durante e após o processo de
desenvolvimento: O processo de rastreio vincula os requisitos à solução
(software), e pode ser usado para buscar informações sobre os
requisitos.
3) A correspondência entre a modelagem e os requisitos, e não aos
conceitos de programação (por exemplo, Orientação a Objetos (O.O.)):
Para que a rastreabilidade seja possível, a modelagem, dentro do
processo de rastreio, deve ser simples para que haja um vínculo entre
requisitos e código.
4) O acesso à informação do que foi pedido em relação ao que foi
codificado (desenvolvido): O processo de rastreio deve interligar a
declaração dos requisitos à solução.
5) O uso como contrato entre as partes: Uma vez que a rastreabilidade
permita contrapor o que foi pedido ao que foi realizado, é possível
utilizá-la como mecanismo de verificação do trabalho feito.
6) O uso como fonte de informação para futuros upgrades ou expansões:
Ao permitir o vínculo entre a declaração do requisito e sua solução, o
processo de rastreio permite que os requisitos sejam preservados e,
possivelmente, uma nova forma de implementação seja estabelecida.
O padrão 830 do IEEE (1998), “prática recomendada para especificação de
requisitos de software”, sugere que seja possível o rastreamento de requisitos
“para frente e para trás”, no ciclo de desenvolvimento de software. Entendese por ciclo de vida de desenvolvimento todas as atividades relacionadas ao
software que podem ser divididas em três grandes grupos: declaração dos
requisitos, modelagem dos requisitos e codificação.
Para que seja neutro em relação à tecnologia usada no desenvolvimento de
software, o processo de rastreamento de requisitos deve ser independente do
ciclo de vida do software. Deve existir, entretanto, uma correlação com o ciclo
de vida, pois as informações importantes ao rastreio vêm do processo de
desenvolvimento, que está contido no ciclo de vida do software. Por isso, o
processo de rastreio deve apresentar artefatos e etapas similares àqueles do
desenvolvimento de software e, portanto, deve abranger a declaração de
requisitos, a modelagem e a codificação.
8

É necessário estabelecer um processo de rastreio complementar e
independente no ciclo de vida software. Sem discutir qual dos processos de
desenvolvimento é o melhor, o presente trabalho tem o enfoque do
rastreamento de requisitos funcionais.
O desenvolvimento de software é um processo complexo que exige
flexibilidade e controle em cada etapa. Dessa forma, a abordagem do
gerenciamento de projetos é necessária, pois estabelece maneiras de
estruturar qualquer projeto, de qualquer domínio, por exemplo, projetos da
indústria, da área de saúde, da construção civil ou de outras áreas, em uma
sequência de etapas que permitem o controle e a documentação de cada
etapa. A organização das etapas de projetos é efetuada de acordo com
observações feitas em projetos de domínios diferentes que resultaram no
conjunto de práticas contidas no PMBoK (2004).
Os projetos de software têm as mais variadas características e incluem
desenvolver software como complemento de plataformas existentes. A
adoção do gerenciamento de projetos como metodologia deve-se ao fato de
que cada projeto é organizado de forma diferente; isso deixa a organização
das tarefas do processo de rastreio adaptável às condições de cada projeto,
em lugar de impor uma metodologia rígida. Além disso, com o gerenciamento
de projetos, documenta-se os riscos, restrições, recursos e orçamentos.
Para que exista um acoplamento com o ciclo de vida do software, o
processo de rastreio deve ter três aspectos principais:
•

Gerenciamento de projetos: Por meio do gerenciamento de projetos
busca-se a organização da documentação, organização da forma de
trabalho, estabelecimento de cronograma e controle do projeto. O
gerenciamento de projetos é a forma sugerida para organizar o
processo de desenvolvimento de software. Como é proposto um
processo complementar ao desenvolvimento, é possível usá-lo em
conjunto com quaisquer abordagens de desenvolvimento de software.
Em favor da clareza, parte-se da premissa que a organização do
processo de desenvolvimento segue a linha do gerenciamento de
projetos.
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•

Modelagem por OPM (Object-Process Methodology): A modelagem
dos requisitos funcionais é feita por meio da OPM. Essa modelagem
utiliza poucos diagramas e mostra os aspectos dinâmicos e estáticos
em um mesmo diagrama; sendo assim, é extensível a uma gama de
projetos de software onde seja essencial a comunicação dos requisitos
de forma direta e concisa. A motivação do uso de OPM deve-se à
necessidade de simplificação do processo de modelagem, dentro do
processo de rastreio. No processo de desenvolvimento, a modelagem
é uma etapa importante para que o processo seja completo e deve
existir uma etapa correspondente no processo de rastreio, para
estabelecer o vínculo entre os dois processos.

•

Informações no código: As informações importantes sobre o código
(comentários e relacionamentos com os requisitos funcionais) são
preservadas para fins de rastreio de requisitos funcionais.

O processo de rastreio deve ser complementar em relação ao processo de
desenvolvimento de software. Não é proposta a substituição do processo de
desenvolvimento, e sim, um processo que, a partir dos artefatos usados no
processo de desenvolvimento, permita um rastreamento direto dos requisitos
funcionais. O processo proposto pode ser utilizado em outras abordagens ou
processos de desenvolvimentos de software.
A declaração de requisitos é feita em linguagem natural e contém aspectos
funcionais do sistema. Os requisitos são declarados de forma heterogênea e,
por isso, devem ser compilados e traduzidos para requisitos de software, sem
que as informações e motivações para a criação do software sejam perdidas
no processo de desenvolvimento. No processo de rastreio, tais motivações
são capturadas nos artefatos do processo.
Para a modelagem, existem diversas linguagens e metodologias entre as
quais, existe a OPM. Segundo Dori (2002), a OPM é uma linguagem
descritiva para modelagem visual que pode ser usada para especificar tanto o
aspecto estrutural quanto comportamental do sistema, conforme mostrado
por Soderborg et al. (2003). Uma linguagem descritiva auxilia e sistematiza o
processo de desenvolvimento. A motivação do uso da OPM deve-se ao fato
de não usar uma quantidade de diagramas e procedimentos excessivos e,
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por conseguinte, diminuir a propensão a erros na tradução dos requisitos
para software. Essa escolha foi feita em detrimento à UML (Unified Modeling
Language) que, inicialmente, foi projetada para a comunicação de aspectos
de software, conforme indicado por Eriksson et al. (2004); a extensão da UML
para a versão 2.0, proposta pela OMG (Object Management Group),
acrescenta uma influência de linguagens de programação e uma modelagem
com muitos diagramas para o aspecto comportamental, conforme citado por
Dori (2002b).
O código é também um artefato do processo de desenvolvimento. Portanto,
deve ser considerado no processo de rastreio de requisitos. Para possibilitar
o rastreio, devem ser mantidos vínculos entre o código e os comentários
associados, para que sejam passíveis de busca estruturada, por exemplo, por
meio de SQL (Structured Query Language). Dessa forma, é possível manter o
rastreamento direto em todas as fases, isto é, desde a declaração dos
requisitos até a codificação.
Rastrear os requisitos significa, então, a possibilidade de se obter
informação sobre um determinado requisito em qualquer ponto do ciclo de
vida do software. Essa tarefa não é simples em um projeto típico de
desenvolvimento, pois em muitos casos, os programadores não têm acesso
ao texto original de declaração dos requisitos e, ao mesmo tempo, o cliente
final, aquele para o qual o sistema é feito, não tem controle sobre como os
requisitos são codificados.
O rastreamento dos requisitos tem sido resolvido com diversas abordagens
diferentes. Em muitos casos, o rastreio é resolvido por meio do uso da
documentação.

As

ferramentas

e

métodos

disponíveis

primam

por

documentar todos os processos do ciclo de desenvolvimento e promovem o
rastreamento por meio do cruzamento das informações disponíveis na
documentação. Essa forma de rastreamento é eficaz se a documentação dos
requisitos for feita de forma fiel ao processo de desenvolvimento. Devido a
isso, existe a necessidade de uma forma mais abrangente de rastreamento
de requisitos.
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1.2 Objetivos
O objetivo deste trabalho é propor um processo de rastreio de requisitos
composto por uma junção de ferramentas e metodologias que permitam um
rastreamento direto, como forma de apoio ao processo de desenvolvimento
de software com OPM como linguagem de modelagem e XML para vincular
os requisitos aos artefatos, ao longo das fases de desenvolvimento. Essas
fases do processo de desenvolvimento estão relacionadas às fases do
processo de rastreio. Cada artefato no processo de rastreio conterá
informações (tags XML) que podem ser utilizadas para uma visualização dos
requisitos. Este trabalho utiliza-se, também, da srcML como ferramenta para
manter a rastreabilidade até o nível do código. Com isso, busca-se
estabelecer vínculos entre os artefatos do processo de desenvolvimento
(documentos, modelos e código) e permitir que os artefatos possam ser
consultados por diferentes usuários.
Adicionalmente, a pesquisa procura mostrar a utilidade da separação do
processo de rastreio de requisitos do processo de desenvolvimento de
software, e a correlação entre esses dois processos.

1.3 Resultados Esperados e Contribuições
Um dos resultados esperados da pesquisa é que o processo de rastreio de
requisitos permita a preservação do conteúdo dos requisitos e disponibilize
essa informação para o time de desenvolvimento, em qualquer etapa do
processo, pois tal processo é complementar ao desenvolvimento de software.
Com o uso do XML espera-se a introdução de informações (por meio de tags)
que permitam o rastreamento dos requisitos. O relacionamento entre os
requisitos, artefatos e código, por meio dos vínculos criados nesse trabalho,
permite a preservação do conteúdo dos requisitos.
Uma contribuição é a separação do processo de rastreio de requisitos do
ciclo de vida do software. Com isso, é possível utilizar a informação coletada
sobre os requisitos de uma forma mais independente em relação à tecnologia
utilizada na implementação do projeto.
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O relacionamento entre os modelos do processo de desenvolvimento e os
modelos em OPM é, também, uma contribuição da pesquisa pois estabelece
uma maneira de relacionar os requisitos à sua implementação.
Outra contribuição é o estabelecimento dos vínculos entre os artefatos de
desenvolvimento e os artefatos do processo de rastreio de requisitos. Esse
relacionamento

permite

que

o

processo

de

rastreio proposto

seja

implementado em conjunto com qualquer processo de desenvolvimento.

1.4 Método de Pesquisa
A pesquisa sobre rastreabilidade iniciou-se com o levantamento de
referências bibliográficas, efetuado a partir da Internet, nas páginas da ACM e
IEEE, nas bibliotecas do IPT e da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo (USP), que descrevem os processos de desenvolvimento de software,
artefatos produzidos e rastreabilidade. Esses processos de desenvolvimento
foram analisados com o objetivo de encontrar-se suas semelhanças nos
artefatos para que pudessem ser transportados para um processo de rastreio
independente. Foram utilizadas referências sobre XML e seu uso em
sistemas de documentação.
Em seguida, foi analisada a metodologia OPM, conceituada por Dori
(2002a). Foi estudado o potencial dessa metodologia para modelar processos
e como pode relacionar-se com o processo de rastreio de requisitos. Em
2005, o autor participou de um curso de OPM nas dependências do MIT
(Massachusetts Institute of Technology) onde houve a oportunidade de
discutir as características da OPM, suas aplicações e diferenças em relação à
UML com o pesquisador que propôs a metodologia, Dr. Dori, que ministrou o
curso de OPM. É feito um sumário das diferenças entre OPM e UML pelo fato
da UML ser uma linguagem de modelagem mais conhecida e amplamente
adotada nos processos de desenvolvimento de software. Essa comparação
permite ilustrar como as duas formas de modelagem abordam os aspectos
dinâmicos em um sistema de software.
Foram analisadas as etapas do processo de desenvolvimento citados na
literatura, para identificar de que forma é possível relacionar os artefatos
produzidos no processo de desenvolvimento aos artefatos do processo de
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rastreio. Em seguida, foram ressaltadas as limitações do alcance do processo
de rastreio apresentado que reduz-se aos requisitos na documentação e ao
tratamento dos requisitos para incluir informações de conteúdo, por meio do
uso de tags XML.
O rastreio dos requisitos foi então estabelecido como apoio ao ciclo de vida
do software e um estudo conceitual do processo é apresentado para ilustrálo.
Foi elaborado um estudo de uso conceitual do processo de rastreio
proposto para ilustrar o relacionamento com o processo de desenvolvimento,
o rastreio entre os artefatos, e a organização do rastreio como um projeto.

1.5 Organização do Trabalho
No capítulo 1, “Introdução”, apresenta-se a motivação, o objetivo, resultados
esperados e contribuição deste trabalho. Introduz-se a proposta de um
processo de rastreio de requisitos funcionais de software como complemento
ao processo de desenvolvimento de software.
No Capítulo 2, ”Fundamentos e Estado da Arte: Ciclo de Vida de Software,
OPM e Rastreabilidade”, é apresentada uma revisão bibliográfica sobre os
trabalhos acerca de ciclo de vida de software, rastreabilidade e OPM. Nesse
capítulo é estabelecida a relação entre o processo de desenvolvimento de
software, artefatos produzidos durante o processo de desenvolvimento e a
rastreabilidade.
No capítulo 3, “Modelagem em OPM e UML”, é feito um comparativo entre
as abordagens para modelagem dos aspectos dinâmicos na OPM e UML
como linguagens descritivas. Tal comparação é feita para destacar o impacto
que o processo de modelagem tem na codificação e na tradução dos
requisitos para a terminologia usada no desenvolvimento. Mostra-se como a
OPM pode simplificar o processo de modelagem para o processo de rastreio.
No

capítulo

4,

“Artefatos

de

Desenvolvimento

de

Software

e

a

Rastreabilidade”, são mostrados os artefatos utilizados no processo de
desenvolvimento de software e como é estabelecida a rastreabilidade por
meio desses artefatos, no processo proposto que complementa o
desenvolvimento. Mostra-se que as etapas do processo de rastreabilidade
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são organizadas segundo os conceitos de gerenciamento de projetos. O
processo de desenvolvimento determina os artefatos; sendo assim, é
possível partir-se de quaisquer abordagens de desenvolvimento que
produzam artefatos semelhantes ou que contenham as mesmas informações
que se necessita persistir.
No capítulo 5, ”Estudo de Uso: Sistema de Registro de Alunos”, é
apresentado uma implementação conceitual do processo de rastreio
prosposto. Para tal, é utilizado o exemplo de sistema de registro de alunos
(Quatrani, 2001).
No capítulo 6, “Conclusões”, são apresentadas as conclusões e os
possíveis trabalhos futuros que podem ser derivados a partir da presente
pesquisa.
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2 Fundamentos e Estado da Arte: Ciclo de Vida de
Software, OPM e Rastreabilidade
De um modo geral, o processo de desenvolvimento de software inicia-se
com a declaração dos requisitos, segue com a modelagem dos requisitos e
termina com a codificação. Muitas vezes, os termos ciclo de vida de software
e ciclo de desenvolvimento são utilizados para denotar o processo de
desenvolvimento.

O ciclo

de

vida envolve,

além do processo de

desenvolvimento, a fase de operação e manutenção do software. No
presente texto, os termos são usados como referência ao processo de
desenvolvimento de software.
Em paralelo a esse processo, o rastreamento dos requisitos é importante,
pois permite a visualização, ao longo do processo de desenvolvimento, dos
requisitos originais do software. Esse rastreamento deve ser simples e
manter equivalência com as etapas do desenvolvimento. Essa equivalência
refere-se aos artefatos produzidos no ciclo de desenvolvimento e utilizados
no processo de rastreio de requisitos, pois as informações coletadas no ciclo
de desenvolvimento são utilizadas no processo de rastreio. No presente
trabalho utiliza-se o conceito de gerenciamento de projetos para organizar o
processo de rastreio de requisitos, suas fases e documentação, de acordo
com as práticas contidas no PMBoK. Apesar de ilustrado com alguns
exemplos específicos, o processo de rastreio proposto pode ser adaptado a
qualquer processo de desenvolvimento de software.
O relacionamento entre as etapas do ciclo de desenvolvimento de software,
a documentação (artefatos) e o rastreio de requisitos são conceitos
apresentados neste capítulo.

2.1 Ciclo de Desenvolvimento do Software
O ciclo de desenvolvimento é “uma representação abstrata de como o
software é desenvolvido, consiste de uma série de passos seqüenciais,
concorrentes ou de fases” (Behforooz, 1996, p.31). Sendo assim, a produção
de software depende de uma série de etapas e do envolvimento de diversos
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departamentos e recursos dentro e, algumas vezes, fora de uma empresa.
Usualmente, dentro do processo de desenvolvimento está contido o processo
de rastreio de requisitos. Provavelmente, devido a isso, não se atribui ênfase
ao processo de rastreio.
Entende-se por ciclo de vida, todas as atividades ligadas ao software até a
fase de manutenção. Então, o processo de desenvolvimento, ou ciclo de
desenvolvimento, é uma fase contida no ciclo de vida. É importante analisar
as características dos modelos de ciclo de vida, na Engenharia de Software,
para estabelecer quais artefatos são relevantes para o processo de rastreio, e
quais são as etapas de desenvolvimento.
O processo de desenvolvimento, como observado nos principais modelos
de desenvolvimento de software, inicia-se pela coleta de requisitos, isto é,
com a identificação do conjunto de características a serem satisfeitas pelo
software que será codificado. Conforme Sommerville (2007), requisito é uma
necessidade do usuário ou capacidade para resolver um problema.
Alguns dos modelos de processo de desenvolvimento mais citados na
literatura sobre software são o Waterfall, Espiral (Spiral, ilustrado na Figura
2.1) desenvolvimento incremental e iterativo, Processo Unificado (UP –
Unified Process) e os Processos Ágeis. Esses modelos são indicações de
que existe a necessidade do estabelecimento de fases, ou o estabelecimento
de processos explícitos para organizar o desenvolvimento de software. A
necessidade de engenharia no processo de desenvolvimento de software,
como destacada por Grimson (2000), indica que a produção de software deve
seguir processos rigorosos e aplicar técnicas de engenharia de software
apropriadas, além do conhecimento do domínio do problema.

Isso

sistematiza o controle do ciclo de vida do software e promove o envolvimento
do time de projeto.
Algumas abordagens para o ciclo de vida do software já foram propostas
em alguns trabalhos como: Kazman (2004), Dewan (1993), Boehm (2003),
Kirk (2004) e Clincy (2003). Este último propõe a redução de fases do ciclo de
vida ao estudar atributos do ciclo de vida. Estas abordagens primam pelo
controle de determinados aspectos do ciclo de vida; sendo assim, existem
diferentes modelos, com diferentes abordagens; O uso dos modelos de
desenvolvimento de software ocorre com alterações para cada propósito,
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como destaca Fitzgerald (2003). Nestes modelos, o processo de rastreio é
implícito e estritamente relacionado ao processo de desenvolvimento.

Figura 2.1 - Modelo espiral para o ciclo de vida de software.
Fonte: Boehm (1986).

Para Boehm e Turner (2003), os processos de desenvolvimento podem ser
agrupados em processos dirigidos ao planejamento e processos agéis. Na
categoria de processos dirigidos ao planejamento, estão os processos como
espiral, incremental e iterativo, CMMI, DoD e outros. Os processos ágeis são,
principalmente:
Adaptativo

de

Extreme

Programming

Software,

Crystal

(XP),

e

Scrum,

Desenvolvimento

Desenvolvimento

Voltado

a

Funcionalidadade (Feature-Driven Development). Essa contraposição de
processos, apresentada no trabalho de Boehm e Turner (2003), é útil para
estabelecer quais artefatos são comuns aos dois tipos de processos para
usá-los no processo de rastreio de requisitos.
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Segundo Raccoon (1997), cada processo de desenvolvimento tem suas
características e a evolução dos modelos evidenciou algumas etapas
importantes nos projetos de software:
•

Análise dos requerimentos dos objetivos do produto a ser elaborado
(desempenho, funcionalidade, mudanças etc.)

•

Formas

de

implementação

desse

produto

(design

A

ou

B,

componentes, reuso etc.)
•

Restrições quanto à implementação (custo, cronograma, interfaces
etc.).

Devido à existência de muitos processos de desenvolvimento, torna-se
difícil a escolha do rastreio de requisitos a partir de um processo em
particular, seja voltado à documentação ou um processo ágil. O software
pode ser alterado com frequência e os requerimentos são passíveis de
alteração em algumas partes do software e isso tem impacto no rastreio de
requisitos. Tendo em vista esse panorama, o processo de desenvolvimento
tem o papel de estabelecer os artefatos e coletar as informações que servem
para o processo de rastreio de requisitos.
Possivelmente, a oposição entre processos ágeis e processos dirigidos a
planejamento tem origem na organização do desenvolvimento em torno do
conceito de orientação a objetos, como destaca Paul (2005). Dessa forma,
em lugar de escolher um processo particular e desenvolver o rastreio a partir
dele, busca-se identificar as características comuns dos principais processos
e derivar os artefatos a partir deles. Tais artefatos são usados, então, para
fins de rastreio.

2.2 Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento de
Software
O gerenciamento de projetos é usado como prática para organizar
diferentes atividades, de diferentes domínios em forma de projeto. Segundo o
PMBoK (2004), um projeto é “uma atividade temporária de elaboração
progressiva que produz serviços, resultados ou produtos únicos”. Quaisquer
atividades que não se encaixem nesta descrição, são atividades rotineiras ou
operacionais. Essa definição ilustra que os projetos podem ser de qualquer
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domínio. Para o processo de rastreio, os produtos únicos a serem produzidos
são os planos de gerenciamento por área e os vínculos de rastreio. O PMBoK
(2004) preconiza que todos os projetos são divididos em áreas de
conhecimento, a saber:
1. Gerenciamento de integração de projeto
2. Gerenciamento de escopo
3. Gerenciamento de tempo
4. Gerenciamento de custos
5. Gerenciamento de qualidade
6. Gerenciamento de recursos humanos
7. Gerenciamento de comunicações do projeto
8. Gerenciamento de riscos do projeto
9. Gerenciamento de aquisições para o projeto
A Figura 2.2 ilustra as áreas de conhecimento. Cada área de conhecimento
pode gerar um documento para o projeto. Para manter a rastreabilidade,
então, faz-se necessário organizar o projeto de rastreio de software de
acordo com os conceitos do PMBoK (2004). É necessário que o projeto tenha
um relacionamento entre as áreas de conhecimento do PMBoK e as
atividades do ciclo de desenvolvimento. Nessa abordagem endereça-se as
informações sobre o projeto (recursos, custos, cronograma e outros)
pertinentes à rastreabilidade (Escopo, Qualidade, Integração e Riscos). Essa
relação entre gerenciamento de projetos e desenvolvimento de software está
descrito no trabalho de Taylor (2004).
O planejamento do projeto de desenvolvimento é feito para cada projeto em
particular, uma vez que o PMBoK não estabelece regras rígidas sobre quais
artefatos (documentos) devem ser gerados e nem quais ou quantas etapas o
desenvolvimento deve ter.
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Figura 2.2 - Os documentos para cada área do gerenciamento de projeto.
Fonte: PMBoK (2004).

Essa metodologia orientada a projetos é mais flexível para os propósitos de
software.
O rastreio pode ser feito em conjunto com quaisquer processos de
desenvolvimento. Estabelecida a compatibilidade do processo de rastreio de
requisitos com o processo de desenvolvimento, o próximo passo é a
modelagem.
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2.3 Object-Process Methodology – OPM
A modelagem do software é uma etapa importante, pois é a etapa na qual
traduz-se os requisitos declarados em elementos computacionais, isto é,
transforma os requisitos em modelos que serão codificados. Dentre algumas
linguagens de modelagem, destacam-se a UML e a OPM. A OPM é uma
linguagem de modelagem visual com a vantagem de modelar aspectos
estruturais e comportamentais de um sistema em um mesmo diagrama,
conforme mostrado por Soderborg et al. (2003).
O objetivo final das organizações desenvolvedoras de software é o
desenvolvimento de sistemas, pois o software é parte de um sistema e
interage com outros componentes de software e hardware. Neste contexto a
UML, ao descrever os aspectos estruturais e comportamentais do sistema,
desdobra-se em muitos diagramas. A complexidade crescente do uso da
UML para modelar sistemas foi descrita por Dori (2002a). A OPM baseia-se
nos conceitos de objetos, processos e estados, sendo que os objetos e os
processos são os blocos mais fundamentais da metodologia. A modelagem
em OPM é feita usando-se OPD’s (Object-Process Diagrams) que são os
diagramas gerados no processo de modelagem; em conjunto com os OPD’s,
a OPM gera os OPL’s (Object-Process Language) que são as sentenças
correspondentes em linguagem natural. Como linguagem descritiva já
utilizou-se a OPM para modelar um sistema ERP (Enterprise Resource
Planning), como mostrado por Soffer (2003), que ilustra que o escopo das
funcionalidades de um ERP pode ser mapeado por meio da OPM. A partir
desta modelagem, é possível verificar se a implementação do ERP atende às
necessidades da companhia que o adquiriu. Isso é um exemplo reverso da
modelagem de um sistema e de rastreio: em lugar de capturar os requisitos
de um sistema faz-se a modelagem de suas características, sendo o sistema
já existente dito uma solução “de prateleira”. Essa modelagem é importante
para o planejamento dos requisitos que o ERP deve atender.
Com um objetivo abrangente, Koo (2005) utilizou a OPM para criar uma
metalinguagem, chamada OPN (Object-Process Network), para arquitetura
de sistemas que, no papel de linguagem declarativa, serve como linguagem
formal para diagramar as opções de arquitetura. Como linguagem imperativa,
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permite a automatização do processo de criação de instâncias de opções
arquiteturais e calcula as métricas de desempenho destas instâncias. Uma
linguagem é imperativa, de acordo com o trabalho de Koo (2005), se contém
uma especificação procedural.
As características da OPM e um breve comparativo sobre as diferenças em
relação à UML são mostradas no capítulo 3. O uso de OPM simplifica a
modelagem dentro do processo de rastreio. Essa modelagem em OPM deve
manter vínculo com a modelagem do processo de desenvolvimento.
Sendo assim, a etapa de modelagem do processo de rastreio deve ser
simplificada para guardar informações importantes sobre os requisitos. Tal
modelagem deve, também, possibilitar a modelagem de processos. Portanto,
é necessário simplificar a etapa de modelagem no processo de rastreio para
que seja mantida uma relação direta entre os requisitos e os artefatos
documentados, inclusive o código. Conforme proposto por Reinhartz-Berger
(2003), a representação de um processo genérico de desenvolvimento feito
com OPM permite uma visualização única do processo e dos conceitos gerais
do ciclo de vida de um sistema. Conforme analizado por Dori (2002a), o ciclo
de vida de um sistema inicia-se pelos requisitos e estes devem ser passíveis
de rastreamento ao longo do processo de desenvolvimento. Um esforço de
relacionar os requisitos às funcionalidades deve ser perseguido como meta
do desenvolvimento de software; é neste ponto que a necessidade de um
processo de rastreio de requisitos de software faz-se presente.
As entidades básicas da OPM estão representadas na Tabela 2.1. Os
objetos existem e são transformados pelos processos que os geram,
consomem ou os afetam. Os estados são usados para descrever os objetos.
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Tabela 2.1- Elementos essenciais da OPM
Fonte: Dori (2002a).

Nos OPD’s tem-se o conceito de agregação, vínculos (links) estruturais e
vínculos procedurais. Agregação é a relação entre objetos que indica que
determinados objetos são parte de uma determinada classe de objetos.
Existe a relação de agregação-participação que indica que os objetos são
parte de um todo (classe); Corresponde, portanto, à uma relação direta com
o conceito de classes.
A OPM é uma metodologia e linguagem de modelagem e, assim como para
a UML, existem algumas ferramentas para o uso prático dessas linguagens
de modelagem. Uma dessas ferramentas é a OPCAT (Object-Process Case
Tool), comentada no capítulo 3.

2.4 XML como Ferramenta de Documentação
A XML é uma usada para referenciar conteúdos de documentos. De acordo
com Harold (2004), a XML é uma metalinguagem de marcação (Metamarkup
Language) e não pode ser considerada uma linguagem de programação. Um
exemplo simples de código XML é listado na Figura 2.3.
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As principais entidades em XML são: elementos (ou conteúdo), as etiquetas
ou tags e os caracteres-dados. No exemplo a seguir, “Alan Turing” é um
elemento, isto é, um dado e, <first_name> é um exemplo de tag.

Figura 2.3: Código-exemplo de XML.
Fonte: Harold (2004).
Outro aspecto importante da XML é a formação dos documentos. Cada
documento XML é verificado, sintaticamente, por um editor XML. Tal editor
XML indica a existência de erros sintáticos (tags incompletas, atributos sem
aspas e outros).
De acordo com Ray (2001), os objetivos principais da XML são:
•

Criação de linguagens de marcação (mark-up languages) com
aplicações específicas, por exemplo, MathML (Mathematical Markup
Language);

•

Estrutura sem ambiguidades – os documentos em XML têm estrutura
sintática rígida;

•

Camada de apresentação armazenada separadamente dos dados –
isso permite que a apresentação seja alterada sem alterar o conteúdo
dos documentos e;

•

Máximo rigor na correção de erros – a especificação da XML indica
que um documento só estará bem formado quando suprir um conjunto
mínimo de regras sintáticas.

A XML permite a transformação de documentos, isto é, é possível preservar
o conteúdo e alterar a marcação (tags) dependendo da aplicação. Isso é
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importante, pois um mesmo conteúdo pode ser “interpretado” por diferentes
aplicativos e pode ser usado para trocar informações sobre os requisitos de
software entre sistemas de documentação diferentes. Existem dois principais
aplicativos para transformação de XML, usando-se o XSLT (XML Stylesheet
Language): o XT e o XALAN, onde o XALAN é um produto freeware do
projeto Apache XML.

A XML é importante para o presente trabalho por

permitir que se inclua informações sobre os requisitos e por oferecer
ferramentas para o gerenciamento desse conteúdo; a XML permite
armazenamento por meio de integração com banco de dados e torna possível
executar buscas (queries) com a integração de linguagens de busca (SQL
OU XQL – XML Query Language). Neste trabalho, utiliza-se XML para incluir
informações por meio de tags nos requisitos.
Collard (2002) propôs um aplicativo que adiciona informação estrutural ao
código de software em formato de documento XML. Esse aplicativo chama-se
srcML (Source Markup Language) e representa o código-fonte de tal forma
que permite buscas e proporciona formas alternativas de apresentação. No
entanto, a srcML não altera as informações contidas no texto do código-fonte.
A abordagem apresentada no trabalho de Collard (2002) e Maletic (2005)
permite garantir a rastreabilidade até o nível do código-fonte.
Ao utilizar a XML como forma de documentar os requisitos originais e
“marcá-los” por meio de tags, é possível promover o rastreio dos requisitos
desde sua declaração até a codificação.

2.5 Rastreabilidade no Ciclo de Desenvolvimento de
Software
O rastreio de requisitos funcionais de software abordado nos modelos de
ciclo de vida de software, não tem sido enfatizado. Nesses modelos, o
rastreio está intrinsecamente relacionado às etapas do ciclo de vida e ao
conceito de orientação a objetos; sendo assim, sistemas que não sejam
puramente de software orientados a objetos podem não permitir um
rastreamento adequado, pois a modelagem de tais sistemas tem a
complexidade associada à quantidade de diagramas diferentes (Casos de
Uso, sequência e outros) criados.
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Algumas abordagens sugerem o rastreio de requisitos independente do
processo de desenvolvimento de software, tais como trabalhos de Egyed
(2005), Kelleher (2005), Naslavsky et al. (2005) e Maletic (2005).
Segundo Egyed (2005), é dispendioso manter vínculos muito detalhados
para sistemas. Nesta referência é apresentada uma abordagem baseada no
valor atribuído para cada artefato. Assim, a rastreabilidade é apresentada
como um processo que exige dos desenvolvedores esforços adicionais para
garantir a validade de tais vínculos ao longo do tempo.
No trabalho de Kelleher (2005), é proposto um metamodelo de
rastreabilidade. A rastreabilidade é apoiada por padrões de rastreabilidade.
Além disso, é ilustrado o uso de mapa de tópicos (topic maps) como meio de
relacionar os requistos aos artefatos
Para Naslavsky et al. (2005), o uso de cenários para rastrear requisitos
permite relacioná-los ao longo do ciclo de vida e vincular cenários a outros
artefatos. Essa abordagem estabelece os cenários de análise, arquitetura,
design e código. Esses cenários estão correlacionados em uma hierarquia na
qual um evento no cenário de análise está vinculado a um ou mais eventos
no cenário de arquitetura e assim, sucessivamente, para os demais cenários.
Os conceitos de hierarquia e vínculos apresentados, são relevantes para o
presente trabalho pois ilustram a estrutura dos vínculos entre os artefatos e a
hierarquia entre as fases do processo de rastreio de requisitos.
Segundo Marcus (2005), a rastreabilidade apóia tarefas como teste,
documentação ou compreensão do sistema. Tal rastreabilidade é feita entre
os artefatos do processo de desenvolvimento.
No trabalho de Han (2001), é proposta uma ferramenta para rastreabilidade,
chamada TRAM (Tool for Requirements and Architecture Management). Para
tal, é mostrado o modelo de informação no processo de captura de requisitos,
a arquitetura e os modelos de documentos usados no modelo de informação.
Esse trabalho é importante porque ilustra que o objetivo de qualquer
ferramenta de apoio à rastreabilidade é a simplicidade de uso e que os
artefatos usados para estabelecer a captura e o gerenciamento de requisitos
são fundamentais para o processo.
Na proposta de rastreamento feita por Maletic (2005) é usada XML para
preservar as relações entre o código e os modelos, pois a capacidade de
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recuperar essas relações é uma característica importante da rastreabilidade.
Os vínculos ou relações entre os artefatos evoluem e devem ser atualizados
de acordo com a evolução do sistema. Portanto, a abordagem do uso da XML
permite que informações estruturais sejam adicionadas tanto aos vínculos
quanto aos modelos. Um vínculo de rastreabilidade é definido por Maletic
(2005) como a fronteira entre dois modelos distintos que podem ser uni ou bidirecionais e os modelos são separados dos vínculos. Essa abordagem é
importante para o presente trabalho pois cria a base para que os
requerimentos, os modelos e o código, possam ser vinculados.

2.6 Conclusão
Nesse capítulo foram apresentados os conceitos utilizados no restante
deste trabalho. É utilizado o conceito de gerenciamento de projetos para o
processo de rastreio de requisitos no desenvolvimento de software. As
tarefas do processo de rastreio são consideradas um projeto e recebem o
tratamento indicado pelo PMBoK. Nessa abordagem, os requerimentos são
capturados em um documento de requisitos, depois são modelados e
transformados em código em uma cadeia cíclica de desenvolvimento onde
após cada iteração, novo ciclo é feito. O processo de rastreio de requisitos
proposto pode ser usado em paralelo a outros processos de desenvolvimento
de software. O conceito de gerenciamento de projetos foi usado para
organizar o processo de rastreio e mostrar que os artefatos criados durante o
processo de desenvolvimento são usados como dados de entrada para o
rastreio de requisitos.
Em lugar de utilizar a UML para criação de modelos, utiliza-se a OPM
devido à quantidade menor de diagramas, permitindo, portanto, diminuir a
propensão a erros. A utilização da OPM deve-se ao fato dos diagramas em
OPM não serem, exclusivamente, para projetos em software com orientação
a objetos o que permite a representação de sistemas de uma forma geral. A
rastreabilidade é uma característica importante para o trabalho de
gerenciamento do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Existem
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ferramentas que permitem fazer o rastreamento de requisitos de forma
dependente do ciclo de vida. O processo de rastreio proposto é separado e
paralelo ao ciclo de vida.
Com base nesses conceitos, o ciclo de vida de desenvolvimento, OPM,
rastreabilidade e XML, é apresentada uma proposta de rastreio de requisitos
aberta que preserva o conteúdo dos requisitos declarados.
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3 Modelagem em OPM e UML
3.1 Introdução
Neste capítulo é apresentado o relacionamento entre as formas de
modelagem em OPM e UML, com o objetivo de ilustrar as diferenças de
abordagem de cada linguagem de modelagem e indicar as razões que
motivaram o uso da OPM no presente trabalho. É apresentado o processo
desenvolvimento Unified Process (UP) como referência para estabelecer os
artefatos e o processo de desenvolvimento. O UP define os artefatos e os
passos do processo de desenvolvimento com clareza; por isso, é adotado
como referência para estabelecer quais artefatos são importantes para o
desenvolvimento e para o rastreio de requisitos. É indicado, também, como
os artefatos podem ser vinculados por meio de XML para que sejam
utilizados na comunicação de requisitos durante o processo de rastreio de
software.

3.2 Simbologia da OPM
Conforme mencionado, a OPM opera com objetos, processos e estados
como entidades básicas. A simbologia usada em OPM é similar à UML no
que tange à relação estática entre classes e objetos. Na modelagem de
software, os objetos sofrem transformações e estabelecem processos. Esses
são conceitos da OPM, de acordo com Dori (2002a):
“Transformação é a generalização do consumo, mudança (efeito) e geração
(construção) de um ou mais objetos”.
“Um processo é um padrão de transformação sofrido por um objeto”
Essas definições sugerem a idéia de que os processos são, por natureza,
transientes e dependem de, pelo menos, um objeto para existirem. Entre os
processos e os objetos existe uma relação de causa e efeito, pois os
processos afetam (criam ou consomem) os objetos. A relação entre objetos e
processos é intrínseca e sua natureza, muitas vezes, difícil de distinguir. Para
que haja uma separação entre objeto e processo, Dori (2002a), propõe que o
processo deve conter todos os seguintes critérios:
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•

Dependência de objeto: Para que um processo ocorra é necessário
que haja um objeto associado ao mesmo. Tal objeto pode ser um
objeto “pré-processo”, isto é, que existe antes de ser afetado pelo
processo ou pode ser um objeto “pós-processo”, que foi criado pelo
processo em questão. Um exemplo é o processo viagem: é possível
supor que tal processo requer um carro (meio de transporte), origem e
destino. O processo “viagem” afeta o carro, levando-o do estado
“origem” para o estado “destino”.

•

Transformação de objetos: O processo deve transformar ao menos um
dos objetos existentes. No exemplo do item anterior, a “viagem”
(processo) transforma o carro deslocando-o de um ponto a outro.

•

Associação com o tempo: Um processo deve ter uma relação
temporal, isto é, deve representar uma atividade que se inicie em um
dado momento e que consuma uma quantidade determinada de
tempo.

•

Associação com verbos: Um processo deve estar associado a um
verbo. No exemplo dado no item 1, o processo “viagem” está
associado ao verbo viajar, sendo que “viagem” é uma forma mais curta
de se indicar que o ato de viajar é praticado pelo “carro” (objeto, no
exemplo dado).

Estes quatro critérios devem constar na avaliação de um candidato a
processo. A falta de um deles implica que o elemento em análise não
corresponde a um processo. A generalização de objetos e processos, em
OPM, é chamada de “coisa” (thing). Devido à sua natureza, objetos e
processos derivam de uma mesma raiz. Essa generalização tem quatro
atributos: perseverança, essência, origem e complexidade. A Figura 3.1
ilustra esses conceitos.
O atributo perseverança indica se uma “coisa” é um processo ou um objeto.
O atributo essência indica se “coisa” é física ou apenas uma informação, isso
quer dizer que é possível modelar objetos e processos que existam no mundo
físico ou que sejam apenas representações (informações). Um processo é
uma ação que pode ocorrer no mundo físico (exemplo: arquivar papéis,
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deslocar máquinas) ou como um processo informacional (exemplo:
armazenar, transmitir ou planejar).

Figura 3.1 - Generalização de processos e objetos: coisa.
Fonte: Dori (2002a).
O atributo origem indica se a “coisa” é natural ou artificial e o atributo
complexidade indica se é simples ou não. É simples se não tem partes ou
atributos. Em OPM, existem as classes de objetos e as classes de processos.

3.3 Modelagem Dinâmica dos Sistemas
Em complemento à modelagem estática, a parte dinâmica dos sistemas
indica como os sistemas evoluem ao longo do tempo. Em OPM, a
modelagem dinâmica do sistema é feita com o mesmo conjunto de
diagramas. Mostra-se, nesse item, quais características da OPM são usadas
para a modelagem dinâmica do sistema.
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Um objeto pode sofrer transformações, conforme mencionado. Uma
transformação implica uma mudança de estado do objeto: estado e status
são dois atributos dos objetos. Estado é a situação na qual um objeto se
encontra, por um período determinado e status é o valor desse estado.

Figura 3.2 - Representação do status do objeto.
Fonte: Dori (2002a).
Uma mudança é uma alteração no estado do objeto e o efeito de um
processo é a mudança causada no estado de um objeto.
A sentença OPL para a Figura 3.2, seria:

Figura 3.3 - Expressões OPL que representam o status do objeto.
Fonte: Dori (2002a).
O vínculo (link) entre o estado inicial de um objeto e o processo que o afeta
é chamado de vínculo de entrada (input link). Da mesma forma, o vínculo
entre o estado final de um objeto e o processo que o afeta é chamado vínculo
de saída (output link).
Os

objetos

sofrem

transformações

devido

a

algum

processo.

Transformação é a generalização para construção, efeito e consumo de
objetos, causada pelos processos. Os objetos que devem estar presentes
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para que um processo ocorra são chamados ativadores. Os ativadores
podem ser de dois tipos: um agente ou um instrumento. Somente os
ativadores inteligentes são chamados agentes. Na maioria das vezes,
indicam intervenção humana no sistema e, são chamados instrumentos os
ativadores que não são humanos (um outro sistema, um componente físico
do sistema que dispara um processo, entre outros).
Esses são os principais conceitos de OPM usados na modelagem de
software. Tais conceitos são usados no presente trabalho para relacionar os
requisitos aos modelos e, por fim, ao código. Além da linguagem de
modelagem, é necessária a XML para preservar o conteúdo dos requisitos.

3.4 Entidades e Diagramas: OPM e UML
Os vínculos estruturais indicam uma relação entre objetos que pode ser de
posse (objeto A possui objeto B) ou de qualquer outra natureza. Esses
vínculos estruturais correspondem à relação de multiplicidade nas classes em
UML. A multiplicidade, em UML, indica quantos objetos estão vinculados em
uma associação normal entre classes (por exemplo, 0..1, 0..* ou 1..*). Os
processos em OPM, por sua vez, têm vínculos procedurais com os objetos.
Esses vínculos criam ou consomem objetos. Em UML a relação entre classes
e objetos envolve associação normal, associação recursiva, agregações
(compartilhadas, compostas), generalizações e especializações.

Figura 3.4 - Exemplo de modelagem dos elementos básicos da OPM.
Fonte: Dori (2002a).
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De acordo com Eriksson et al. (2004), as relações entre classes em UML
podem ser classificadas em:
•

Associação: é uma relação entre classes, o que significa que é uma
relação entre os objetos dessas classes. Uma classe é associada a
outra com a qual tem semelhanças. A associação pode ser normal ou
recursiva.

•

Agregação é um caso especial de associação. Indica uma associação
do tipo “partes de um todo”. Os termos-chave que identificam uma
agregação são: “consiste de”, “contém”, “é parte de” e outras.

•

Generalização: é a relação entre uma classe mais geral e outra mais
específica. A classe mais específica pode conter informação adicional.

•

Dependência: é a relação entre classes onde qualquer mudança na
classe independente afeta a classe dependente.

•

Abstração: é a relação entre duas descrições da mesma classe,
porém, em níveis diferentes. Refere-se à quantidade de detalhes
informados sobre uma classe, de acordo com a abordagem que se
faça necessária.

Essas relações podem ser observadas, de forma genérica, na Figura 3.4 e
as relações entre objetos e classes são similares em OPM, conforme ilustra a
Tabela 2.1.
A OPL é a parte textual da OPM. Cada diagrama OPM pode ser convertido
diretamente em um texto em linguagem natural. O ambiente OPCAT opera
essa conversão para cada diagrama criado. A OPL mostra, textualmente, as
relações criadas nos diagramas. Para cada tipo de relação indicada existe a
correspondência textual. Por exemplo, uma relação de agregação é descrita
conforme a Figura 3.5.

Figura 3.5 - Relação de agregação: Um consórcio de bancos, consiste em 5
bancos.
Fonte: Dori (2002a)
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Tabela 3.1 - Relações estruturais em OPM.
Fonte: Dori (2002a).

A Tabela 3.1 mostra as relações estruturais em OPM e a simbologia
empregada. As relações estruturais são as relações entre objetos, são elas:
participação, caracterização, especialização e instanciação. Essas relações
são importantes para estabelecer os relacionamentos entre os objetos
modelados no processo de rastreio.
A modelagem de aspectos dinâmicos em UML é feita por um conjunto de
diferentes diagramas, a saber:
•

Casos de Uso: Tem equivalência aos processos em OPM. Um
processo pode conter um ou mais Casos de Uso.

•

Máquinas de Estado (State Machines): Descreve os estados que um
objeto pode ter durante seu ciclo de vida.

•

Diagramas de Atividades: Ilustra o fluxo de informações em um
sistema, com foco na ordem que as atividades são executadas. Um
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fluxo geral é apresentado, em lugar de informação específica sobre um
objeto.
•

Diagramas de Interação: Estes diagramas descrevem a forma como
acontecem as interações entre os objetos. Os diagramas de interação
são: Diagrama de Seqüência, Diagrama de Interação Geral (Interaction
Overview Diagram) e Diagrama de Comunicação.

Em contrapartida, em OPM a modelagem dinâmica é feita usando-se o
conceito de transformação e processos. Ainda em UML, os objetos e seus
estados são representados por diagramas de máquinas de estado. Eriksson
et al. (2004) apresentam os seguintes exemplos de objetos e estados:
•

um carro (objeto) está parado (estado);

•

um motor (objeto) está em funcionamento (estado);

•

Jim (objeto) faz as funções de vendedor (estado).

Os diagramas de máquinas de estado auxiliam no detalhamento das
mudanças de estados dos objetos durante seu ciclo de vida no sistema.
Conforme apresentado, a OPM e a UML têm abordagens diferentes para a
modelagem dinâmica dos sistemas. A UML utiliza-se de diferentes diagramas
para modelar diferentes aspectos do software. Em OPM, emprega-se o
mesmo conjunto de diagramas e, devido a essa abordagem, optou-se pela
OPM para modelagem no processo de rastreio, pois manter a consistência de
tais diagramas é uma tarefa que tornaria o processo de rastreio complexo. De
forma similar, os diagramas de interação (diagrama de seqüência, diagrama
de interação geral e diagrama de comunicação) exigem que, durante um
projeto de desenvolvimento de software, quaisquer mudanças sejam
refletidas em cada um destes diagramas.
Segundo Dobing (2006), foi constatado que os diagramas de interação são
pouco utilizados, conforme responderam os profissionais que lidam com
UML, entrevistados para a pesquisa que conclui, entre outras coisas, que a
complexidade da UML é uma preocupação e mais programas de suporte à
UML são necessários para auxiliar os profissionais de TI. Além disso, a OPM
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é uma metodologia de modelagem de sistemas ao passo que a UML é uma
linguagem de modelagem voltada aos conceitos de orientação a objetos.
Para mostrar mais ou menos detalhes, em OPM, utiliza-se o processo de
“zoom in” ou “zoom out”. Essa técnica é usada na ferramenta OPCAT. O
processo de “zoom in” mostra mais detalhes sobre cada processo. Para que
seja possível a visualização da sequência, em OPM, é necessário retornar ao
nível mais básico, isto é, ao primeiro diagrama que descreve o sistema ou
software com menor nível de detalhes e permite a visão geral do sistema.
Para modelar o aspecto dinâmico a UML tem os diagramas descritos
anteriormente, que permitem modelar o comportamento dinâmico dos
sistemas em detalhes. No entanto, a complexidade para sincronizar os
diagramas e mantê-los atualizados interfere na rastreabilidade, pois a falta de
uma interface clara de vínculo entre os diagramas de modelagem dinâmica,
dificulta o rastreio direto. Portanto, é feito o rastreamento por meio do uso de
programas que estabeleçam as interfaces entre os diferentes diagramas. Por
tratar-se de uma metodologia, a OPM estabelece as interfaces entre os
diagramas o que auxilia a simplificação do processo de rastreio.
Devido à proposta de uma abordagem direta para o rastreio de requisitos
com interfaces simples entre os artefatos criados no processo de
desenvolvimento de software, não utiliza-se a UML no presente trabalho.
Buscou-se uma simplificação na modelagem. A importância dada à
modelagem dos requisitos, neste trabalho, é devido à complexidade
introduzida quando é necessário criar modelos do software. Ao escolher-se a
metodologia para modelagem é possível reduzir a quantidade de diagramas
e, por conseguinte, a propensão a erros, no processo de modelagem. Dessa
forma, a OPM é escolhida, por simplificar as interfaces entre os diagramas e
por auxiliar na simplificação da rastreabilidade. A redução na quantidade de
diagramas empregados é significativa em comparação à UML.

3.5 OPCAT e OPM
A OPM utiliza-se de uma ferramenta CASE chamada OPCAT. Os
diagramas e o texto produzido em OPL são feitos utilizando-se a OPCAT. A
Figura 3.6 mostra o ambiente da OPCAT. A OPM, por meio da OPCAT,
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gerencia a complexidade do sistema usando-se de três mecanismos de
abstração ou refinamento:
•

Folding/ Unfolding

•

In-zooming/ Out-zooming

•

Expressing/ Suppressing

Figura 3.6 - Ambiente de desenvolvimento do OPCAT.
Fonte: Dori (2002a).

O mecanismo Folding/ Unfolding permite mostrar a hierarquia estrutural
entre os objetos, o In-zooming/ Out-zooming explicita ou esconde os detalhes
(ou atributos) de um objeto em seu contorno, ao passo que Expressing/
Suppressing demonstra o estado dos objetos.
A OPCAT é a ferramenta que permite que sejam feitos os modelos e que
sejam extraídas as sentenças em linguagem natural; ao gerar os modelos a
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ferramenta transforma o diagrama em uma sentença que o descreve. Essa
ferramenta é importante no que tange à criação dos modelos em OPM. Neste
trabalho, utiliza-se o OPCAT para a modelagem de software, no processo de
rastreio.
O vínculo entre os modelos e a informação contida nos artefatos usados no
processo de rastreio de requisitos é feito por meio de tags da XML, conforme
mostrado nas próximas seções.

3.6 Rastreabilidade dos Requisitos: Uso de XML
O padrão 830 do IEEE sugere a rastreabilidade de requisitos “para frente e
para trás”: deve ser possível descobrir de que forma os requisitos foram
declarados no documento de requisitos e de que forma foram codificados.
O presente trabalho propõe a inserção de informações sobre os requisitos
por meio de XML. Cada requisito declarado recebe informações guardadas
em tags. Essas informações são, inicialmente, colocadas no documento de
declaração de requisitos, depois são inseridas nos modelos e, por fim, são
colocadas no código. O vínculo entre os artefatos (documento de requisitos,
modelos e código) é o principal propósito do processo de rastreio proposto.
Para explorar esses vínculos é necessária uma visão geral do processo de
desenvolvimento; por exemplo: quais são as etapas, quais documentações
(artefatos) são geradas e, por fim, como o código reflete o que foi declarado
inicialmente. Essa visão do processo de desenvolvimento pode ser feita
tomando-se por base algum processo bem difundido. Dessa forma, é
discutido, na seção a seguir, as principais características do UP (Unified
Process) para que sejam extraídas as melhores práticas e quais artefatos são
importantes para o processo. Uma vez estabelecidos o processo, os artefatos
e as fases do processo de desenvolvimento, a XML pode ser usada para
estabelecer esses vínculos entre os artefatos. Os principais vínculos são:
•

Vínculos por área do Projeto: O processo de desenvolvimento de
software, do ponto de vista operacional e de organização do time, é
tratado como um projeto conforme o PMBoK (2004). Neste trabalho
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trata-se os aspectos do desenvolvimento por meio dos conceitos de
projeto. Dessa forma, os vínculos de projeto referem-se a informações
que devem ser preservadas no projeto: escopo, características
(features), restrições, premissas, desempenho, segurança e qualidade.
Esses vínculos são criados para preservar as informações do projeto e
transportá-las para as fases seguintes do ciclo de vida do software.
•

Vínculos com os modelos OPM: No processo de desenvolvimento de
software, ao se fazer a modelagem, é necessária a criação dos
vínculos

nos

modelos.

Esses

vínculos

nos

modelos

contêm

informações de qual aspecto tal modelo trata. Os vínculos no modelo
são ligações com os aspectos declarados no documento de projeto
(Project Charter);
•

Vínculos com o código: No código são mantidas informações
importantes por meio de comentários. Os vínculos no código têm por
objetivo preservar tal informação e criar ligações com o modelo (OPM)
e com o artefato de declaração de requisitos de software.

Tais vínculos são uma forma de identificar em quais artefatos as
informações sobre os requisitos foram geradas. São um meio de promover o
rastreio entre os artefatos.
No capítulo 4, mostra-se com mais detalhes como o XML pode ser usado
na rastreabilidade, por meio da srcML. Na próxima seção, mostra-se quais
são os artefatos principais do processo de desenvolvimento. Para tal, ilustrase o processo de desenvolvimento a partir do UP, do qual retira-se os
principais artefatos. Apesar de utilizar-se do UP como exemplo, o processo
proposto pode ser adequado a outros processos de desenvolvimento de
software.

3.7 Processo de Desenvolvimento – O Processo Unificado
(UP)
Um processo de desenvolvimento muito utilizado pela indústria é o UP. O
UP define quatro fases no ciclo de desenvolvimento: Iniciação, Elaboração,
Construção e Transição. Cada fase termina quando um conjunto de critérios
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é atingido e um plano razoável foi criado para a próxima fase, como destaca
Kruchten (2003). O UP incorpora os atributos da orientação a objetos. Seus
ciclos são iterativos e incrementais, que são iterações para cada fase do
projeto. A Figura 3.7 ilustra a forma iterativa do desenvolvimento por meio do
UP. Devido a isso, e à sua estrutura de fases voltadas à documentação, o UP
é visto como um processo dirigido à planificação e com uma implementação
de alto custo para projetos menores. De acordo com Kruchten (2003),
algumas das boas práticas de desenvolvimento de software adotadas no UP
são:

Figura 3.7 - Desenvolvimento de software deve ser iterativo.
Fonte: Kruchten (2003).

•

Desenvolvimento iterativo: São feitas etapas que devem ser cumpridas
para que se possa seguir para a etapa posterior.

•

Gerenciamento dos requisitos: Os requisitos devem ser gerenciados e
armazenados em repositórios para que os envolvidos no projeto
tenham acesso.

•

Uso de arquiteturas baseadas em componentes.
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•

Modelagem visual: Uso de uma linguagem visual para modelar o
software (UML).

•

Verificação contínua da qualidade do software.

•

Controle das mudanças no software.

Aborda-se o UP nessa seção, pois existe nesse processo uma clara
definição dos artefatos utilizados ao longo do ciclo de desenvolvimento. Ao
comparar-se o UP com outros processos de desenvolvimento, destacam-se
os seguintes artefatos:
•

Documento “Visão” (Vision) no qual são coletados os requisitos a
serem desenvolvidos e onde descreve-se os principais Casos de Uso.

•

Modelos: O UP faz uso da UML, portanto, os modelos são descritos
nessa linguagem. O UP introduz o modelo de análise, o modelo de
design e o modelo de implementação.

•

Glossário: É desenvolvido um glossário com os termos mais utilizados
no processo.

•

Documento de Mudanças (Change Requests): As mudanças pedidas
depois que houve um acordo sobre a versão inicial do documento de
visão são consideradas para outras versão. Normalmente, ocorre uma
priorização e negociação para estabelecer-se em qual versão (release)
tais mudanças serão implementadas.

•

Código: O produto final do processo é o código. Este artefato deve
refletir os requisitos declarados no documento “Visão”.

Esses

artefatos

são

criados

a

cada

iteração

do

processo

de

desenvolvimento e não são fixos, dependem do projeto a qual estão
submetidos.
As fases do UP são definidas para atingir objetivos de interesse dos
envolvidos no projeto de desenvolvimento de software. Tais fases
compreendem, então:
Fase de Iniciação:
•

Estabelece-se o escopo do projeto e a abrangência do projeto e
determina os critérios de aceitação;
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•

Denota-se os Casos de Usos críticos e as principais funções do
sistema;

•

Faz-se a escolha das arquiteturas possíveis do sistema;

•

Faz-se a estimativa de riscos;

•

Principais produtos dessa fase:

•

Documento visão com os requisitos, funcionalides e restrições

•

Modelo de Casos de Uso,

•

Glossário inicial do projeto

•

Proposta de negócio (business-case) do projeto

•

Documentação dos riscos

•

Protótipos

•

Documento inicial de arquitetura

Fase de Elaboração:
•

Define-se e estabelece um guia (baseline) para a arquitetura;

•

Define-se um guia para o documento visão produzido na fase anterior;

•

Estabelece-se uma relação consistente entre o documento visão e a
implementação do sistema com prazo e custos razoáveis e;

•

Os produtos dessa fase são:

•

Proposta de negócio (business case) atualizado

•

Modelos UML – modelagem pronta, incluindo modelos de Casos de
Uso

•

Versão atualizada do documento Visão

•

Descrição da arquitetura

•

Plano de projeto para as fases de construção e transição

Fase de Construção:
•

Complementa os requisitos, análise e design

•

Minimiza os custos de desenvolvimento ao otimizar os recursos;

•

Qualidade é estabelecida e executada

•

Apresentação de versões úteis

•

Os principais produtos dessa fase são:

•

Plano de projeto para a fase de transição

•

Software (em versões), os manuais e descrições da versão
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•

Modelos do sistema

•

Proposta de negócios, atualizada para o final dessa fase

Fase de Transição;
•

Apresenta-se a correção de defeitos;

•

Faz-se a preparação para instalação do software

•

Faz-se a conversão de base de dados existentes

•

Implementa-se as mudanças aprovadas

•

É feito o Roll-out – implantação do sistema em ambiente de produção

•

Os produtos dessa fase são:

•

Software em sua versão executável final

•

Documentação do sistema

•

Modelos do sistema

•

Descrição completa da arquitetura

•

Manuais do sistema para o usuário final

O UP estabelece um processo para organizar o ciclo de desenvolvimento
completo de software. No presente trabalho é considerado apenas a
rastreabilidade dos requisitos; portanto, referencia-se o UP para estabelecerse os artefatos utilizados no rastreio de requisitos.
A Figura 3.8 ilustra as fases do UP e os fluxos de trabalho que são:
Requisitos, Análise, Design, Implementação e Testes.

Iniciação

Elaboração

Construção

Requisitos
Análise
Design
Implementação
Teste

Figura 3.8 - Fases e fluxos de trabalho no UP.
Fonte: Jacobson (2004).
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Transição

O fluxo de trabalho “requisitos” está em todas as fases do processo. Assim,
a cada iteração ocorre o refinamento dos requisitos. Tal refinamento ocorre
com o auxílio do entendimento do modelo domínio e de negócios do sistema.
Estes modelos são representados como Casos de Uso em UML. De acordo
com Jacobson et al. (2004), o esforço no fluxo de trabalho de requisitos é
criar um modelo do sistema a ser construído utilizando-se Casos de Uso. Os
passos do fluxo de trabalho “requisitos” são resumidos em:

•

Criação dos artefatos de requisitos

•

Coleta dos requisitos (Analista de sistemas, especificador de Casos de
Uso, Designer da interface de usuário e arquiteto)

Com base nos artefatos e os passos dos fluxos do UP, é possível
estabelecer uma maneira direta de relacionar os requisitos declarados na
fase de iniciação ao código implementado nas fases subsequentes, isto é,
vincular o processo de rastreio e o processo de desenvolvimento.
A implementação do UP mais conhecida é o RUP. O RUP, por meio de
ferramentas como o RequitisePro, possibilita o rastreio dos requisitos. Buscase, neste trabalho, uma forma de rastreio que seja complementar e separada
do processo de desenvolvimento.
Nesse aspecto, a captura dos requisitos deve prezar pelo motivo de um
requisito fazer parte do projeto, pois ao capturar esse motivo, o sistema
poderá ser reparado ou expandido, com suas funções mantidas. No presente
trabalho, os requisitos são rastreados e gerenciados de forma a manter a
máxima proximidade com a declaração inicial dos mesmos. O rastreio é feito
entre os artefatos usados no processo de desenvolvimento como, por
exemplo, no RUP (Figura 3.9). Para tal, o uso da XML é feito de modo a
facilitar

o

vínculo

desses

requisitos

em

qualquer

processo

de

desenvolvimento; isto é, para software orientado a objetos, arquiteturas
voltadas a Web ou outras. Para implantar diferentes processos de
desenvolvimento, o RUP (implementação comercial do UP) adota o sistema
de plug-ins, por exemplo, para abarcar os processos ágeis.
46

3.8 Gerenciamento de Requisitos e UP
No UP, os artefatos estão relacionados aos Casos de Uso. O sistema pode
ser modelado com os Casos de Uso em diferentes perspectivas. Os artefatos
criados nesse processo devem ser passíveis de rastreio. Não só os modelos
criados em UML mas, também, os documentos que são artefatos, devem
estar vinculados para um relacionamento de requisitos com funcionalidades.
Nesse ponto, o UP não tem indicação direta de como tal rastreio é feito. A
rastreabilidade não é enfatizada. É garantida por meio das iterações que
acontecem em cada fase. Em resumo, o fluxo de trabalho “requisitos”, coleta
os requisitos na forma de:
•

Modelo ou proposta de negócios, também denominada modelo de
domínio.

•

Casos de Uso que coletam os requisitos funcionais e não-funcionais.

•

Protótipos dos artefatos (atores, interfaces do usuário e outros
diagramas).

•

Requisitos suplementares.

Esse conjunto de informações, contidas nos artefatos, é o ponto de partida
para os demais fluxos de trabalho que seguem.
Tal conceito de fluxos de trabalho agrupa as atividades de um processo. Os
processos de manipulação e gerenciamento de requisitos estão contidos no
fluxo de trabalho “requisitos”. Esse fluxo de trabalho é um guia geral de como
as atividades devem ser organizadas a cada iteração e não representa uma
regra fixa a ser seguida; esse fluxo, isto é, o conjunto de passos, deve ser
adequado a cada iteração. São definidos, também, os papéis a serem
incorporados pelas pessoas envolvidas no processo.
Essas características dos fluxos de trabalho são definidas pelo UP e são
aplicadas ao processo de desenvolvimento em geral. A relação dessas
características com o presente trabalho é a de que os artefatos criados ao
longo do processo de desenvolvimento devem estar vinculados, e o processo
para estabelecer esses vínculos é externo ao processo de desenvolvimento.
47

Os requisitos devem ser mantidos da forma como foram declarados, a
modelagem feita dentro do processo de rastreio deve ser simplificada para
manter compatibilidade com a modelagem do processo de desenvolvimento.
Os principais artefatos utilizados no manuseio dos requisitos são: o
documento “visão”, os modelos de Casos de Uso, glossário dos requisitos.
Esses dois últimos são desenvolvidos durante o processo de elucidação dos
requisitos, em uma possível segunda iteração. Esses artefatos servem de
modelo para os artefatos utilizados neste trabalho, sendo que, o documento
“visão” contém, também, a declaração dos requisitos e é o ponto de partida
para o ciclo de vida de desenvolvimento. A abordagem usada, para o
processo de rastreio, difere do UP nos modelos de Casos de Uso, pois ao
utilizar a OPM, estes cenários de Casos de Usos são modelados nos
processos da OPM.

Figura 3.9 - Tipos de requisitos e as relações com os artefatos no RUP.
Fonte: Kruchten (2003).
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Os processos, como mencionado, são entidades da OPM que expressam
as ações a serem executadas; por isso, podem conter um ou mais Casos de
Uso da UML.
Para gerenciar os requisitos no processo de rastreio proposto, é utilizado o
documento de declaração de requisitos e os modelos OPM. A diferença de
abordagem em relação ao UP se dá na criação dos Casos de Uso. No
processo de rastreio, os Casos de Uso são incorporados como processos na
OPM. Os requisitos são preservados por meio de XML e relacionados com os
modelos criados em OPM.

3.9 Conclusão
O processo de desenvolvimento determina quais artefatos são criados e de
que forma são gerenciados os requisitos do software. Como referência, nesse
capítulo discutiu-se o UP por ser uma dos processos mais utilizados na
produção de software. Do UP são retirados os principais artefatos e etapas a
serem seguidas pelo processo de rastreio de requisitos. Conforme visto, o UP
estabelece fases no desenvolvimento, a saber: iniciação para a coleta dos
requisitos, elaboração para a criação dos modelos de software, construção
para a codificação e transição como a fase de implementação do software.
Essas fases são adaptáveis ao projeto e servem como guia para o
estabelecimento de fases no processo de rastreio.
A modelagem é uma etapa importante do processo de desenvolvimento
pois fornece uma visão mais detalhada das funções que são exercidas pelo
sistema. A modelagem pode ser simplificada pela escolha da linguagem ou
metodologia a ser seguida; ao escolher-se a OPM reduziu-se o número de
diagramas e foi possível simplificar algumas etapas do processo de rastreio.
Com um menor número de diagramas a rastreabilidade pode ser mais direta
entre os artefatos.
Esse capítulo é importante por discutir o processo de desenvolvimento, os
artefatos criados nas principais metodologias de desenvolvimento e discutir
como a modelagem é importante para a construção do software. Mostrou-se
também, as diferenças conceituais entre UML e OPM; essa comparação é útil
para ilustrar como a modelagem influi no rastreio dos requisitos e a motivação
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na escolha da OPM. A principal motivação dessa escolha é a modelagem de
processos. No próximo capítulo será mostrado como os artefatos
estabelecidos a partir de referências a outros modelos são usados no rastreio
de requisitos.
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4 Artefatos de Desenvolvimento de Software e a
Rastreabilidade
4.1 Introdução
Existem diferentes modelos para o ciclo de desenvolvimento de software
que propõem formas de documentação adequadas a cada situação de
desenvolvimento, como por exemplo, projetos de software orientados a
objetos ou projetos de programação estruturada para mainframes. Cada
situação implica um conjunto de práticas particulares e com técnicas
específicas. Em quaisquer processos adotados, um dos aspectos importantes
é a rastreabilidade, que é influenciada pela coleta e gerenciamento de
requisitos e pela técnica de modelagem. Cada organização ou empresa
desenvolvedora de software adota as práticas mais convenientes à realidade
organizacional nas quais são usadas ferramentas existentes, muitas vezes,
softwares adquiridos com fins específicos. Uma possível junção destas
técnicas e processos, no que tange à rastreabilidade, pode ser feita ao
utilizar-se o conceito de gerenciamento de projetos para a organização do
processo de rastreio. Este capítulo propõe uma forma de organizar o rastreio
de requisitos de forma que seja possível estabelecer-se o relacionamento
entre o planejamento do projeto, por meio das áreas de conhecimento
(PMBoK), e as características que o software deve ter de forma a promover a
rastreabilidade e complementar o processo de desenvolvimento de software.

4.2 Modelos, Documentos e Código – Artefatos do
Desenvolvimento de Software
Notadamente, o UP utiliza-se da UML para apresentar os modelos dos
requisitos. O uso da UML implica a sincronização dos diagramas nela
contidos. A sincronização dos diagramas de UML, isto é, a atualização dos
requisitos em todos os diagramas é uma tarefa executada de forma
automática por ferramentas existentes. No entanto, observa-se que,
conceitualmente, essa sincronização não é estabelecida pela UML, como
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observou Dori (2002b). Sendo assim, a UML não determina diretamente qual
é a interface para integrar essas visões. O quadro da Figura 4.1 mostra as
visões (4+1) da UML. Estas visões do sistema têm que estar sincronizadas.
O processo de rastreio de requisitos deve preservar os requisitos
documentados e modelados nos artefatos do processo de desenvolvimento.
Para tal, a modelagem feita no processo de rastreio deve estar relacionada à
modelagem feita no processo de desenvolvimento, para que as informações
contidas nos artefatos da modelagem sejam preservadas no rastreio.
O presente trabalho estabelece os vínculos entre os artefatos criados ao
longo do ciclo de desenvolvimento, por meio de XML, o que permite a
rastreabilidade de forma direta. Nessa abordagem, os vínculos entre os
artefatos são feitos por meio de tags em XML, que relacionam tais artefatos.
A Figura 4.2 ilustra esse conceito. No processo descrito neste trabalho, os
artefatos utilizados são:

•

“Project Charter”: Documento que descreve os aspectos do projeto a
ser desenvolvido. As informações documentadas nesse artefato
permitem que o processo de rastreio seja organizado como um projeto,
pois é possível estabelecer os riscos do processo de rastreio, um
plano de comunicações e outros.

•

DERS (Documento de Especificação de Requisitos de Software):
Documento onde detalha-se os requisitos necessários do software a
ser desenvolvido.

•

RMR (Requerimento de Mudança de Requisitos): Documento de
especificação de mudanças de requisitos declarados no projeto
original.

•

RT (Relatório de Testes): Documento que mostra os resultados dos
testes feitos.
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Figura 4.1 - Quatro vistas da UML.
Fonte: Eriksson et al. (2004).

Nestes documentos são estabelecidos os vínculos de rastreabilidade; os
requisitos de software podem ser rastreados em cada um destes
documentos, o que indica como foram declarados ou codificados em cada
fase do processo de desenvolvimento. Esses documentos podem ser
disponibilizados em um servidor web para que possam ser atualizados por
diferentes participantes do processo de rastreio. O controle dessa
documentação pode ser feito, por exemplo, por meio do ambiente IDE
Eclipse.
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Figura 4.2 - Relação entre os artefatos por meio de XML.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

As etapas do processo de rastreio proposto no presente trabalho estão
estruturadas em um ambiente de projeto. Sendo assim, a sequência de
atividades propostas é:

1. Iniciação
Na fase de iniciação é feito o planejamento do projeto de rastreio dos
requisitos de software. O documento Project Charter, que contém as
informações principais sobre o projeto, é elaborado. O que é relevante para o
trabalho proposto aqui é o fato do Project Charter dar conta de aspectos
importantes do projeto, tais como: ambiente de desenvolvimento, quantidade
de recursos (pessoas, ferramentas, infraestrutura e outros) necessárias ao
projeto, entre outras coisas. O Project Charter é o vínculo entre os demais
documentos de projeto. A discussão apresentada nessa dissertação abrange
somente os aspectos de rastreabilidade, sem se preocupar com as demais
características. O Project Charter faz menção ao DERS. Dessa forma,
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estabelece-se o primeiro vínculo de rastreabilidade: os documentos de
especificação de requisitos de software (DERS) devem pertencer a projetos.
Essa fase corresponde à fase de mesmo nome no UP.

2. Desenvolvimento
Essa fase corresponde às fases de elaboração e construção do UP. Nessa
fase é feita a modelagem dos requisitos e a codificação. Estabelece-se que
essa fase deve ter algumas iterações, para que os modelos possam ser
aprovados pelo usuário e pelo analista de requisitos. Ainda nessa fase, foi
estabelecida uma revisão de artefatos. Após a modelagem em OPM, é feito o
vínculo dos artefatos com o código, no processo de rastreio.
Os riscos arquitetônicos ou outros riscos identificados são documentados e
tratados pela área de gerência de risco do gerenciamento de projetos. Assim,
os riscos podem ser tratados no processo de rastreio. A sua relevância
determina o que será feito em termos de contingência, no processo de
rastreio.
Os modelos feitos nessa etapa podem ser compartilhados por meio de um
web server para que possam ser verificados pelos envolvidos no processo.

3. Fechamento de projeto
Essa fase corresponde à fase de transição do UP e corresponde ao
encerramento de projeto proposto pelo PMBoK (2004). A fase de fechamento
tanto pode ser uma fase de entrega de algumas funcionalidades, quanto pode
ser a entrega de um sistema completo. Considera-se como projeto uma
atividade que tenha por objetivo a entrega de produtos que podem ser
funcionalidades ou um sistema complexo que foi desmembrado em projetos
menores.
De uma forma similar ao UP, a coleta de requisitos se dá por meio do
documento de requisitos produzido no início do ciclo de desenvolvimento.
Para o processo de rastreio, tal documento tem um formato com seções préfixadas, para que possa ser transformado em um documento XML. Os
elementos discriminados em tal documento são aqueles relevantes à
construção do software. Os principais tópicos desse documento (DERS) são:
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objetivo, funcionalidades do produto, os modelos (na UML, estes modelos
são Casos de Uso), restrições de design e implementação, lista de
funcionalidades e requisitos não funcionais.
No presente trabalho, os principais artefatos considerados são o documento
de requisitos (DERS), os modelos OPM e o código. Existe a necessidade de
comunicação dos requisitos em diferentes níveis de linguagem, ou seja, com
detalhamento técnico maior ou menor e com níveis de linguagem natural
(idioma) diferenciados de acordo com a especialidade dos usuários. Nesse
aspecto, é importante documentar os motivos pelos quais os requisitos foram
declarados e não só a forma como foram expressos. Além de documentar as
sentenças expressas pelos usuários, é necessário indicar o relacionamento
desses requisitos com os outros aspectos do software tais como:
desempenho, tempo de resposta, interfaces e outros. O ato de persistir tais
relacionamentos é o principal aspecto da captura de requisitos e é a essência
do presente trabalho. Ao simplificar as etapas do gerenciamento de requisitos
dentro do processo de rastreio e, ao utilizar-se a OPM, pretende-se preservar
a motivação dos requisitos. Dessa forma, é preservada a razão ou situação
que exige que o software tenha as características declaradas inicialmente. A
comunicação desses requisitos, para diferentes audiências e em diferentes
níveis, é garantida pelo uso de XML, que permite separar o formato da
apresentação do conteúdo. O conteúdo, então, é a motivação dos requisitos.
A partir do documento de requisitos, com algumas tags XML incluidas, é
possível criar diversas formas de apresentação dos requisitos utilizando-se,
por exemplo, do XSL (XML StyleSheet).
Nessa abordagem, ressalta-se a forma aberta do manuseio dos requisitos,
isto é, exportá-los e apresentá-los não é restrito à ferramenta utilizada e
podem ser exportados para quaisquer outros documentos. Dessa forma, a
comunicação é agilizada e padronizada. Os artefatos criados no processo de
gerenciamento de requisitos são simplificados para apoiar o processo de
captura,

sem

torná-lo

muito

oneroso

para

as

demais

etapas

do

desenvolvimento. Essa é a principal crítica feita aos processos voltados à
documentação: produzem demasiada documentação e demandam pessoal
para o processo de controle, com impacto na produção de código.
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Com essa abordagem de simplificar os artefatos no processo de rastreio, é
possível manter o equilíbrio entre a documentação e a agilidade do processo
de rastreio; esse equilíbrio entre processos voltados a documentação e
processos ágeis é proposta no trabalho de Boehm e Turner (2003).
O processo de captura dos requisitos, então, inicia-se pelo documento de
requisitos, conforme sugere o padrão 830 do IEEE. É utilizado esse padrão
para se criar um documento para captura de requisitos por meio do uso de
tags de XML. Para não haver conflito de nomenclatura das tags de diferentes
artefatos criados ao longo do processo de desenvolvimento, o documento de
requisitos deve ter um namespace associado, chamado DERS (Documento
de Especificação de Requisitos de Software). As tags criadas para esta
pesquisa, a partir desse documento são:
<Objetivo>: Indica o propósito do software a ser desenvolvido. Essa
informação indicará o “grau de aderência” do produto final à funcionalidade
esperada do software.
<Escopo>: Indica o que foi inicialmente definido para o software. O escopo
define o que a etapa de implementação irá executar. Portanto, essa
informação preserva o que foi originalmente estabelecido como a
abrangência do projeto.
<Funcionalidades>: Contém informação sobre as características (features)
a serem implementadas pelo sistema. Essa informação é relacionada ao
conjunto de características implementadas pelo código.
<RestriçõesIniciais>: Informação sobre as restrições para implementação
de determinadas funções. A motivação para incluir essa informação é que as
restrições podem alterar-se ao longo do tempo e, ao persistir tal informação,
pode-se verificar, em um estágio mais avançado do projeto, o que impediu a
implementação de determinadas funções.
<Premissas>: As premissas utilizadas são armazenadas para que seja
estabelecida uma relação entre as premissas e o funcionamento do software.
<ListaDeFuncionalidades_n>: É guardada a informação sobre as
características de cada função em particular.
<Desempenho>: Indica as expectativas de desempenho a serem seguidas
pelo software.

57

<Segurança>: Informações sobre itens de segurança a serem seguidos.
Quaisquer recomendações ou padrões a serem seguidos devem ser
informados aqui.
<Qualidade>: Indicativos de qualidade devem ser armazenados aqui.
Quaisquer padrões a serem adotados, devem ser persistidos para que seja
feito o relacionamento entre a qualidade final do produto e a especificação
original.

Área de Conhecimento (PMBoK)
Gerência de Integração de Projetos
Gerência de Escopo do Projeto

Gerência do Tempo

Gerência do custo do Projeto
Gerência da Qualidade do Projeto
Gerência dos Recursos Humanos
do Projeto
Gerência das Comunicações do
Projeto
Gerência dos Riscos de Projeto
Gerência de aquisições para o
Projeto

Informações e tags Relacionadas
Nessa área é criado o plano de projeto e o plano de
gerenciamento de mudanças. Tag: <Objetivo>.
Nessa área é feito o início do projeto, planejamento
do escopo, definição, verificação e controle das
mudanças de escopo. Tags: <Escopo> e
<RestriçõesIniciais>
Nessa área é feita a definição de atividades,
sequenciamento, estimativa de de duração,
desenvolvimento e controle de cronograma. Tags:
<Funcionalidade>, <ListaDeFuncionalidades_n> e
<RestriçõesIniciais>
Nessa área é feito o planejamento de recursos,
estimativas de custos, orçamento e controle de
custos. Tags: <RestriçõesIniciais> e <Premissas>
É feito planejamento, garantia e controle da qualidade
do projeto. Tags: <Qualidade> e <Segurança>
Garante o planejamento da organização, aquisição
dos recursos humanos e desenvolvimento do time.
Tag: <Escopo>
Permite a organização das formas de comunicação,
distribuição da Informação, relatório de desempenho
e fechamento administrativo. Tag: <Escopo>.
Permite o planejamento para gerir riscos, identificar,
qualificar, quantificar, planejar respostas,
monitoramento e controle. Tag: <Segurança>
Planejamento das aquisições e contratos para o
projeto. Não tem relação direta com o
desenvolvimento de software.

Tabela 4.1 - A relação das áreas de conhecimento de gerência de projetos
com os itens do documento de requisitos de software.
Fonte: Elaborada pelo Autor.
Com a utilização dessas tags, os requisitos de software podem ser
relacionados diretamente com as áreas de domínio (ou conhecimento) do
gerenciamento de projetos conforme o PMBoK (2004). A Tabela 4.1 contém a
lista dessas áreas de conhecimento. Dessa maneira, ao estabelecer-se um
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projeto de desenvolvimento de software, a captura e elucidação de requisitos
é a etapa inicial, sendo que cada função ou característica (feature) do
software, ou ainda, do grupo de funções, pode ser tratado como um projeto,
ao qual aplicam-se os devidos métodos de gerenciamento. A fase de captura
de requisitos do processo de desenvolvimento tem relação com a fase de
iniciação do processo de rastreio. Sendo assim, os artefatos criados no
processo de desenvolvimento são documentados no processo de rastreio, no
Project Charter e no DERS.
Como o alcance do presente trabalho refere-se ao manuseio dos requisitos,
as técnicas de gerenciamento de projeto não são abordadas aqui. Assim,
cada artefato produzido no ciclo de desenvolvimento do software pode ser
rastreado com uso dessa informação de relacionamento contida nas tags.
Esse relacionamento entre os artefatos permite a rastreabilidade direta dos
requisitos funcionais.

4.3 Project Charter – Documento de projeto
Conforme mencionado, o Project Charter é o documento no qual
estabelece-se quais são as premissas do projeto. Existem diversos modelos
deste artefato mas o que é mais importante a seu respeito é o fato de
compilar as informações sobre o projeto baseado em áreas de conhecimento;
assim, estabelece-se quais aspectos do projeto a ser desenvolvido são
relevantes controlar.
Como o processo de rastreio é auxiliar ao processo de desenvolvimento,
pode ocorrer em paralelo ou pode ser estabelecido posteriormente. Sendo
assim,

as

informações

coletadas

durante

o

desenvolvimento

são

documentadas no Project Charter para efeito de rastreamento. A relação
entre o Project Charter e o documento Visão é a coleta de requisitos: O
documento Visão contém a informação sobre os requisitos para fins do
desenvolvimento e o Project Charter é o artefato no qual divide-se os
requisitos em áreas de conhecimento, para que sejam controlados aspectos
como riscos, cronogramas e outros, no projeto de rastreio. Além disso, esse
documento serve como um contrato entre as partes (stakeholders e time de
desenvolvimento) sobre o que compreende o projeto a ser desenvolvido.
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No Project Charter cria-se o primeiro vínculo de rastreamento pois o escopo
do projeto de desenvolvimento de software declarado contém referência ao
DERS (Documento de Especificação de Requisitos de Software).
A análise do projeto por meio das técnicas de gerenciamento de projeto
(PMBoK) que utiliza-se das áreas de conhecimento (conforme Tabela 4.1),
permite

verificar

quais

aspectos

do

projeto

são

relevantes

e

a

interdependência entre os requisitos declarados pelos envolvidos no
processo. Por exemplo, requisitos de qualidade ou segurança podem ter
significativo aumento na quantidade de linhas de código a serem entregues.
Uma regra de segurança pode, por exemplo, estabelecer níveis de acesso
para todos os módulos do software a ser desenvolvido. Esse requisito tem
que ser documentado e para rastreá-lo, propõe-se que seja criado uma tag
que contenha esse requisito para futura referência no projeto. Dessa forma,
as informações iniciais do projeto são persistidas na forma que foram
declaradas. Esse recurso de vínculo entre artefatos por meio de tags é
importante para manter referências entre os requisitos no processo de
rastreio. No processo proposto neste trabalho, o compartilhamento das
informações dos envolvidos no projeto, sejam os desenvolvedores,
patrocinadores ou responsáveis pode ser feito por meio de um ambiente
webserver. Todos os artefatos utilizados nesse processo podem ser
compartilhados em um webserver. Um exemplo do uso das informações do
Project Charter encontra-se na Figura 4.3.
As informações usadas nas tags são retiradas diretamente do documento e
é gerado um documento XML com as informações agrupadas nas tags.
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Figura 4.3 - Informações retiradas do documento Project Charter.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Em XML, é possível recuperar essas informações por meio de queries e
fazer o relacionamento com os demais artefatos.

4.4 Documento de Especificação de Requisitos de Software –
DERS
O documento de especificação de requisitos contém todas as informações
para o desenvolvimento do software que são extraídas para compor um
documento XML de forma similar ao documento XML composto a partir do
Project Charter. Conforme mencionado, as tags criadas a partir do
documento

de

especificação

de

requisitos

são:

Objetivo,

Escopo,

Funcionalidades, RestriçõesIniciais, Premissas, ListadeFuncionalidades_n,
Desempenho, Segurança e Qualidade. Os requisitos guardados nessas tags,
segundo o processo proposto, devem ter uma relação direta com as tags
criadas a partir do documento Project Charter. Sendo assim, as relações
devem ser:
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•

O objetivo descrito no documento DERS deve ser vinculado ao
objetivo contido no Project Charter.

•

O escopo do projeto deve conter o escopo do DERS.

•

As funcionalidades requisitadas do software devem estar vinculados à
informação contida na tag “ProdutosdoProjeto”.

•

As restrições iniciais do software devem estar vinculados às restrições
do projeto.

•

As premissas devem estar vinculadas à informação contida na tag
“Expectativa” e à tag “Exclusões”

•

A

lista

de

funcionalidades

deve

se

relacionar

à

tag

“ProdutosdoProjeto”.
O ideal para a rastreabilidade direta seria persistir todas as informações do
documento DERS e transformá-las em informações passíveis de busca
eletrônica com relacionamentos entre os artefatos. Como restrição do
processo proposto nesse trabalho, somente as informações listadas acima
serão transformadas em XML. Uma possível expansão desse processo é a
transformação completa deste documento em XML. Esse relacionamento
entre os artefatos é proposto para o processo de rastreio.

4.5 Modelos OPM
Como parte da fase de desenvolvimento do processo proposto, modelos
são elaborados em OPM. Para estabelecer a rastreabilidade com os
documentos, os modelos em OPM são transformados em código XML para
que possam ser relacionados com as informações provenientes dos
documentos que, até a fase de desenvolvimento são, principalmente, o
Project Charter e o DERS.
A Figura 4.4 ilustra um exemplo de diagrama OPM onde cliente é uma
entidade física, ou seja, uma entidade do mundo real, conforme ilustrado no
capítulo 3. O processo “consultar” “consome” o objeto cliente, isto é,
necessita dos objetos cliente e conta bancária para que ocorra. A Figura 4.4 é
a listagem em XML do mesmo diagrama.
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Figura 4.4 - Diagrama OPM e respectiva sentença OPL.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Figura 4.5:Respectiva listagem do diagrama da Figura 4.4 transformado em
XML.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

O relacionamento entre os modelos OPM e os documentos iniciais (Project
Charter e o DERS) é feito por meio das informações transformadas em XML.
Para cada diagrama criado, a visão mais superficial, ou seja, a visão com
menos detalhes do diagrama OPM deve estar relacionado à tag
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“Funcionalidades” do documento DERS que, por sua vez, deve estar
relacionada à tag “ProdutosdoProjeto”. Esse relacionamento é importante
para garantir o rastreio “para frente e para trás” citado no padrão 830 do
IEEE.
Os requisitos não-funcionais do software, tais como: desempenho,
segurança e qualidade, têm relação com os atributos gerais do projeto de
desenvolvimento, portanto:

•

Os detalhes de segurança devem ser relacionados; os requisitos de
segurança declarados no DERS devem ser parte dos requisitos
declarados no Project Charter.

•

Os itens de qualidade, da mesma forma, devem estar relacionados aos
requisitos de projeto, declarados no Project Charter.

Para uma rastreabilidade direta seria importante persistir todas as
informações do documento DERS; no entanto, como restrição deste trabalho,
somente as informações apresentadas aqui são mantidas em XML. Sendo
assim, informações de requisitos não-funcionais devem estar contidas nos
requisitos declarados para o projeto. Por exemplo, requisitos de desempenho,
segurança e qualidade devem ter relação direta com seus correspondentes
declarados no Project Charter.

4.6 Código
O código deve ser relacionado com os demais artefatos para garantir a
rastreabilidade. Não somente o código em si, escrito na linguagem de
programação escolhida para o projeto, mas também os comentários escritos
pelos desenvolvedores devem ser preservados, como artefatos do processo
proposto.
O trabalho de Maletic (2005) propõe a tradução dos artefatos e modelos
para XML para que estabeleça-se os vínculos de rastreabilidade. Nessa
abordagem é usada a UML, ao passo que neste trabalho é usado OPM e o
processo proposto aqui fixa os artefatos iniciais (Project Charter e DERS). A
diferença entre o uso de uma ou outra forma de modelagem é que o
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resultado da aplicação da srcML é diferente. Sendo assim, os vínculos
criados são diferentes. A Figura 4.6 ilustra a representação de um código em
linguagem C transformado para srcML.
O código, ao ser preservado em XML, permite que sejam feitas buscas por
informações e relacionamentos entre os artefatos. A restrição dessa
abordagem é a necessidade de se criar um tradutor de código-exemplo para
os modelos OPM.

Figura 4.6 - Exemplo de listagem de um código C transformado em SrcML.
Fonte: Collard (2002).

Devido à quantidade reduzida de diagramas da OPM, tal tarefa pode não
ser mais complexa do que a criação da srcML. Não é o escopo deste
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trabalho, discutir a implementação de tal tradutor pois não são tratados aqui
os detalhes das ferramentas para leitura do código-fonte.
A inclusão do código juntamente com os comentários é importante para
garantir a rastreabilidade. A relação do código com as tags “Funcionalidades”
do documento DERS não é claramente definida. É necessário organizar o
código a ser feito em módulos ou subdivisões do projeto, para poder se fazer
uma relação com as funcionalidades no DERS e com os produtos a serem
entregues, do projeto. No entanto, tal divisão e relacionamento pode não ser
direto e pode interferir na rastreabilidade.

4.7 Relatórios de Testes
De modo similar ao código, estabelecer a rastreabilidade até o documento
de testes é uma tarefa que exige organização do formato dos testes. Uma
vez que não é possível testar algumas funcionalidades de forma
independente, os testes devem ser organizados de tal maneira que incluamse um conjunto de funcionalidades em cada bateria de testes. Uma
abordagem possível para a rastreabilidade na organização dos teste é a
proposta por Kelleher (2005), na qual usa-se um mapa de tópicos para
relacionar os requisitos e sua ocorrência em algum artefato. Ainda assim, a
organização criteriosa dos testes deve considerar um conjunto de testes que
se relacione com o que foi declarado no DERS. Os testes devem ser
rastreados até o DERS e devem estar relacionados com:
•

O objetivo do software ou sistema. Um teste que verifique o propósito
do software pode então criar um vínculo para o Project Charter.

•

As funcionalidades requisitadas do software devem estar relacionadas
a um conjunto de testes. Isso pode ser rastreado “para trás” até o
conjunto de funcionalidades declarado como produto do projeto.

•

A lista de funcionalidades testadas deve se relacionar à lista de
funcionalidade do DERS e à lista de funcionalidades do Project
Charter.
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Figura 4.7 - Os artefatos e suas representações em XML.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

O relatório de testes, no processo proposto, é o artefato que encerra o ciclo
de desenvolvimento, pois traz informações sobre as funcionalidades testadas
com sucesso. O processo de rastreio deve poder relacionar cada teste
realizado com as declarações iniciais dos requisitos, passando pela descrição
feita no documento de requisitos de software. A Figura 4.7 ilustra o
relacionamento entre os documentos Project Charter e DERS.

4.8 Rastreamento a partir dos artefatos
Conforme visto nas seções anteriores, cada artefato contribui para o
processo com informações específicas sobre o desenvolvimento do software.
Para cada documento, estabeleceu-se um conjunto de informações que
seriam persistidas nos documentos XML. Estas informações permitem o
rastreio de requisitos por meio de buscas (queries) sobre as informações
persistidas ao se transformar o conteúdo dos artefatos em XML. É importante
notar que as informações que são persistidas contêm as declarações
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originais dos requisitos, ou seja, o propósito do rastreio é relacionar o produto
final (código) aos requisitos originais (contidos no DERS).
Propõe-se neste trabalho os artefatos importantes para o rastreamento e
como as informações contidas nesses artefatos são relacionadas. Algumas
técnicas, dentro do processo de rastreio, permitem automatizar o processo. O
uso de um ambiente colaborativo (por exemplo, Eclipse) permite que os
artefatos sejam criados e compartilhados. O uso de OPCAT como ferramenta
de modelagem permite a transformação dos modelos em XML e o scrML
permite que o código também possa ser transformado em XML, com a adição
de comentários relevantes às partes do código.

Esses conceitos e

ferramentas permitem estabelecer um processo de rastreio abrangente e
independente do processo de desenvolvimento.

4.9 Meta-Modelagem do Processo de Rastreio
O papel do processo de rastreio é vincular seus artefatos aos artefatos do
desenvolvimento. São produzidos artefatos durante o rastreio para persistir
as informações coletadas. Assim, o próprio rastreio está documentado em

Figura 4.8: Meta-modelagem do processo de desenvolvimento e rastreio.
Fonte: Elaborada pelo Autor.
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seus artefatos. O processo de rastreio depende dos artefatos do processo
de desenvolvimento e produz seus artefatos e os vínculos entre artefatos dos
dois processos (desenvolvimento e rastreio). A Figura 4.9 ilustra esse
conceito. Essa figura é uma meta-modelagem do processo de rastreio. A
ilustra quais informações estão contidas em quais artefatos.

Figura 4.9: Meta-modelagem do processo de desenvolvimento e rastreio.
Fonte: Elaborada pelo Autor.
O processo de rastreio estipula os vínculos entre os artefatos, de maneira
ordenada. Isto é, com base nas informações colhidas dos artefatos de
desenvolvimento, se estabelecem vínculos diretos. No estudo de uso
apresentado, esses vínculos são mostrados como tags introduzidas em cada
artefato.

4.10 Projeto para organização do rastreio versus Processo de
rastreio
O processo de rastreio, conforme ilustrado, tem como fase inicial a
organização de um projeto. Essa parte do processo é necessária para que
sejam endereçadas as questões organizacionais do processo, isto é, quantos
recursos são utilizados, como são tratados os riscos, entre outros aspectos.

69

A etapa de organização por meio de projeto permite que sejam analisados
os casos de testes e permite avaliar a organização dos testes. A partir da
documentação de testes é possível estabelecer os vínculos (tags) para
rastreio. Como mencionado, os testes devem ser organizados de acordo com
as funcionalidades previstas para o software.
Outro aspecto analisado durante a organização do rastreio é o rastreio no
código. Devido às particularidades de cada linguagem de programação e de
cada processo de rastreio, organizar as tags para o código não é uma tarefa
simples. Tal organização é feita com as tags e com a análise feita durante a
fase inicial do rastreio.
O processo de rastreio é repetido para estabelecer-se os vínculos
necessários entre os artefatos. A organização por projeto é importante para
que seja possível gerenciar elementos importantes relacionados ao processo
de rastreio, que podem ser:

•

Processo de desenvolvimento e seus artefatos

•

Riscos

•

Necessidades e restrições organizacionais

•

Modelos usados (diagramas do UML)

•

Organização dos testes

A organização por área de conhecimento, de acordo com o PMBok (2004),
possibilita a análise de cada aspecto relativo aos recursos (informações e
pessoal) disponíveis. Uma vez estabelecidos os parâmetros por meio dessa
análise, o processo de rastreio pode ser repetido.
No estudo de uso apresentado, a fase de projeto é a fase que organiza os
artefatos do processo de desenvolvimento. Após isso, o processo de rastreio
pode ser repetido para qualquer informação que se deseje rastrear.

4.11 Conclusão
Assim como no UP, o processo de rastreio de requisitos apresentado
estabelece etapas sugeridas, que podem adaptar-se a projetos de diferentes
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domínios. Os artefatos criados no processo de desenvolvimento são
simplificados para que sejam utilizados no processo de rastreio apresentado
e, devido ao uso da OPM, o processo de modelagem é simplificado, para que
possa contribuir com artefatos rastreáveis. Como o processo de rastreio
proposto é auxiliar em relação ao processo de desenvolvimento, a
simplificação dos artefatos é necessária para que os artefatos não sejam
duplicados, desnecessariamente.
Para estabelecer um gerenciamento de requisitos que garanta a
rastreabilidade “para frente e para trás”, o presente trabalho utiliza-se de XML
para guardar e apresentar os requisitos de software. Com isso, é feito um
relacionamento com as áreas de conhecimento em gerenciamento de
projetos. Os artefatos propostos contêm informações relevantes sobre o
software a ser desenvolvido e tais informações são persistidas em XML, para
que seja possível relacioná-las e recuperar a informação sobre os requisitos
funcionais em qualquer fase do projeto. Apesar de usar o UP como exemplo
para o processo de desenvolvimento do software, o processo de rastreio
proposto não se limita somente à essa abordagem e pode ser adaptado a
outros processos de desenvolvimento.
No próximo capítulo, é apresentado um estudo de uso e as conclusões
sobre o uso do processo proposto nesse trabalho.
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5 Estudo de Uso: Sistema de Registro de Alunos
5.1 Introdução
Nesse capítulo apresenta-se o estudo de uso para o caso de um sistema de
registro de alunos. Esse sistema é apresentado no trabalho de Quatrani
(2001), com o foco na modelagem visual desse sistema usando-se UML e a
ferramenta Rational Rose. Com base nesse trabalho, apresenta-se o
processo de rastreio que pode ser estabelecido a partir do sistema proposto
utilizando-se os artefatos do processo de desenvolvimento.
As seções deste capítulo descrevem o processo de desenvolvimento, o
estabelecimento do processo de rastreio, os artefatos usados no processo de
rastreio, a modelagem em OPM e o rastreio em nível de código. Além disso,
é mostrada a organização do processo de rastreio por meio de
gerenciamento de projetos.

5.2 Sistema de Registro de Alunos: Resumo
O trabalho de Quatrani (2001) apresenta um sistema de registro de alunos
da Eastern State University (ESU). O sistema controla o registro dos alunos
nos cursos disponíveis a cada semestre. A descrição do sistema é
simplificada e não são apresentados os artefatos típicos do processo de
desenvolvimento. Tais artefatos são construídos aqui, a partir das
informações apresentadas no livro, para fins de ilustração do estudo de uso.
Segue a descrição do sistema, conforme apresentada por Quatrani (2001):
“O processo de designar professores a cursos e registrar alunos é uma
experiência frustante e demorada. Depois que os professores da ESU
resolvem quais cursos vão ministrar no semestre, o escritório de registro
entra com as informações no sistema. É impresso um relatório para os
professores, indicando quais cursos eles ministrarão. É impresso um catálogo
de cursos e distribuído aos alunos.
Atualmente, os alunos preenchem formulários de registro (com múltiplas
partes, coloridas) que indicam suas escolhas de cursos, e devolvem ao
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escritório de registro. O preenchimento típico é de 4 cursos por aluno. O
pessoal do escritório de registro insere os formulários dos alunos na unidade
principal do sistema de registro.
Uma vez fornecido o currículo do aluno para o semestre, durante a noite, é
feito o trabalho de designar alunos a cursos. Em geral, os alunos conseguem
suas escolhas; entretanto, em casos de conflitos de cursos, o escritório de
registros encaminha cada aluno para uma escolha adicional. Uma vez que
todos os alunos tenham tido sucesso em matricular-se nos cursos, uma cópia
impressa da agenda do aluno é enviada a cada um deles, para verificação. A
maioria dos registros de aluno é processada em uma semana, mas alguns
casos demoram até duas semanas para obter solução.
Uma vez completo o período de registro, os professores recebem uma lista
de alunos para cada curso que forem ministrar”.
Essa descrição, apesar de simples, contém os elementos necessários para
o desenvolvimento do sistema. A partir dela, é possível iniciar o processo de
desenvolvimento. Para fins de exemplo, é considerado que foram feitos o
desenvolvimento, a modelagem e implementação a partir dos artefatos
criados no desenvolvimento. Não é descrito como é feito o processo de
desenvolvimento ou se é utilizado algum processo de desenvolvimento, pois
o trabalho de Quatrani (2001) concentra-se na modelagem dos requisitos.
Dessa forma, para o exemplo apresentado aqui, é considerado o UP como
processo de desenvolvimento.

5.3 O Processo de Desenvolvimento
O processo de desenvolvimento inicia-se pela coleta de requisitos. Dessa
forma, o documento Visão é feito nessa fase. As informações contidas na
descrição do sistema são mantidas no documento Visão. No UP, essa fase
corresponde à fase de iniciação.
As premissas utilizadas neste estudo de uso são:
•

O processo de desenvolvimento é o UP

•

O documento Visão é feito a partir da descrição dada do sistema

•

A modelagem visual é a modelagem descrita no trabalho de Quatrani
(2001)
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A partir do documento Visão, constrói-se o Documento de Especificação
de Requisitos de Software (DERS) que também é um artefato do processo de
rastreio.
Uma vez criados os documentos Visão e o DERS, os próximos passos no
processo de desenvolvimento são a escolha de arquiteturas possíveis e o
estabelecimento dos modelos de Casos de Uso. A escolha da arquitetura,
nesse exemplo, ocorre depois da modelagem dos Casos de Uso, pois isso
permite que a arquitetura seja planejada junto com as funcionalidades.
O processo de desenvolvimento identifica quais são os atores do sistema,
os quais representam quaisquer interações com o sistema de registro de
alunos. Os atores identificados são:
•

Os alunos que desejam matricular-se nos cursos oferecidos

•

Os professores que selecionam cursos para ministrar

•

O sistema de registro que cria currículos e gera catálogos para o
semestre e armazena informações sobre os cursos, professores e
alunos

•

O sistema de cobrança que precisa receber informações de cobrança
do sistema

Os seguintes comandos foram identificados no processo de análise dos
requisitos do sistema de registro:
•

Registro de cursos

•

Seleção de cursos a ministrar

•

Solicitação de lista de cursos

•

Manutenção de informações de cursos

•

Manutenção do cadastro de professores

•

Manutenção do cadastro de alunos

•

Criação de catálogo de cursos

Para este estudo de uso considera-se que as informações sobre os
requisitos são coletadas nos documentos (DERS, Visão) em iterações e são
criados os modelos UML. A Figura 5.1 ilustra a visão geral dos Casos de Uso.
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Figura 5.1 - Visão geral dos Casos de Uso para o sistema de registro de
alunos.
Fonte: Quatrani (2001).

Cada funcionalidade é refinada em iterações dentro da fase de iniciação no
processo de desenvolvimento (UP).
Na

modelagem

são

identificadas

as

classes,

as

interações,

os

relacionamentos entre as classes e comportamento e estrutura das classes.
No processo de modelar o sistema, são elucidados mais aspectos dos
requisitos. As interações são documentadas nos diagramas de sequência e
os relacionamentos entre as classes são estabelecidos ao refinar-se as
associações entre as classes, decidir-se as associações e agregações e os
indicadores de multiplicidade. Um exemplo de diagrama de atividade é
ilustrado na Figura 5.2.
A partir de uma descrição razoável do sistema e os artefatos da
modelagem, é possível decidir-se sobre a arquitetura do sistema e avaliar os
riscos arquitetônicos. De acordo com Jacobson et al. (2004), as iterações são
mini-projetos que resultam em versões do software.
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Figura 5.2 - Diagrama de Atividade para o sistema de registro de alunos.
Fonte: Quatrani (2001).

As iterações do processo de desenvolvimento são planejadas e
estabelecidas utilizando-se a descrição inicial do sistema.
A codificação e testes são feitos dentro das iterações e produzem, na fase
de transição, uma versão do software. Uma vez que o foco do trabalho é o
rastreio, não são discutidos os detalhes das fases de codificação e testes no
processo de desenvolvimento.
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5.4 Estabelecimento do Processo de Rastreio
Em paralelo ou após o processo de desenvolvimento, é possível
estabelecer o processo de rastreio. Conforme descrito no capítulo 4, o
processo de rastreio tem como fase inicial, uma organização voltada a
projeto. O Project Charter é o artefato criado na fase de iniciação do processo
de rastreio.
Conforme ilustrado por Egyed (2005), estabelecer os vínculos de rastreio
tem um custo para o processo de desenvolvimento. Nessa abordagem, a
perspectiva para o rastreio não é puramente técnica; é atribuída maior
importância aos artefatos que tenham maior percepção para os usuários do
software. O custo para estabelecer vínculos de rastreabilidade pode ter
impacto no tempo do processo de desenvolvimento ou no orçamento do
projeto. Esse custo deve ser considerado no ciclo de desenvolvimento de
software. Dessa forma, a abordagem sugerida no presente trabalho é de
separar o processo de rastreio do processo de desenvolvimento e priorizar os
artefatos que tenham maior valor para os usuários.
No processo de rastreio proposto, utiliza-se o Project Charter para atribuir
valor aos artefatos e definir a prioridade dos vínculos de rastreio. Esse
artefato permite documentar os aspectos relevantes do projeto de rastreio de
requisitos. De acordo com o PMBoK (2004), os projetos dividem-se em áreas
de conhecimento. As informações coletadas nos documentos Visão e DERS
servem para planejar cada uma destas áreas.
Sob o ponto-de-vista de criação de artefatos, as etapas do processo de
rastreio são:
1) Iniciação
a. Definição do projeto de rastreio
b. Criação do documento Project Charter
2) Desenvolvimento
a. Criação dos modelos OPM
b. Iterações são feitas para elucidar requisitos e diminuir riscos
3) Fechamento de projeto
a. Documentação dos vínculos de rastreio atualizada
b. Fechamento administrativo de projeto
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c. Lições aprendidas
O documento Project Charter não tem um formato pré-estabelecido e
pode ser adaptado para diferentes projetos. Neste documento são
consolidadas informações sobre o projeto do ponto de vista de negócios
(orçamento, recursos necessários e oportunidade de negócios). Serve ao
propósito de organizar a coleta de informações do processo de rastreio.
Segundo o PMBoK (2004), o Project Charter deve conter como informações
mínimas:
•

Requisitos que satisfaçam o cliente

•

Necessidades de negócios, descrição do projeto em alto nível ou
requisitos do produto que o projeto deve atender

•

Propósito do projeto

•

Sumário dos marcos de projeto

•

Influência dos participantes do projeto (stakeholders)

•

Organização funcional

•

Premissas e restrições organizacionais, ambientais e externas

•

Plano de Negócios que justifique o projeto e que inclua o retorno de
investimento (Return Of Investment, ROI) quando aplicável

•

Sumário do orçamento para o projeto

É importante notar o significado da fase inicial do processo de rastreio
organizar-se como um projeto. Principalmente, significa que a atualização dos
vínculos e o rastreio dos requisitos serão tratados com atenção aos detalhes
técnicos (requisitos) e aos detalhes organizacionais que tratam do custo,
equipe e outros aspectos envolvidos no rastreio e documentação.
Como um projeto é uma empreitada temporária para criar um produto
único, o projeto para organizar as etapas do rastreio é apenas uma parte do
processo de rastreio. Após as definições organizacionais e orçamentárias, o
processo de rastreio deve conter a modelagem das entidades que foram
criadas no processo de desenvolvimento. É necessário transpor os modelos
UML para OPM, durante o rastreio pois, dessa forma, é possível rever os
vínculos entre os modelos, estipular a importância dos modelos, isto é,
atribuir maior importância aos artefatos que têm maior importância aos
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usuários e possibilitar futuras modificações no software. Tais modificações
podem introduzir melhorias (upgrades) ou total reengenharia do produto.

5.5 Artefatos Usados no Processo de Rastreio
Na seção anterior, mencionou-se que o Project Charter é o artefato inicial
no processo de rastreio proposto. Os documentos Visão e DERS contêm
informações de entrada para o processo de rastreio.

Tabela 5.1 - Artefatos e informação contida.
Fonte: Elaborada pelo Autor.
A

Tabela 5.1, ilustra as informações contidas nos documentos Visão e

DERS. O escopo, objetivos e funcionalidades são as principais informações
destes documentos. O objetivo e o escopo contidos no documento Visão
referem-se ao desenvolvimento do software; são úteis para validar os
requisitos implementados (código) em relação à documentação.
A modelagem dos requisitos foi feita em UML, uma vez que esta é a
modelagem utilizada no trabalho de Quatrani (2001). No Project Charter,
além das informações importadas dos documentos Visão e DERS, o escopo
e objetivo do processo de rastreio são estabelecidos.
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Tabela 5.2 - Informações do sistema de registro de alunos e as tags
relacionadas.
Fonte: Elaborada pelo Autor.
O Project Charter serve como contrato entre as partes para a execução do
projeto de organização do rastreio (fase inicial do processo). A Tabela 5.2
ilustra as informações para o sistema de registro de alunos e as tags
relacionadas. As tags auxiliam o processo de rastreio em relação aos
vínculos dos artefatos. A áreas de conhecimento estabelecidas pelo PMBoK
(2004) determinam os planos para gerenciamento de cada aspecto do
projeto. Para o sistema de registro de alunos, representam a organização dos
seguintes items:
1) Declaração do Escopo: Estabelece vínculos entre os artefatos
Visão, DERS, Modelos (UML, OPM) e código
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2) Plano de Gerenciamento de Escopo: Estabelece como possíveis
alterações no escopo são gerenciadas
3) Plano de Gerenciamento de Cronograma: Determina em quanto
tempo são implementados os vínculos entre os artefatos e quais
são as tarefas que compõem o projeto. Para o sistema em estudo,
as tarefas são:
a. Levantamento da documentação
b. Priorização dos artefatos sob o ponto-de-vista dos usuários
c. Modelagem em OPM
d. Estabelecimento dos vínculos entre os artefatos do processo
de rastreio e do processo de desenvolvimento
4) Plano de Gerenciamento de Custos: Estabelece qual é o custo para
realizar o rastreio de requisitos. Os custos referem-se a:
a. Organização da documentação
b. Modelagem dos Casos de Uso em diagramas OPM
c. Alocação de pessoal para as tarefas de rastreio
5) Plano de Gerenciamento de Qualidade: Determina quais são os
padrões de qualidade exigidos pelo usuário. Quaisquer padrões de
qualidade devem ser declarados neste plano. Incialmente, não
foram explicitamente declarados padrões de qualidade para o
sistema de registro. O sistema deve permitir o registro do alunos no
cursos de forma segura e de fácil acesso.
6) Plano de Gerenciamento de Pessoal: Utiliza-se para documentar
quais tipos de habilidades são necessárias para desenvolver o
sistema.

Para

o

sistema

em

estudo,

são

necessários

programadores com conhecimentos de modelagem em UML.
7) Plano de Gerenciamento de Comunicações: Estabelece como é
feita a comunicação entre o time de desenvolvimento e os
envolvidos (beneficiários e usuários) no projeto. No sistema de
registro de alunos, a comunicação é feita de forma simples, por
meio da documentação.
8) Plano de Gerenciamento de Riscos: Utiliza-se para determinar
quais ações são tomadas com relação ao possíveis riscos do
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projeto. O risco do sistema em estudo é sobre a armazenagem dos
dados dos alunos, professores e cursos.
9) Plano de Gerenciamento de Aquisições: Estabelece como é o
processo de compras ou contratações para o projeto. No sistema
em estudo, considera-se que não são feitas aquisições.
Para fins de rastreio de requisitos, coletar as informações listadas acima e
organizá-las de acordo com as áreas de conhecimento de projeto é uma
forma de reavaliar os requisitos, os riscos e a implementação. Essa
reavaliação pode ser feita somente com a manipulação da documentação
existente ou, com o auxílio dos usuários. Esse processo deve ser
contabilizado como parte do custo de manter os vínculos atualizados.
Uma vez criado o Project Charter e estabelecidos os planos para gerenciar
cada área de conhecimento, o próximo passo no processo de rastreio é a
modelagem, em OPM, dos objetos e processo do produto.

5.6 A Modelagem
No processo de rastreio, a modelagem tem o papel de reavaliar:
•

a

importância

dos

artefatos

modelados

para

os

envolvidos

(stakeholders) no processo de desenvolvimento
•

os relacionamentos entre as classes modeladas

•

o estabelecimento dos vínculos de rastreio por meio da abordagem de
processos

Para o sistema de registro de alunos, estão documentados os modelos
ilustrados no apêndice B (documento DERS). Alguns dos modelos são
usados nessa seção para ilustrar a correspondente modelagem em OPM. Um
exemplo é dado na Figura 5.3. Inicialmente, são modelados os Casos de
Uso. No processo de modelar os Casos de Uso em OPM, as classes mais
importantes são evidenciadas e os processos que têm maior relevância são
apresentados. Ao analisar-se o primeiro Caso de Uso, os elementos mais
importantes são:
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•

Objetos: Aluno, Professor, Sistema de Registro de Alunos, Sistema de
Cobrança

•

Processos: Registrar nos Cursos, Selecionar Cursos a Ministrar,
Registrar Listas de Cursos, Manter as informações dos Cursos, Manter
as informações dos Alunos, Manter as informações dos Professores,
Criar Catálogos de Cursos.

Figura 5.3 - A Descrição dos Casos de Uso em termos de Processos e
Objetos. A modelagem em OPM para o Processo de Rastreio.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Ao mudar-se o ponto-de-vista da modelagem para processos, é possível
avaliar quais processos ocorrem na matrícula dos alunos e como foram
modelados no sistema de registro.
Em um segundo nível de modelagem do processo de “Manter as
Informações dos Cursos”, os processos e objetos ilustrados na Figura 5.4 são
revelados, esse diagrama é equivalente ao diagrama de sequência para criar
um novo curso, tal como modelado no processo de desenvolvimento.
Para o processo “Selecionar Cursos a Ministrar”, os detalhes são mostrados
na Figura 5.5. Esse diagrama engloba o diagrama de sequência para o
processo de “adicionar uma oferta de curso”.
Os relacionamentos nos modelos OPM são encontrados com base nos
relacionamentos

estabelecidos

entre
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as

classes,

no

processo

de

desenvolvimento. Por exemplo, uma “Oferta de Curso” pode conter um ou
mais cursos. Da mesma maneira, são similares as relações de herança
(Agregação, generalização e especialização).

Figura 5.4 - Segundo nível do processo “Manter as Informações dos
Cursos”.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Outro aspecto importante a destacar sobre a modelagem em OPM é o
direcionamento para processos: as relações entre as classes são
descobertas de acordo com os processos que as consomem ou constroem.
Por exemplo, a relação entre as classes “Cursos” e “Ofertas de Cursos”
estabelece-se em relação ao processo “Adicionar uma Oferta de Curso”.
Esse processo cria ofertas de curso e essas ofertas dependem dos cursos
cadastrados no sistema. Isso está ilustrado na Figura 5.5.
Assim como no processo de desenvolvimento, a análise dos atributos das
classes e os possíveis comportamentos no sistema podem levar a
refinamentos ou até mesmo à retirada de algumas classes que não têm
função importante no sistema.
O design da arquitetura do sistema não tem correspondência direta na
OPM. Não há, em OPM, diagramas que tenham função exclusiva de modelar
a arquitetura do sistema. O sistema pode ser modelado com os mesmos
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diagramas, em OPM, para uma visão de sua arquitetura. No processo de
desenvolvimento, as visões da arquitetura são distribuídas em: visão lógica,
de implementação de processo e de distribuição.

Figura 5.5 - Detalhes sobre o processo “Selecionar Cursos a Ministrar”.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Para validar tais visões, a modelagem por processos permite verificar as
funções do sistema. O agrupamento em pacotes ou na visão de distribuição,
não tem correspondência direta em OPM.
É possível adotar uma destas abordagens como princípio para modelagem,
isto é, ou o sistema é modelado a partir da implementação ou em módulos. A
abordagem apresentada nesse estudo é baseada em processos.
A modelagem tem importância no processo de rastreio a medida que
permite validar a implementação de requisitos. Na etapa de iniciação do
processo de rastreio é estabelecido, por meio do plano de gerenciamento de
cronograma, como serão feitas as iterações. As iterações na etapa de
modelagem são importantes para refinar o modelo do sistema em OPM.
Feita a modelagem em OPM, o processo de rastreio segue com o
estabelecimento dos vínculos. O controle desse procedimento pode ser feito,
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por exemplo, por ferramentas como o RequisitePro (Rational/IBM). São
criados vínculos (links) entre os artefatos. O presente estudo não apresenta
ferramentas para manter os vínculos. O processo sugerido é uma forma de
criar os vínculos e verificar como são implantados os requisitos declarados.
Durante o processo de rastreio, é necessária alguma técnica para a
manutenção dos vínculos, que pode ser:

•

Uma matriz que relacione as funcionalidades aos artefatos

•

Um webserver que mantenha os artefatos vinculados por XML

Uma matriz para relacionar as funcionalidades e artefatos é a forma mais
simples de rastreio. Tal matriz de rastreio pode ser criada com a tecnologia
existente como, por exemplo, planilhas eletrônicas. O conceito é mostrar em
uma matriz, como estão relacionados as funcionalidades, os artefatos ligados
à funcionalidade no processo de desenvolvimento e rastreio e a
correspondência no código.
Uma outra técnica para manter o rastreio é o uso de webserver e a
manutenção do vínculos por meio de XML. Os requisitos contidos nos
artefatos do processo de desenvolvimento são usados no processo de
rastreio como tags. Essas tags permitem que as informações relacionadas
possam ser usadas como forma de busca, em um sistema web. Para o caso
de sistema de registro, as tags são as listadas na Tabela 5.3.
Com o processo de rastreio, é mantida uma relação entre os requisitos,
modelos (UML, OPM) e código. Essa relação deve ser a mais direta possível:
em lugar de vincular os documentos com os modelos, busca-se vincular
requisitos particulares (declarações dentro do DERS) aos modelos e código.
Para que isso seja possível, no processo de rastreio devem ser
identificados os artefatos que foram criados durante o desenvolvimento do
software. No estudo apresentado, os artefatos limitam-se aos documentos
(Visão, DERS), aos modelos (UML, OPM) e o código. No entanto,
dependendo do projeto, podem existir outros artefatos que devem ser
considerados.
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Tabela 5.3 - As tags relacionadas ao documento DERS.
Fonte: Elaborada pelo Autor.
A rastreabilidade no nível dos modelos é feita transformando-se os modelos
em informação rastreável, ou seja, os modelos são transformados em
arquivos XML. O vínculo entre as funcionalidades declaradas no DERS pode,
então, ser estabelecido utilizando-se as informações em XML.
Esse vínculo é estabelecido no processo de rastreio. Ao estabelecer o
rastreio, utiliza-se uma relação conceitual para criar-se os vínculos. Tal
relação é composta por:
•

Documentos de especificação que contém as informações sobre:
objetivos, escopo, funcionalidades, lista de funcionalidades, Restrições
Iniciais,

Premissas,

Lista

de

Segurança e Qualidade
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Funcionalidades,

Desempenho,

•

Modelos UML, no formato XML, que permitem um relacionamento com
os requisitos

Essa relação deve adaptar-se aos processos de desenvolvimento utilizados.
Os artefatos produzidos no processo de desenvolvimento devem ser
analisados, no processo de rastreio, para identificar as informações que
compõem as tags de rastreio. Para o estudo de uso apresentado, a Figura
5.6 mostra um exemplo do formato XML, para o documento DERS. Esse
formato transforma as informações do documento em elementos rastreáveis.
A Figura 5.7 ilustra um modelo OPM convertido em XML. Essas
transformações para XML permitem vincular os artefatos ao longo do
processo de rastreio.
<?xml version="1.0"?>
<documento>
<objetivo>O sistema deve designar professores aos cursos e os alunos às seus cursos escolhidos, em
cada semestre</objetivo>
<escopo>Implementação de um sistema para automatizar o registro dos professores nos cursos que
irão ministrar e os alunos nos cursos aos quais se matricularam. O sistema inclui o registro de
professores, impressão de relatório de cursos aos professores, impressão da agenda do aluno com os
cursos escolhidos e a lista de alunos matriculados em cada curso.</escopo>
<funcionalidades>As características (features) a serem cumpridas pelo sistema são: registro de
professores, registro de alunos, acesso consulta on-line para os professores e impressão de
relatórios.</funcionalidades>
<restriçõesIniciais>O sistema será usado pelo o escritório de registro, alunos e professores. Os alunos
serão registrados no sistema on-line. Não será possível o registro por outros métodos. Os relatórios de
cursos e agenda dos alunos só serão impressos quando todos os alunos estiverem registrados em seus
devidos cursos</restriçõesIniciais>
<premissas>O novo sistema será operado pelo escritório de

registro. Os alunos poderão matricular-se

ao acessar o sistema. Os professores podem consultar suas classes e alunos. Nenhum curso terá mais
que

10 alunos ou menos que 3. Cursos com menos de 3 alunos serão cancelados </premissas>

<listadeFuncionalidades_1>Registrar nos Cursos</listadeFuncionalidades_1>
<listadeFuncionalidades_2>Selecionar Cursos a Ministrar</listadeFuncionalidades_2>
<listadeFuncionalidades_3>Registrar Listas de Cursos</listadeFuncionalidades_3>
<listadeFuncionalidades_4>Manter as Informações de Cursos</listadeFuncionalidades_4>
<listadeFuncionalidades_5>Manter as Informações dos Alunos</listadeFuncionalidades_5>
<listadeFuncionalidades_6>Manter as Informações dos Professores</listadeFuncionalidades_6>
</documento>

Figura 5.6 - Transformação das informações do documento DERS em XML.
Fonte: Elaborada pelo Autor.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<OPLscript systemName="Registro de Alunos">
<ThingSentenceSet systemName="Registro de Alunos"
subjectThingName="Sistema de Cobrança" transID="3" />
<ThingSentenceSet systemName="Registro de Alunos"
subjectThingName="Sistema de Registro" transID="3" />
<ThingSentenceSet systemName="Registro de Alunos"
subjectThingName="Usuário do Sistema" transID="3" />
<ThingSentenceSet systemName="Registro de Alunos"
subjectThingName="Aluno" transID="0">
<ObjectDescription>None</ObjectDescription>
<ObjectScope>public</ObjectScope>
<IsKey>false</IsKey>
<ObjectEnvironmentalPhysicalSentence>
<ObjectName>Aluno</ObjectName>
<Environmental>false</Environmental>
<Physical>true</Physical>
<Transient>false</Transient>
</ObjectEnvironmentalPhysicalSentence>
<ObjectInheritanceSentenceSet>
<ObjectName>Aluno</ObjectName>
<ObjectInheritanceSentence>
<InheritanceFatherName>Usuário do Sistema</InheritanceFatherName>
</ObjectInheritanceSentence>
</ObjectInheritanceSentenceSet>
<ObjectUniDirectionalRelationSentence>
</ThingSentenceSet>
<ThingSentenceSet systemName="Registro de Alunos"
subjectThingName="Professor" transID="0">
<ThingSentenceSet systemName="Registro de Alunos"
subjectThingName="Registrar nos Cursos" transID="2">
<ThingSentenceSet systemName="Registro de Alunos"
subjectThingName="Selecionar Cursos a Ministrar" transID="2">
<ThingSentenceSet systemName="Registro de Alunos"
subjectThingName="Registrar Listas de Cursos" transID="2">
<ThingSentenceSet systemName="Registro de Alunos"
subjectThingName="Manter as Informações dos Cursos" transID="2">
<ThingSentenceSet systemName="Registro de Alunos"
subjectThingName="Manter as Informações dos Alunos" transID="2">
<ThingSentenceSet systemName="Registro de Alunos"
subjectThingName="Manter as Informações dos Professores" transID="2">
<ThingSentenceSet systemName="Registro de Alunos"
subjectThingName="Criar Catálogo de Cursos" transID="2">
<SystemDescription />
</OPLscript>

Figura 5.7 - Modelo OPM transformado para XML. Este modelo
corresponde aos Casos de Uso da UML.
Fonte: Elaborada pelo Autor.
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5.7 Rastreio em Nível de Código
Para que o processo de rastreio seja completo, os vínculos devem chegar
até o nível do código. O código não segue a organização prevista nos
documentos e na modelagem. Devido a estrutura da linguagem adotada, das
ferramentas utilizadas e o estilo de programação, algumas seções do código
não tem relação direta com o que foi declarado como objetivos ou
funcionalidades do software.
Conforme citado, o trabalho de Maletic (2005) apresenta uma abordagem
para apoiar a rastreabilidade no código. Para criar os vínculos no código é
necessário transformar o código em um documento XML. Um exemplo de
transformação é feito com a classe Professor, modelada em UML e OPM,
listada na Figura 5.8. A classe foi codificada em Java e é apresentada com
tags para rastreio em XML. Essa classe, apresentada em formato XML, é um
exemplo da relação entre código e declaração de requisitos: a classe
Professor é necessária, no processo de modelagem e codificação; no
entanto, não é explicitamente declarada pelos usuários. Essa classe está
vinculada aos requisitos por intermédio dos Casos de Uso, para o caso da
UML, e por meio do diagrama mais geral (“SD”) da OPM. As tags que unem
essa classe aos requisitos são:
•

Nos documentos Visão e DERS:
o <Objetivo>
o <funcionalidades>

•

Nos modelos UML:
o Estruturais:


<Objetos>,<Classes>,<DiagramadeComponentes>



<DiagramadeInstalação>,<DiagramadePacotes>



<DiagramadeEstrutura>

o Comportamentais:


<CasosdeUso>, <DiagramadeEstados>



<DiagramadeAtividade>

o Interação:
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•



<DiagramadeSequência>



<Diagrama de Interação>



<DiagramadeComunicação>

Nos modelos OPM:
o Visão geral do Sistema: <SD>
o Os níveis subsequentes são denominados SD1, SD2 e assim por
diante.
o Objetos e Processos: <Objeto>, <Processo>

•

No código: No código, devem ser buscadas relações de rastreio nos
nomes das funções codificadas e comentários. A forma de
apresentação do código está estritamente ligada à linguagem de
programação. O processo de rastreio divide o código em blocos e
estabelece o vínculo com as tags dos documentos (Visão, DERS ou
documento específico do processo de desenvolvimento)

•

Nos documentos RMR (Requerimento de Mudança de Requisitos):
Neste documento, deve ser especificado se a mudança requerida é
uma nova funcionalidade ou está relacionada a uma funcionalidade
existente. Nesse documento as tags são: <Requisito>, <Objetivo>,
<Impacto>

•

No relatório de testes: Os casos de teste devem ser criados para testar
as funcionalidades requisitadas para o software. Os testes servem,
também, para a testar se as falhas foram corrigidas. Dessa forma,
existe um vínculo estabelecido entre casos de testes e funcionalidades
descritas na documentação. Os casos de testes podem ser agrupados
sob as tags das funcionalidades às quais pertencem.

•

Esse exemplo ilustra como esses vínculos permitem rastrear a classe
Professor desde o registro no documento DERS até o código. Para
isso, os modelos e o código são transformados em XML. Como o
processo de rastreio é paralelo ao processo de desenvolvimento, é
necessário vincular os modelos UML aos modelos OPM criados no
rastreio. Nesse exemplo, as classes de UML são vinculadas
diretamente às classes equivalentes em OPM.
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<unit xmlns="http://www.sdml.info/srcML/src" language="Java" dir=""
filename="Professor.java">
<comment type="line">// File Professor.java representing the complex object
Professor</comment>
<comment type="block">/* None */</comment>
<package>package <name>RegistrodeAlunos</name>;</package>
<import>import <name>opmTypes</name>.*;</import>
<import>import <name>java</name>.<name>util</name>.<name>ArrayList</name>;</import>
<class><specifier>public</specifier> class <name>Professor</name>
<super><extends>extends <name>opmPhysicalObject</name></extends></super> <block>{
<decl_stmt><decl><type><name>ArrayList</name></type>
<name>theLecionaOfertadeCurso</name></decl>;</decl_stmt>
<constructor>public <name>Professor</name> <parameter_list>(
)</parameter_list> <block>{
}</block></constructor>
<function><type>public <name>ArrayList</name></type>
<name>gettheLecionaOfertadeCurso</name><parameter_list>()</parameter_list> <block>{
<return>return <expr><name>theLecionaOfertadeCurso</name></expr>;</return>
}</block></function>
<function><type>public <name>void</name></type>
<name>settheLecionaOfertadeCurso</name>
<parameter_list>(<param><decl><type><name>ArrayList</name></type>
<name>newLecionaOfertadeCurso</name></decl></param>)</parameter_list> <block>{
<expr_stmt><expr><name>theLecionaOfertadeCurso</name>=
<name>newLecionaOfertadeCurso</name></expr>;</expr_stmt>
}</block></function>
}</block></class>
</unit>

Figura 5.8 - Listagem em XML para a classe Professor.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Os diagramas de UML que modelam os aspectos dinâmicos são vinculados
aos processos de OPM. O código recebe as tags pelo uso da srcML. Os
relatórios de testes devem agrupar os testes de acordo com as
funcionalidades para possibilitar o rastreio.
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5.8 Conclusão
O processo de rastreio, tal como ilustrado nesse capítulo por meio do
estudo de uso, é independente do processo de desenvolvimento utilizado; No
entanto,

está

relacionado

aos

artefatos

criados

no

processo

de

desenvolvimento. Apesar de independente, a melhor estruturação e
qualidade dos vínculos entre os artefatos do processo, depende da existência
de um processo de desenvolvimento, pois sua existência impõe a criação dos
artefatos e o estabelecimento de fases do processo. Estes dois aspectos são
importantes para a rastreabilidade.
A rastreabilidade é estabelecida, então, no estudo de uso apresentado,
como um relacionamento entre os artefatos. Esse relacionamento deve ser
bidirecional; informações na fase de testes, por exemplo, podem ser
mapeadas até o documento de requisitos. Essa abordagem estabelece que a
rastreabilidade deve ser implementada como um processo separado do
processo de desenvolvimento. Isso significa que os recursos utilizados no
processo de rastreio são diferentes daqueles usados no processo de
desenvolvimento ou, ao menos, não devem ser recursos compartilhados. Isso
tem relevância ao analisar-se a quantidade de trabalho envolvida no processo
de relacionar os artefatos e em estabelecer a correspondência entre os
modelos UML e OPM.
A modelagem dos requisitos por meio de UML, durante o processo de
desenvolvimento do software, revela muitos aspectos importantes do produto
a ser entregue. Ao transformar os modelos UML em OPM, promove-se uma
mudança de perspectiva: de orientação a objetos, passa-se para a
abordagem de processos, que é mais relevante para a realidade das
organizações (empresas). Sendo assim, com os modelos OPM e sua
abordagem de processos, é possível verificar se os processos necessários
são modelados corretamente.
Existem algumas abordagens para automatização do processo de rastreio,
como, por exemplo, propostas de ferramentas para rastreio. A relação do
rastreio com o processo de desenvolvimento, de uma forma geral, é
interpretada como intrínseca. O presente estudo ilustra a complexidade para
relacionar os artefatos aos requisitos. O sistema-exemplo para registro de
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alunos

produz

um

conjunto

de

artefatos

tanto

no

processo

de

desenvolvimento, quanto no rastreio. Alguns aspectos, no entanto, são
difíceis de abordar pelo enfoque do rastreio de requisitos:
•

Existem elementos que não podem ser endereçados de forma
automatizada.

Mesmo

em

se

tratando

de

processos

de

desenvolvimento bem difundidos, não se pode dizer ao certo quantos e
quais documentos serão produzidos. Esses dados, a quantidade e a
identificação dos artefatos, auxiliam no processo de rastreio, pois a
partir deles pode-se calcular o esforço do processo.
•

Existem opções de rastreio dentro dos processos de desenvolvimento;
Os processos de desenvolvimento têm algum nível de rastreabilidade.
Isso dificulta a abordagem de um processo de rastreio separado.

Uma vez analisados os parâmetros, o processo de rastreio pode ser
repetido. Tal análise é feita dentro do processo de rastreio.
O processo de rastreio pode ser central em um processo de atualização
tecnológica, substituição de software, expansão das funções existentes.
Nestes cenários, uma reavaliação das funcionalidades do software é
necessária. O processo de rastreio apresentado nesse estudo de uso é de
um sistema de registro de cursos e supõe-se esse sistema já implementado,
portanto, o rastreio ocorre após o processo de desenvolvimento.
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6 Conclusões e Trabalhos Futuros

Foi apresentada uma proposta de processo para rastreio de requisitos
funcionais no ciclo de vida de software. O processo proposto aborda de que
forma é possível construir vínculos de rastreio entre os artefatos do processo
de desenvolvimento. Tal processo de rastreio é baseado nesses artefatos,
dos quais, retiram-se as informações para a construção dos vínculos. O
processo

de

rastreio

tem

3

fases

principais,

a

saber:

iniciação,

desenvolvimento e fechamento de projeto. Essas fases têm uma equivalência
às fases do UP, usado como referência para a criação do processo de
rastreio. Essa referência serve como alinhamento entre os dois processos.
Para que o rastreio de requisitos funcionais seja efetivo é necessário que
exista um processo de desenvolvimento e que seus artefatos contenham as
informações usadas para criar os vínculos de rastreio. Isso é uma premissa
importante.
O processo de rastreio proposto busca ser adaptável ao processo de
desenvolvimento utilizado e pode ser estabelecido durante a fase de
desenvolvimento ou após. Com esse processo é possível criar os vínculos
para relacionar os artefatos aos requisitos, o que torna o processo de rastreio
explícito.
Para a etapa de iniciação, na qual organiza-se os artefatos e transpõe-se
as informações dos artefatos para o formato XML (tags), é proposta uma
organização baseada em projetos, tal como estabelecido pelo PMI. Essa
organização permite que os aspectos organizacionais sejam adequadamente
endereçados.
Considerando-se que o processo de rastreio pode ser utilizado para
expansões dos sistemas ou evolução tecnológica de sistemas (upgrade),
nesse caso, a modelagem em OPM é útil para que sejam explicitados a quais
processos de negócio o sistema atende.
O processo de rastreio estabelece vínculos até o nível do código, por meio
do srcML que permite que o código seja transformado em um documento
XML contendo até os comentários.
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A interoperabilidade desse processo de rastreio com quaisquer métodos
de desenvolvimento tem de ser testada, no entanto, sua adaptabilidade
permite que as informações para o rastreio sejam independentes do processo
de desenvolvimento.
A partir do exposto sobre o processo de rastreio, é possível automatizar
esse processo e transformá-lo em um dos serviços disponíveis em um
webserver.

Dessa

forma,

propõem-se

alguns

possíveis

trabalhos

relacionados ao tema:
•

Extensão do UP para abordar o rastreio de requisitos;

•

Avaliação econômica em ter-se o rastreio de requisitos separado do
processo de desenvolvimento;

•

Estabelecimento de métricas no processo de rastreio como, por
exemplo, métricas de qualidade;

•

Estudo que faça a união de métodos formais e rastreamento de
requisitos para criar vínculos diretos;

•

Implementação de um protótipo para automatização do processo de
rastreio utilizando-se um webserver.

•

Pesquisar a viabilidade e a relevância da aplicação do processo de
rastreio entre as KPA´s (Key Process Areas)
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Histórico da Revisão
Data

Versão
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Descrição
Documento Visão – versão inicial
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Autor
Ethienni Martins

Documento Visão
Finalidade
O objetivo deste documento é descrever o negócio envolvido no sistema de
registro de alunos na Eastern State University (ESU). A presente descrição se apóia
no trabalho de Quatrani (2001), intitulado “Modelagem Visual Com Rational Rose
2000 e UML”. A partir desse estudo, são identificados as necessidades e problemas
que podem ser solucionados ou minimizados através do emprego de um sistema
computacional, assim como os benefícios potenciais pela implementação e utilização
desse sistema. É definido o escopo de atuação e, então, são descritos os requisitos
de negócio que devem ser implementados, para a correta satisfação da proposta de
solução.
Este documento propõe-se, em resumo, a apresentar as necessidades do cliente,
delimitando o domínio do problema e os requisitos que compõem as características
do domínio da solução.

Escopo
As necessidades da ESU são: Atribuir cursos aos professores, registrar alunos nos
cursos escolhidos, manter as informações dos alunos dos professores e dos cursos
e criar catálogos dos cursos.
O sistema deve permitir a escolha dos cursos pelos alunos e apresentar
alternativas, caso o curso já tenha ocupação máxima. Deve ser possível retirar
relatórios de registro de alunos, atribuição de cursos aos professores e indicativos
financeiros.

Definição, Acrônimos e Abreviações
ESU: Eastern State University
UML: Unified Modeling Language
OPM: Object-Process Methodology

Referências
Quatrani, T. Modelagem Visual Com Rational Rose 2000 e UML. Ed. Ciência
Moderna, 2001. 206 p.
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Visão Geral
Este documento descreve as necessidades e características de um sistema de
registro de alunos em cursos da universidade ESU. Essa descrição envolve as
funcionalidades e os usuários do sistema.
O sistema proposto gerencia a matrícula dos alunos nos cursos disponíveis na
universidade ESU, bem como a atribuição dos cursos aos professores, a
manutenção das informações de alunos, professores, alunos, cursos e informações
de cobrança.

Posicionamento
Oportunidade de Negócio
O sistema proposto permite um controle mais ágil da atribuição de cursos aos
professores, matrícula de alunos e envio de informações ao sistema de cobrança.
Com tal sistema é possível criar mais cursos e ampliar a oferta para os alunos em
determinado semestre.

Descrição do Problema
O problema

Atribuição de cursos aos professores

Afeta

Os professores que podem decidir, com o auxílio do sistema, quais
cursos ministrarão.
O escritório de registro (secretaria da ESU) que pode planificar a
quantidade de cursos disponíveis no semestre.
O departamento de cobrança pode emitir cobrança com mais rapidez,
utilizando as informações de registro nos cursos.

cujo impacto é

Melhorar o tempo de resposta para atribuição de cursos aos professores
e permitir melhoria na planificação da quantidade de cursos por
semestre.

uma boa solução seria

Permitir

aos

professores

a

escolha

dos

cursos

baseada

especialidades dos professores.

Tabela A.1 - Descrição da atribuição de cursos aos professores.
Fonte: Elaborada pelo Autor.
103

nas

O problema

Registro de alunos nos cursos oferecidos no semestre

Afeta

Os alunos que podem escolher seus cursos e verificar
disponibilidade diretamente no sistema.
Os professores podem planejar os cursos de acordo com a
demanda. O escritório de registro pode cancelar cursos que não
tenham demanda. O departamento de cobrança pode emitir
cobrança com mais rapidez, utilizando as informações de
registro nos cursos.

cujo impacto é

Melhor tempo de resposta na alocação de cursos para os
alunos e professores.

uma boa solução seria

Capaz de melhorar a alocação dos cursos para os alunos e
professores. Capaz de sugerir cursos aos alunos baseado nos
pré-requisitos e nível do aluno na graduação.

Tabela A.2 - Descrição do registro de alunos nos cursos oferecidos.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Descrição da Posição do Produto
O quadro abaixo resume a situação do problema e qual é a posição do produto
nesse cenário de estudo:
Para

Eastern State Univesity (ESU)

Quem

Permite gerenciar a matrícula de alunos nos cursos, atribuição de
cursos

aos

professores,

manutenção

de

informações

de

professores, alunos e cursos e o envio de informações de
cobrança.
O (nome do produto)

Sistema de Registro

Que

Melhora o tempo de resposta da universidade no processo de
matrícula de alunos.

Diferente de

Controle manual ou solução padrão de mercado.

Esta solução

Provê automatização, agilidade, maior controle.

Tabela A.3 - Descrição do produto para a Universidade.
Fonte: Elaborada pelo Autor.
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Descrições dos Beneficiários e dos Usuários
Os principais beneficiários do sistema de registro são os alunos, os professores, o
escritório de registro (secretaria) e o departamento de cobrança da ESU. Para cada
um deles, segue a descrição abaixo:
Alunos: São usuários do sistema. Acessam o sistema para consultar os cursos
disponíveis e fazer a matrícula nestes cursos.
Professores: São usuários e beneficiários do sistema. Acessam o sistema de
registro para escolher os cursos que ministrarão no semestre. Consultam o sistema
para verificar se o curso tem alunos suficientes para que não seja cancelado. São
responsáveis pelo planejamento dos cursos.
Escritório de Registro: É usuário, beneficiário e super-usuário do sistema. Acessa o
sistema para executar consultas, para imprimir catálogos de cursos e para verificar
se os cursos têm professores e alunos registrados. Como super-usuário, o escritório
de registro faz manutenções no cadastro do sistema, ou seja, manutenção em
cadastro de alunos, professores e cursos.
Departamento Financeiro: É usuário do sistema. Faz manutenção de cadastros e
controle de pagamento (recebidos/efetuados).

Demografia do Mercado
A implementação do sistema de registro serve para atender aos alunos que se
matriculam na ESU.

Resumo dos beneficiários
Os envolvidos são os indivíduos que se interessam direta ou indiretamente pela
implementação da solução proposta. Por isso, têm responsabilidades na construção
do sistema e futuramente na sua utilização. Abaixo, estão listados os envolvidos no
projeto do sistema de registro:
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Nome
Escritório

de

Descrição

Responsabilidades

Entidade da ESU.

Gerenciar os cursos, professores e alunos. Responsável

Registro

por planejar a alocação dos cursos no semestre.

Professores

Funcionários da ESU

Responsáveis por planejar o conteúdo dos cursos,
ministrar cursos, planejar avaliações e avaliar alunos.

Tabela A.4 - Lista dos beneficiários do sistema.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Resumo dos Usuários
Nome

Descrição
Estudam

Alunos

Responsabilidades
na

ESU.

Envolvidos

Os alunos devem matricular-se nos cursos de acordo com
o currículo que escolheram.
Como usuários, os professores consultam o sistema para

Professores

Ministram

confirmar se os cursos que escolheram para ministrar têm

cursos na ESU

alunos suficientes e foram aprovados pelo escritório de
registro.

Escritório

de

Registro
Escritório
cobrança

de

Gerencia

os

Como usuário, o escritório de registro utiliza o sistema para

cursos da ESU

consultar o estado dos cursos.

Gerencia

a

O escritório de cobrança utiliza o sistema de registro para

cobrança

dos

cursos da ESU

consultar quais cursos estão ativos e quais alunos estão
matriculados.

Tabela A.5 - Resumo dos usuários do sistema da ESU.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Ambiente do usuário
Os usuários-alvo do sistema os alunos, professores, escritório de registro,
escritório de registro e o escritório de cobrança. O quadro abaixo descreve o
ambiente desses usuários:
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Característica
Número

de

Descrição
Os envolvidos são os alunos, professores, escritório de registro e escritório de

Envolvidos

registro e o escritório de cobrança.

Duração do ciclo

- Selecionar Cursos a Ministrar: Os professores acessam o sistema e escolhem

de tarefas

os cursos que ministrarão no semestre
- Requisitar Lista de Cursos: O sistema informa quais cursos estão
programados para o semestre e permite que os professores os escolham,
conforme a especialidade de cada professor.
- Registro no curso: O aluno escolhe quais cursos fará no semestre. O sistema
mostra os cursos de acordo com a disponibilidade de vagas e de acordo com os
pré-requisitos já cursados pelo aluno.
- Manter Informações dos Cursos: O sistema permite que usuários do escritório
de registro façam manutenções no cadastro de cursos.
- Manter Informações dos Alunos: O sistema permite que usuários do escritório
de registro façam manutenções no cadastro de alunos.
- Manter as Informações dos Professores: O sistema permite que usuários do
escritório de registro façam manutenções no cadastro de professores.
- Criar um Catálogo de Cursos: O sistema permite que usuários do escritório de
registro criem catálogos dos cursos no semestre.

Restrições

O ambiente do sistema de registro se restringe às atividades de matrícula nos

ambientais

cursos e manutenção de cadastro.

exclusivas
Plataformas

O sistema de registro deve ser independente das plataformas (hardware,

utilizadas

software e sistemas operacionais) usados na ESU.

Comunicação

O sistema foi idealizado para operar em uma ambiente de internet, assim, os
acessos são feitos por meio de terminais conectados à internet com programas
navegadores para acessar as páginas da rede.

Interação

com

O sistema de registro terá interações com o sistema de cobrança existente.

outros sistemas

Tabela A.6 - Descrição do ambiente do usuário.
Fonte: Elaborada pelo Autor.
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Perfis dos beneficiários
Escritório de Registro
Representante

Secretaria da ESU

Descrição

Usuário do sistema de registro no escritório de registro

Tipo

Usuário

Responsabilidades

Gerenciar o sistema de registro. Principais tarefas: Lançar os cursos
disponíveis, conforme plano para o semestre, verificar a escolha dos
cursos por parte dos professores e alunos e manter as informações de
alunos, professores e cursos, atualizadas.

Critérios de Sucesso

Acesso ao sistema e manutenção em funcionamento

Envolvimento

Estão envolvidos na elaboração e implementação do sistema

Comentários/Problemas

Tabela A.7 - Perfil dos beneficiários do sistema - secretaria.
Fonte: Elaborada pelo Autor.
Professores
Representante

Professores da ESU

Descrição

Professores que ministram cursos na ESU

Tipo

Beneficiário e Usuário

Responsabilidades

Participar do planejamento dos cursos por semestre, ministrar cursos e
avaliar os alunos

Critérios de Sucesso

Acesso ao sistema para escolher cursos a ministrar e fazer consultas ao
sistema.

Envolvimento

Os professores participam da elaboração e implementação do sistema de
registro

Comentários/Problemas

Tabela A.8 - Perfil dos beneficiários do sistema – professores.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Perfis dos usuários
Os usuários do sistema são: alunos, professores, escritório de registro e escritório
de cobrança
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Alunos
Representante

Aluno que fará matrícula

Descrição

Aluno matriculado na ESU com matérias a cumprir para completar a
graduação.

Tipo

Usuário do sistema sem qualificações técnicas.

Responsabilidades

Registrar-se nos cursos que deseja cursar no semestre

Critério de Sucesso

Os alunos devem ser capazes de acessar o sistema e receber a confirmação
que o registro foi feito, corretamente, nos cursos.

Envolvimento

O aluno não tem envolvimento com o projeto de desenvolvimento do sistema.
Deve-se criar um usuário do tipo aluno, para testes.

Produtos

O usuário deve ter cadastro e senha.

Problemas
relatados

Tabela A.9 - Perfil dos alunos como usuários do sistema.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Professores
Representante

Professores da ESU que ministrarão cursos no semestre

Descrição

Professores da ESU que participam do planejamento dos cursos e que são
responsáveis por ministrar aulas

Tipo

Usuário do sistema sem qualificação para administração do sistema

Responsabilidades

No professores de desenvolvimento, são responsáveis por testar a atribuição
de aulas no semestre.

Critério de Sucesso

Os professores devem ser capazes de escolher os cursos que irão ministrar no
semestre.

Envolvimento

O envolvimento dos professores é para cadastrar os cursos e testar a
atribuição de aulas.

Produto

Cadastro e senha de professor

Problemas
Relatados

Tabela A.10 - Perfil dos professores como usuários do sistema.
Fonte: Elaborada pelo Autor.
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Escritório de Registro
Representante

Funcionário do escritório de registro responsável por gerenciar o sistema

Descrição

Usuário responsável pelo gerenciamento do sistema de registro

Tipo

Usuário do sistema sem qualificação técnica. Este usuário tem privilégios para
alterar o cadastro do sistema

Responsabilidades

Usuário responsável por administrar a rotina do sistema de registro

Critério de Sucesso

Este usuário deve ser capaz de auditar todo o processo de registro de alunos e
professores

Envolvimento

O escritório de registro acompanha o desenvolvimento do sistema e faz testes
para verificar as características do sistema

Produto

Cadastro e senha para acesso ao sistema

Problemas
Relatados

Tabela A.11 - Perfil do escritório de registro como usuário do sistema.
Fonte: Elaborada pelo Autor.
Escritório de Cobrança
Representante

Funcionário do escritório de cobrança da ESU

Descrição

Usuário que utiliza o sistema de registro para retirar informações para cobrança

Tipo

Usuário do sistema of sophistication sem qualificação técnica.

Responsabilidades

Este usuário é responsável por coletar informações para a cobrança

Critério de Sucesso

Deve ser possível coletar as informações de registro de alunos para fins de
cobrança

Envolvimento

O usuário faz testes ao fim do processo de desenvolvimento

Produto

Relatório de cobrança

Problemas
Relatados

Tabela A.12 - Perfil do escritório de cobrança como usuário do sistema.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Resumo das Principais Necessidades dos Beneficiários e dos
Usuários
O sistema de registro será desenvolvido para suprir a necessidade dos alunos em
fazer o registro nos cursos oferecidos pela ESU. Os professores utilizam-se do
sistema para escolher quais cursos ministrarão no semestre.
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N°

Necessidade

Prioridade

Preocupações

Solução Atual

Soluções
Propostas

01

Acessar o sistema

Alta

O sistema deve estar

Processo manual

disponível para todos
(alunos, professores e
secretaria)
02

Propor

cursos

a

Média

ministrar
03

Os cursos não podem

Processo manual

ficar sem professores

Propor cursos aos

Alta

alunos

Os alunos têm que

Processo manual

efetuar matrícula para
que os cursos possam
ser faturados

04

Verificar

pré-

Média

requisitos

Os

alunos

devem

Processo manual

saber quais matérias
são pré-requisitos

05

Verificar

Alta

disponibilidade

do

exceder

curso
06

Imprimir

o

Processo manual

número

máximo de matrículas
catálogo

Alta

de cursos
07

Os cursos não podem

Informar status das

Confirmar os cursos

Manual

para os alunos
Alta

matrículas

A secretaria necessita

Processo manual

de controle sobre o
andamento

das

matrículas
08

Manter informações

Alta

sobre os cursos

Deve

ser

obter

possível

informações

sobre

os

cursos

ministrados

no

semestre

Tabela A.13 - Resumo das necessidades dos beneficiários e dos usuários.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Alternativas e Concorrências
É necessário listar as alternativas, se houverem. Para o sistema em estudo, não
foram listadas alternativas.
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Características do Produto
Aqui são listadas as características do produto. Essa descrição é em alto nível para
que seja possível identificar as funcionalidades do produto. Neste exemplo, as
funcionalidades (features) a serem cumpridas pelo sistema são:
•

Registro de professores

•

Registro de alunos

•

Acesso consulta on-line para os professores

•

Impressão de relatórios.

Restrições
Aqui são listadas quaisquer restrições ao produto ou à sua operação.

Níveis de Qualidade
Nesse capítulo se define os níveis de qualidade esperados para o sistema. Para o
sistema em estudo, não foram definidos padrões de qualidade.
Fator

Qualidade Esperada

Desempenho

Próximo do on-line

Segurança

Acesso privado, identificação dos usuários, criptografia e logs de
operações

Tolerância a erros

Não é o quesito mais importante, visto que a empresa prefere manter
formulários

para

preenchimento

manual

dos

dados

de

acompanhamento em casos de dificuldades técnicas, do que manter
custos elevados de disponibilidade de linhas de comunicação.
Usabilidade

Interface deve ser de fácil navegação, sem muitos níveis de menus.
Deve-se utilizar interface gráfica amigável, com poucas cores e
botões grandes.

Tabela A.14 - Nível de qualidade esperada do sistema.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Precedência e Prioridade
Aqui são listadas as prioridades das funcionalidades.
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Outros Requerimentos
Quaisquer outros requerimentos do produto são listados aqui. Por exemplo:
padrões de qualidade, hardware e software, requisitos ambientais e outros.

Requisitos de documentação
Nesta seção listam-se os requisitos relativos à documentação. Os documentos
podem ser: manuais dos usuários, ajuda on-line, manuais de instalação,
configuração e outros.
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APÊNDICE B: DERS - Documento de Especificação de
Requisitos de Software

Projeto: Sistema de Registro de alunos
Versão 1.0
Novembro 2007
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Histórico de Revisões
Nome

Data

Razão para mudanças

DERS (Versão 1.0)

Nov/2007 Primeira versão do documento

Versão
1.0

DERS - Introdução
Propósito
O propósito desse documento é elucidar os requisitos do sistema de registro de
alunos. Esse sistema é parte do livro de Quatrani (2001) sobre modelagem UML.
Esse sistema é utilizado para ilustrar o processo de rastreio. O escopo do sistema é
criar um sistema que possibilite aos professores cadastrarem-se nas disciplinas que
ministram no semestre e que os alunos matriculem-se nos cursos disponíveis.

Audiência esperada e sugestões para a leitura deste documento
Este documento é direcionado aos desenvolvedores e gerentes de projeto
relacionados ao processo de desenvolvimento do sistema de registro de alunos.
Esse documento é o guia das funcionalidades esperadas do sistema de registro de
alunos.

Escopo do Projeto
O escopo do projeto de desenvolvimento é a implementação de um sistema para
automatizar o registro dos professores nos cursos que irão ministrar e os alunos nos
cursos aos quais se matricularam. O sistema inclui o registro de professores,
impressão de relatório de cursos aos professores, impressão da agenda do aluno
com os cursos escolhidos e a lista de alunos matriculados em cada curso.
O objetivo desse sistema é agilizar o processo de matrícula nos cursos e minimizar
erros no processos de atribuição de aulas aos professores e matrículas dos alunos.
O objetivo é criar um sistema de matrículas online, rápido, seguro e fácil de ser
utilizado pelos alunos.

cxv

Referências
Este sistema não tem referências diretas além dos artefatos do processo de
desenvolvimento e rastreio. Além deste documento, os outros artefatos são:
•

Documento Visão

•

Modelos UML

•

Project Charter

•

Modelos OPM

•

Código

•

Relatório de Testes

•

Requerimento de Mudanças de Requisitos (Change Requests)
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Descrição Geral do Sistema
Perspectiva do Produto
O sistema de registro de alunos é uma necessidade da universidade. Não existe
um sistema “on-line” que permita a matrícula dos alunos e o registro dos professores
nos cursos de cada semestre.

Funcionalidades do Produto
As funcionalidades (features) a serem cumpridas pelo sistema são: registro de
professores, registro de alunos, acesso consulta on-line para os professores e
impressão de relatórios.
O acesso dos professores e alunos ao sistema deve ser online e o sistema deve
armazenar os dados de forma segura.

Classes de Usuários e Características
Os usuários do sistema são:
•

Os alunos, que fazem a matrícula no sistema.

•

Os professores, que registram seus cursos e recebem as matrículas em tais
cursos

•

A secretaria da universidade, que imprimi os catálogos de cursos para os
alunos e envia confirmação de cadastro para os professores.

Ambiente de Operação
O sistema permite o registro de professores nos cursos que ministrarão no
semestre e a matrícula dos alunos. O sistema pode ser utilizado por meio da Internet
ou nos pontos de acesso dentro do campus da universidade.
O protocolo a ser usado, então, é o TCP/IP e o ambiente de autenticação deve
estar no código do sistema.
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Restrições de Design e Implementação
O sistema permite somente acesso aos professores e alunos no período de
registro de curso (professores) e matrícula (alunos).
O sistema está restrito à arquitetura web para permitir o acesso dos professores e
alunos. O sistema pode ser usado com navegadores (“browsers”) para a internet.

Documentação do Usuário
A documentação do usuário, para este sistema, está restrita ao manual do aluno e
às instruções (online) de registro dos professores.

Premissas e Dependências
O sistema de registro de registro depende de conexão à internet. Os professores e
alunos devem possuir acesso à internet para que possam efetuar registro e
matrícula.
Os professores e alunos têm de retirar senha de acesso. A secretaria da
universidade fornece os usuários e senhas de acesso para os professores e alunos.

Funcionalidades do Sistema
As funcionalidades (features) a serem cumpridas pelo sistema são: registro de
professores, registro de alunos, acesso consulta on-line para os professores e
impressão de relatórios.
O acesso dos professores e alunos ao sistema deve ser online e o sistema deve
armazenar os dados de forma segura.
Os casos de uso para essas funcionalidades são:

•

Registro de Curso

•

Manter as informações dos cursos

•

Manter as informações dos alunos

•

Manter as informações dos professores

•

Criar um catálogo de cursos

•

Selecionar cursos a ministrar

•

Requisitar lista de cursos
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As classes são: Professores, Alunos, Cursos, Sistema de Cobrança e Oferta de
Cursos. Os atores são: Aluno, Sistema de Registro, Sistema de Cobrança e
Professor.

Registro de Curso
O sistema deve permitir o registro nos cursos. Os alunos devem ser capazes de
matricularem-se nos cursos desejados.
Descrição e Prioridade
A prioridade desta funcionalidade é alta. Essa funcionalidade é o motivo da
implementação do sistema.
A percepção do uso do sistema depende dessa funcionalidade.
Sequência de entrada e Resposta de Informações
Essa funcionalidade deve seguir o seguinte fluxo de entradas e respostas:
Aluno entra com seus nomes de usuário e senha.
Sistema confere os dados e permite o acesso à página principal
Aluno escolhe as matérias que quer cursar em um menu e pede o registro
Como resposta, o sistema verifica a ocupação máxima e mínima dos cursos
Se não houver nenhum impedimento, o aluno é registrado no curso
Requisitos Funcionais
Essa funcionalidade deve apresentar as seguintes características:
•

REQ-1: Autenticação no sistema

•

REQ-2: Segurança de acesso

•

REQ-3: Menu de escolha de curso

•

REQ-4: Validação do registro no curso

Manter as Informações dos Cursos
Descrição e Prioridade
Essa funcionalidade tem prioridade alta no sistema. Para que os alunos possam
matricular-se nos cursos, as informações sobre os mesmos devem mantidas e
atualizadas.
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Sequência de entrada e Resposta de Informações
A secretaria da universidade lança as propostas de cursos para o semestre.Os
cursos são lançados no sistema, à espera da confirmação de professores que
ministrarão. Se houver confirmação de um professor para ministrar o curso, este
curso torna-se disponível para a matrícula dos alunos. As matrículas são
monitoradas pela secretaria. São mostrados quantos alunos matriculam-se em cada
curso. Se não houver um número mínimo de 3 matrículas até determinada data para
um curso, este é cancelado. A secretaria acessa o sistema e acessa informações
sobre os cursos em qualquer momento do semestre.
Requisitos Funcionais
O sistema deve manter as informações sobre o curso. Para tal, os requisitos são:
•

REQ-1: Cadastro de cursos pela secretaria

•

REQ-2: Segurança de acesso aos cursos

•

REQ-3: Aguardar registro de professores

•

REQ-4: Monitorar matrícula nos cursos

Manter as Informações dos Alunos
Descrição e Prioridade
Essa funcionalidade tem prioridade alta para que os alunos possam matricular-se
nos cursos. O histórico de matrículas do aluno deve ser mantido para que seja
possível em sua formação.
Sequência de Entrada e Resposta de Informações
As informações dos alunos são cadastradas pela secretaria e pelo aluno. A
sequência de cadastramento para a secretaria é:
•

A secretaria cria um cadastro para o aluno.

•

Cria-se o número de cadastro do aluno, no sistema.

•

Neste cadastro devem constar informações básicas sobre o aluno.

Para o aluno, a sequência de cadastramento é:
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•

Com o número de cadastro e senha, dados pela secretaria, o aluno acessa o
sistema.

•

Em seu primeiro acesso, o aluno completa as suas informações cadastrais.

•

Aluno verifica sua situação de matrículas e notas.

•

Aluno sai do sistema.

Requisitos Funcionais
O sistema deve ter informações cadastrais do aluno e histórico de matrículas e
notas de cursos.
•

REQ-1: Número de cadastro por aluno.

•

REQ-2: Pedido de complementação de cadastro no primeiro acesso.

•

REQ-3: Manter informações sobre matrículas em cursos

•

REQ-4: Manter informações sobre notas dos cursos

•

REQ-5: Manter informações sobre frequência nas aulas

Manter as Informações dos Professores
Descrição e Prioridade
Manter as informações sobre os professores tem prioridade alta como
funcionalidade. A informação sobre os professores permite o cadastro nos cursos e
liberação dos cursos para matrícula dos alunos.
Sequência de Entrada e Resposta de Informações
Os professores devem ser capazes de acessar o sistema e confirmar
disponibilidade para ministrar disciplinas no semestre. Para tal, a sequência de
entrada é:
•

A secretaria cadastra o professor e cria um número de cadastro para este
professor e senha de acesso.

•

professor acessa o sistema com seu número de cadastro e senha.

•

sistema mostra quais são os cursos planejados para o semestre.

•

professor escolhe os cursos que vai ministrar e pede registro.

•

sistema registra o curso e o vincula ao professor.
121

•

Deste modo, os cursos tornam-se disponíveis para matrícula.

Requisitos Funcionais
O sistema deve permitir o cadastro de professores para ministrar os cursos e, após
esse cadastro, deve liberar os cursos para a matrícula dos alunos. As
funcionalidades esperadas são:
•

REQ-1: Cadastro de Professores

•

REQ-2: Fornecimento de número de acesso e senha

•

REQ-3: Exibição de cursos planejados.

•

REQ-4: Vínculo de professores aos cursos

•

REQ-5: Liberação de cursos para matrícula de alunos

Criar um Catálogo de Cursos
Descrição e Prioridade
Criar um catálogo de cursos é uma funcionalidade de prioridade média. Com este
catálogo está confirmada a matrícula do aluno no curso.
Sequência de Entrada e Resposta de Informações
O aluno acessa o sistema e verifica quais são suas opções de cursos, baseado em
seu histórico na universidade.
A sequência de entrada é:
•

A secretaria acessa o sistema de registro e verifica o status dos cursos

•

Se os cursos já têm professores designados e alunos matriculados, o
catálogo pode ser impresso e enviado para os alunos

•

Se houver alguma pendência, o sistema indica o que necessita ser acertado.

Requisitos Funcionais
O sistema deve permitir a impressão do catálogo de cursos. As funcionalidades
esperadas são:
•

REQ-1: Verificar status dos cursos

•

REQ-2: O sistema deve permitir acesso da secretaria

•

REQ-3: O sistema deve imprimir o catálogo com a informação dos cursos.
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Selecionar Cursos a Ministrar
Descrição e Prioridade
Essa funcionalidade tem prioridade alta, pois a matrícula dos alunos nos cursos
está condicionada ao fato do curso já ter um professor designado.
Sequência de Entrada e Resposta de Informações
Para que os professores sejam capazes de selecionar os cursos a ministrar, a
sequência de ações é:

•

O professor acessa o sistema, utilizando seu cadastro e senha

•

O sistema verifica a lista de cursos e apresenta os cursos que podem ser
ministrados pelo professor

•

O professor seleciona os cursos que quer ministrar

•

O sistema confirma que os cursos selecionados serão ministrados pelo
professor que os selecionou

Requisitos Funcionais
O sistema deve permitir que os professores sejam capazes de selecionar quais
cursos irão ministrar no semestre. O sistema deve apresentar as opções aos
professores baseado na especialidade de cada professor. Para permitir a seleção,
os seguintes requisitos são necessários:
•

REQ-1: Acesso ao sistema com cadastro e senha

•

REQ-2: Verificação de lista de cursos disponíveis

•

REQ-3: Mostrar cursos relacionados à especialidade do professor

•

REQ-4: Permitir a seleção dos cursos

•

REQ-5: Informar problemas para impressão do catálogo

Requisitar Lista de Cursos
Descrição e Prioridade
Esta funcionalidade tem prioridade alta para implementação. A requisição da lista
de cursos pode ser feita pelos professores. Essa requisição é para que os
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professores possam escolher quais cursos escolherão para ministrar. Assim, os
professores só podem escolher quais cursos ministrarão após requisitarem a lista de
cursos.
Sequência de Entrada e Resposta de Informações
A sequência de entrada para essa funcionalidade é:
•

O professor acessa o sistema por meio do cadastro e senha

•

O sistema apresenta uma lista de cursos, baseado na especialidade do
professor.

Requisitos Funcionais
O sistema deve permitir aos professores que listem os cursos disponíveis no
semestre.
•

REQ-1: Acessar o sistema por meio de cadastro e senha

•

REQ-2: Mostrar a lista de cursos, baseado na especialidade do professor

Requisitos de Interface Externa
Interfaces de Usuário
Os usuários do sistema podem utilizá-lo por meio da Internet. Portanto, a principal
interface de acesso é o navegador do usuário.
As principais características dessa interface são:
•

Página de acesso principal (entrada de cadastro e senha)

•

Página principal dos professores

•

Página principal dos alunos

•

Página de acesso da secretaria

Cada usuário é identificado por seu cadastro e senha.

Interfaces de Hardware
O hardware utilizado é um servidor para hospedar as páginas do sistema. Cada
usuário terá acesso ao sistema por meio de seus computadores pessoais,
conectados à internet.
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Interfaces de Software
O sistema está tem comunicação com o sistema de cobrança da secretaria. Essa
interface serve para que seja feita a cobrança por matrícula nos cursos. O fluxo de
comunicação entre o sistema de registro e o sistema de cobrança é:

•

O aluno faz o registro nos cursos que deseja matricular-se

•

O sistema de registro envia a informação de identificação do aluno, data da
matrícula e cursos que deseja cursar no semestre

O sistema de cobrança pode solicitar as informações sobre a matrícula dos alunos
a qualquer instante no semestre.

Interfaces de Comunicação
O acesso dos usuários do sistema de registro é feita por meio de navegadores da
internet. Sendo assim, o protocolo de comunicação principail é HTTP. Os
navegadores devem ser os principais navegadores em uso (internet explorer e
firefox, por exemplo).
O servidor que hospeda o sistema de registro deve ter um endereço IP válido para
a internet para que os usuários possam acessá-lo remotamente.
Uma vez que todos os acessos ao sistema são feitos mediante cadastro e senha, é
necessário que a comunicação entre os acessos remotos e o servidor tenha
encriptação.
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DERS - Outros Requisitos Não-Funcionais
Requisitos de Desempenho
O sistema deve permitir acesso remoto aos alunos, professores e funcionários da
secretaria. O acesso deve ter um desempenho tal que permita que as operações
sejam executadas sem interrupções ou atrasos nas sessões. Dessa forma, o
desempenho do sistema deve garantir que o tempo de resposta seja adequado às
operações que são executadas.

Requisitos de Contingência
O sistema de registro lida com as matrículas dos professores e alunos nos cursos
da universidade. Se o sistema estiver fora do ar durante o período de matrículas, os
alunos não poderão fazer matrículas. Desse modo, é necessário que o sistema
possua uma rotina de cópia de segurança.

Requisitos de Segurança
Os acessos ao sistema são feitos pela internet, portanto, é necessário que exista
encriptação das senhas e que as informações de cobrança e os cadastros sejam
acessados somente pela secretaria da universidade.

Atributos de Qualidade de Software
O sistema deve seguir os padrões de usabilidade e navegação de páginas da
internet. Deve mostrar informações claras sobre quais passos o usuário deve
executar para concluir suas operações com sucesso.
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DERS - Outros Requisitos
Neste capítulo, devem ser documentados outros requisitos do sistema que, por
algum motivo, não foram documentados nos outros capítulos.

•

O sistema deve ter uma arquitetura voltada para a internet.

127

DERS - Glossário
Nesse capítulo são listados os termos utilizados no documento.

•

Sistema de Registro: Sistema a ser desenvolvido para permitir a matrícula
dos alunos, o cadastro dos professores e informações de cobrança

•

Sistema de cobrança: Sistema que controla a situação do vínculo financeiro
entre os alunos e a universidade.

•

Usuários do sistema: Alunos, professores e funcionários da secretaria da
universidade
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DERS - Diagramas UML
Nesse capítulo estão documentados os diagramas UML usados para modelar o
sistema de registro de alunos. Os casos de uso estão ilustrados na Figura B.1.
As classes estão documentadas nos diagramas de classes. As classes
documentam os objetos com atributos comuns. Alguns exemplos de classes são:
Alunos, Professores e OfertasdeCursos. As classes são agrupadas em pacotes. Os
diagramas de classe oferecem uma visão das classes no modelo

Figura B.1 - Casos de Uso para o sistema de registro de alunos.
Fonte: Quatrani (2001)

Para documentar os relacionamentos entre as classes são usados os diagramas
de sequência e os diagramas de colaboração.
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Figura B.2 - Diagrama de atividade para o sistema de registro de alunos.
Fonte: Quatrani (2001)
A realização dos casos de uso é feita por meio dos comandos de utilização,
documentados no caso de uso principal (Figura B.1).
Os diagramas de sequência ilustram como são trocadas informações entre os
elementos do sistema. Um exemplo de diagrama de sequência está ilustrado na
Figura B.3.
Os cenários são usados para ilustrar os relacionamentos entre os objetos na
perspectiva do usuário final.
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Figura B.3 - Diagrama de sequência
Fonte: Elaborada pelo Autor.
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DERS - Lista de Pendências
Neste capítulo, devem ser documentadas as pendências do processo de
desenvolvimento.
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APÊNDICE C: RT: RELATÓRIO DE TESTES

Sistema de Registro de Alunos
Versão 1.0
Relatório de Testes
Grupo de Testes
Março/2008
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Histórico de Revisões
Rev
1.0
1.1

Data
17/03/2008

Autor
Ethienni Martins

Descrição
Versão Original
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RT - Visão Geral
Este é o documento “Relatório de Testes”. Esse é um exemplo de como os testes
devem ser agrupados para verificar a implementação das funcionalidades
esperadas. Esse relatório mostra quais testes devem ser conduzidos e como são
agrupados os testes. Esse agrupamento é feito em relação às funcionalidades que
necessitam ser testadas.

Medidas de Tamanho
As medidas do tamanho do software comparam a estimativa e o tamanho (linhas
de código) real. Deve-se mencionar as medidas usadas para estimar o tamanho do
software tais como: Linhas de Código, Ponto de Função, Número de Classes e
outras.

Testes de Verificação do Sistema – Casos de Testes
Nessa seção é mostrado o status dos casos de teste para verificação do sistema.
Este status auxilia no projeto de desenvolvimento e ajuda em futuras estimativas, de
tamanho de outros softwares similares.

•

Quantidade de Casos de Teste Planejados

•

Quantidade de Casos de Teste Executados

•

Quantidade de Casos de Testes que passaram na primeira execução

•

Quantidade de Casos de Testes que falharam na primeira execução

•

Quantidade de execuções dos Casos de Testes (serve para medir quantas
vezes os testes foram executados)

•

Quais Casos de Testes foram planejados e não foram executados
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RT - Relatório de Acompanhamento de Problemas
Nesta seção é feita a contagem dos problemas encontrados. Assim, é feita uma
estimativa do esforço necessário para a correção do software. Entre outros itens,
deve constar nessa seção:

•

A tendência da quantidade de problemas (gráfico)

•

A contagem agrupada por severidade

•

Total de problemas em aberto

•

Total de problemas resolvidos

•

Quantidade de problemas por resolver

•

Outros itens observados
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RT - Outras métricas
Datas

Mostra-se uma comparação entre as datas planejadas e as datas efetivas.
Data

Descrição da data
de
início
dos

Planejado

Realizado

testes

Data do término dos testes (testes de
regressão)

Tabela C.1 - Datas de testes e datas estimadas.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Versões do Software
Mostra-se o número de versões criadas para correções de problemas.
Versão

Data

Primeira versão feita
Última versão feita
Número de versões feitas durante o período de testes

Tabela C.2 - Versões do software entregues e as datas.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Pessoas e Tempo
•

Lista das pessoas envolvidas no teste do software durante o projeto

•

Registrar as horas gastas e as horas planejadas. As horas que devem ser
registradas são as horas efetivamente gastas com testes do produto.
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Planejado

Real

Número real de horas gastas em teste
Tabela C.3 - Número de horas gastas em teste.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Resultado dos “Beta-Testes” - Resumo
Registra-se a ocorrência de um teste-beta e os resultados. Pode-se produzir um
relatório separado para o teste-beta, se for relevante.

Comentários Gerais
Nesta seção registram-se os comentários relevantes sobre o processo de teste, em
geral. Devem ser destacados os itens em aberto, a motivação dos testes, seções
que não foram testadas (e o motivo) e outras situações que sejam relevantes para o
processo de teste.
É importante registrar quaisquer possibilidades de melhoria no processo de testes,
quais casos de testes são mais relevantes e outras métricas que podem ser
adicionadas.
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APÊNDICE D: RMR
Formulário de Requerimento de Mudança de Requisitos
Identificação do

Data

Projeto:

Número

do

requerimento:

do

Requerimento:
Status:
Título

do

requerimento:
Nome

do

Telefone/Email:

do

Prioridade:

requisitante:

Nome
contratante:

Responsável:

Data de resposta:

Descrição do Requerimento

Justificativa

139

Soluções Alternativas
1.

2.

3.

Análise de Impacto:
Impactos
Opção 1

Opção 2

Opção 3

Escopo
funcional
Cronograma
Esforço
Custo

Recomendação
Autorização:
Ação:

Autorizado

Data:

por:
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APÊNDICE E: PROJECT CHARTER
Projeto: Sistema de Registro de Alunos
Informação do Projeto
Líder :

Importância do Processo
Colocar informações sobre o processo.

Master Black Belt :
Início do Projeto:
Fim do Projeto :
Custo da má qualidade:
Membros do Time
Patrocinador :

Process Problem
Colocar informações sobre o processo.

Black Belt :
Master Black Belt:
Especialistas:

Process Start/Stop
Ponto de Início:

Objetivos do Projeto
Colocar informações sobre o Projeto

Ponto Final :

Medidas do Processo
Colocar informações sobre as medidas
do processo.
Tempo Estimado do Projeto
Marco de Projeto:
Data:
Vínculos com outros documentos:
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