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RESUMO

Requisitos de desempenho são críticos para o sucesso do software. O
processo de Engenharia de Desempenho de Software (Software Performance
Engineering - SPE) é utilizado para construir produtos de software que atendam aos
objetivos de desempenho. Esse processo destaca a importância de se especificar
requisitos de desempenho no início do ciclo de desenvolvimento. Contudo, no
processo SPE, tal especificação é efetuada por intuição e suposição. Essas
limitações afetam a coleta dos dados de desempenho e causam imprecisão de
desempenho no produto de software. Padrões de requisitos não funcionais (RNFs)
podem ser utilizados para identificar, especificar, organizar e reutilizar os RNFs em
projetos de software. Esta pesquisa apresenta um método para especificar requisitos
de desempenho por meio do uso de padrões de RNFs no processo SPE, o MPED,
integrando os requisitos de desempenho aos requisitos funcionais de um sistema de
software. O método para a especificação de requisitos de desempenho é realizado
em três etapas: identificação de casos de uso críticos, seleção de cenários de
desempenho e estabelecimento de objetivos de desempenho. Nestas fases,
elaboram-se os mecanismos para identificar e especificar RNFs de desempenho no
processo SPE. Um módulo de Sistema de Câmbio é utilizado como exemplo para
ilustrar a aplicabilidade do método proposto e com o objetivo de demonstrar as
diferenças entre o processo SPE e o método proposto.

Palavras chaves: Engenharia de Desempenho de Software; Desempenho;
Requisitos não Funcionais; Padrões de Requisitos não Funcionais

ABSTRACT
MPED - A method for specify performance requirements of software based on
Non-Functional Requirements Patterns and Software Performance Engineering
Performance requirements are critical to the success of software. The Software
Performance Engineering (SPE) process is used to build software products that meet
performance goals. This process highlights the importance of the early specification
of performance requirements in the development cycle. However, in SPE process,
such specification is performed by intuition and guessing. These limitations affect the
gathering of performance data and cause inaccurate performance in the software
product. Non-functional requirements (NFR) patterns can be used to identify, specify,
organize and reuse NFRs in software design. This research presents a method to
specify performance requirements through the use of NFRs patterns in the SPE
process, integrating the performance requirements with the functional requirements
of a software system. The method to specifying performance requirements is
performed in three steps: identification of critical use cases, selection of performance
scenarios and establishment of performance objectives. In these steps, mechanisms
to identify and to specify performance requirements for the SPE process are
elaborated. A Foreign Exchange System module is used as an example to illustrate
the applicability of the proposed method in order to show the differences between the
proposed method and the SPE process.
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1

INTRODUÇÃO
1.1

Motivação
Requisitos de desempenho podem afetar globalmente o software. Vários

problemas foram relacionados em pesquisas relativas a desempenho de software,
tais como capacidade limitada de recursos, má definição de requisitos de
desempenho, carga de trabalho não determinada, baixa capacidade de resposta,
conflitos entre requisitos não funcionais que podem afetar o desempenho de modo
negativo, tratamento de desempenho somente quando o software está codificado e
pronto para testes (SMITH e WILLIAMS, 2002), (NIXON, 2000), (WOODSIDE et al.,
2005), (BALSAMO et al., 2004).
Requisitos de desempenho são críticos para o sucesso do software. No
entanto, muitos aplicativos falham em atender aos objetivos de desempenho quando
são construídos. Corrigir esses problemas é oneroso e causa atrasos no
cronograma,

estouros

nos

custos,

perda

de

produtividade,

prejuízos

no

relacionamento com os clientes, perda de oportunidade de negócio. Em casos
extremos, pode não ser possível corrigir problemas de desempenho sem reprojetar e
reimplementar a arquitetura do software. Nesses casos, gastam-se tempo e dinheiro,
ou o projeto é cancelado (SMITH e WILLIAMS, 2002).
Um dos principais estudos relacionados a desempenho foi conduzido por
Smith e Williams (1993). Eles propõem um processo baseado em modelos de
Engenharia de Desempenho de Software (Software Performance Engineering - SPE)
para especificar requisitos de desempenho no início do ciclo de desenvolvimento do
software. Tal processo ajuda a resolver problemas, tais como carga de trabalho não
determinada, baixa capacidade de resposta, tratamento de desempenho somente
quando o software está codificado e pronto para testes.
A importância de especificar o requisito de desempenho é relatada no
processo SPE por Smith e Williams (2002). A especificação é realizada pelo uso de
um passo a passo de desempenho aplicado em três etapas do processo:
identificação de casos de uso críticos, seleção de cenários de desempenho e
estabelecimento de objetivos de desempenho, tendo como objetivo coletar os dados
necessários para a construção do modelo de desempenho. Segundo a observação

13

de Geetha et al. (2011) e Petriu e Woodside (2002), a especificação é realizada por
intuição e suposição. Essa limitação afeta o levantamento dos requisitos de
desempenho e tende a causar imprecisão no conhecimento do desempenho do
software.
Woodside et al. (2007) propôs uma base de conhecimento de desempenho
para à integração de métodos de medição e métodos de modelagem de
desempenho. Segundo ele, o problema do tratamento de desempenho, no final do
ciclo de desenvolvimento de software, pode ser solucionado com a modelagem no
início do ciclo. A medição é realizada para validar o desempenho do software
construído.
O levantamento adequado de requisitos contribui para melhorar o
conhecimento acerca do software e, portanto, a qualidade do software. No entanto,
grande parte das empresas desenvolvedoras especificam apenas os aspectos
funcionais e deixam de lado os aspectos não funcionais, tais como desempenho,
segurança, usabilidade, portabilidade para serem resolvidos pela arquitetura do
software. Essa atitude dificulta a obtenção de um conhecimento mais preciso dos
aspectos não funcionais. Para remediar essa situação, Chung et al. (2000)
sustentam que os aspectos não funcionais devem ser tratados metodologicamente
como requisitos não funcionais (RNFs) e devem ser considerados em todo o ciclo de
vida do software.
Frequentemente os requisitos não funcionais têm sido especificados apenas
como restrições em muitos projetos de desenvolvimento de software, sem uma
análise sistemática de sua natureza. Dessa forma, não é percebido que eles são
muitas vezes contraditórios e difíceis de serem considerados ou validados durante o
desenvolvimento do software. Esse tipo de tratamento informal resulta em uma má
elicitação,

tendo

como

consequência

a

difícil

correção

desses

requisitos

(CYSNEIROS, 2001).
Chung et al. (2000) propõem uma abordagem para lidar com RNFs, o NFR
Framework, que oferece uma estrutura para identificar, representar e registrar
sistematicamente a natureza destes requisitos em grafos de interdependências de
softgoals - Softgoal Interdependency Graphs (SIG). O NFR Framework oferece ainda
catálogos de conhecimento que organizam o conhecimento adquirido sobre os RNFs
e o projeto (design) que atende a estes requisitos.
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Aprofundando a abordagem do NFR Framework, Supakkul (2010) afirma que
o tratamento correto dos RNFs requer a aquisição do conhecimento dos objetivos a
serem alcançados, dos problemas a serem evitados em relação aos objetivos, dos
meios alternativos para realizar os objetivos, das soluções para diminuir os
problemas, além da escolha da melhor solução para os RNFs. A falta desse tipo de
conhecimento, ou o conhecimento incorreto, pode levar a consequências
indesejáveis, por exemplo, a falta de desempenho no software.
A fim de solucionar o problema da falta de conhecimento, são utilizadas
técnicas para identificar o conhecimento de requisitos para reuso. Uma técnica
bastante utilizada é a abordagem baseada em padrões de projetos. Segundo Gross
e Yu (2001), padrões de projeto são utilizados para especificar, comunicar e
reutilizar soluções para problemas recorrentes de projetos e arquitetura. Padrões de
projeto descrevem o que é preciso fazer para resolver os problemas de projeto e
apresentam uma solução para cada problema. Mas, de acordo com Supakkul
(2010), abordagens baseadas em padrões de projeto referem-se a requisitos
funcionais do software, não atendendo adequadamente aos RNFs.
Supakkul (2010) propôs uma abordagem para lidar com padrões de RNFs.
Ele estendeu o NFR Framework de Chung et al. (2000) com quatro tipos de Padrões
de RNFs: Padrão Objetivo, Padrão de Problemas, Padrão Alternativo e Padrão de
Seleção, e organizou os padrões identificados em três diferentes modos, tais como
especialização, composição e instanciação para facilitar a aplicação dos padrões
para reuso. Essa abordagem foi utilizada para identificar, organizar e reusar os
RNFs, baseado em um estudo de caso dos RNFs de segurança, custo e confiança.
No entanto, ele não aplicou essa abordagem em outro RNF presente em grande
parte das aplicações: o desempenho.
De um lado, segundo Smith e Williams (2002), o processo SPE utiliza-se dos
modelos UML para efetuar a especificação de desempenho. De outro lado, o NFR
Framework de Chung et al. (2000) e os Padrões de RNFs de Supakkul (2010)
utilizam-se do grafo SIG para efetuar a especificação de RNFs. Dessa maneira, a
UML e os Padrões de RNFs oferecem duas notações diferentes nos níveis sintático
e semântico, o que dificulta a geração de modelos de requisitos que integrem ambos
os requisitos, funcionais e não funcionais. Tais dificuldades resultam da
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complexidade inerente ao problema em questão: a integração dos requisitos não
funcionais e funcionais em um único modelo de requisitos.
Por outro lado, não se pode falar de melhoria do conhecimento acerca dos
requisitos de um software se não houver uma integração entre o conhecimento de
requisitos funcionais e o conhecimento dos requisitos não funcionais. No que diz
respeito ao NFR Framework, Supakkul e Chung (2004) efetuaram uma pesquisa que
visa integrar o grafo SIG, produzido no NFR Framework, aos elementos do modelo
de caso de uso. Eles definiram pontos de associação nos elementos do modelo de
casos de uso a elementos do grafo SIG e regras de propagação de restrição destas
associações, permitindo uma solução para a integração resultante.
1.2

Objetivo
O objetivo desta pesquisa é criar um método (MPED) para especificar

requisitos de desempenho por meio do uso de padrões de requisitos não funcionais
e da engenharia de desempenho de software (SPE). Dessa forma, o conhecimento
dos requisitos de desempenho pode ser melhorado e sistematizado pela
identificação das decomposições do RNF de desempenho, dos problemas
relacionados ao RNF de desempenho e das alternativas de projeto, de modo a
tornar mais precisa a especificação produzida no processo SPE.
Adicionalmente, o método visa efetuar uma integração entre requisitos
funcionais e não funcionais no processo SPE. Para tanto, o método propõe uma
alteração no processo SPE para identificar o RNF de desempenho nas
funcionalidades representadas pelos casos de uso.
Para demonstrar a aplicabilidade da proposta, o método é aplicado em um
exemplo de um módulo de um aplicativo de Sistema de Câmbio para especificar
seus requisitos de desempenho. O objetivo dessa aplicação é analisar as mudanças
feitas no processo SPE, os artefatos resultantes e os principais benefícios obtidos.
1.3

Contribuições
As principais contribuições deste trabalho são:
- Utilização de Padrões de RNFs para efetuar a especificação de requisitos de

desempenho, diferentemente do processo SPE atual, no qual Smith e Williams
(2002) utilizam um procedimento para a coleta informal dos dados necessários à
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construção do modelo de desempenho, não resultando em uma especificação
detalhada do RNF de desempenho no início do projeto.
- Adaptação do método adotado no NFR Framework de Chung et al. (2000)
para a aplicação e uso dos Padrões de RNFs de Supakkul (2010).
- Aplicação do RNF de desempenho para identificar o conhecimento
específico de problemas de desempenho, contribuindo para a pesquisa de Padrões
de RNFs de Supakkul (2010), que se concentrou até o momento no conhecimento
específico de requisitos não funcionais de segurança, de custo e de confiança.
1.4

Método de trabalho
O desenvolvimento desta pesquisa foi planejado em quatro atividades:

revisão bibliográfica, proposta de um método para especificação de requisitos de
desempenho, aplicação do método para especificação e análise desta aplicação.
Na atividade de revisão bibliográfica, é realizada a pesquisa em referências
bibliográficas. Para esta dissertação foram pesquisados os seguintes assuntos:
conceitos de desempenho, engenharia de desempenho de software, padrões e antipadrões de desempenho, conceitos de requisitos não funcionais, classificação de
RNFs, o NFR Framework, padrões de requisitos não funcionais, integração entre
requisitos não funcionais e casos de uso. O objetivo desta etapa é analisar os
assuntos em questão investigados por outros autores.
Na atividade de proposição do método para especificação de requisitos
de desempenho, o objetivo é elaborar um método que possa ser usado para
especificar requisitos de desempenho baseado em padrões de RNFs e no SPE, e
assim poder melhorar a especificação de requisitos de desempenho no projeto de
desenvolvimento do software. O método propõe alterar três etapas do processo
SPE. Desse modo, ele foi composto de três sub-atividades:
Sub-atividade 1 - Alterar a etapa de identificação de casos de uso
críticos: tem como objetivo alterar o modo de identificação de caso de uso críticos
do processo SPE. A alteração é composta por duas tarefas:
- A primeira tarefa utiliza os Padrões de RNFs de Supakkul (2010), na etapa
de identificação de casos de uso críticos do processo SPE, para a construção do
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grafo SIG. O grafo é utilizado para ser integrado aos elementos do modelo de casos
de uso.
- A segunda tarefa tem por objetivo a aplicação da abordagem de Supakkul e
Chung (2004), na etapa de identificação de casos de uso críticos do processo SPE,
para a integração do grafo SIG aos elementos do modelo de caso de uso da UML. A
integração é utilizada para associar RNFs aos casos de uso e serve para se ter uma
visão integrada dos requisitos funcionais juntamente com os requisitos não
funcionais de desempenho.
Os casos de uso que contêm os RNFs de desempenho associados serão os
casos de uso identificados como críticos.
Sub-atividade 2 - Alterar a etapa de seleção de cenários de desempenho:
tem como objetivo identificar nos cenários de desempenho a ligação com os
requisitos não funcionais de desempenho. Assim, é necessário identificar RNFs nos
cenários dos casos de uso críticos identificados na sub-atividade 1.
Sub-atividade 3 - Alterar a etapa que estabelece os objetivos de
desempenho: tem como objetivo adicionar ao processo SPE uma atividade para
estabelecer objetivos de desempenho dos RNFs dos cenários de desempenho.
Dessa forma, além de estabelecer os objetivos de desempenho para os cenários
será necessário estabelecer objetivos de desempenho para os RNFs identificados
nos cenários na sub-atividade 2.
A atividade de aplicação do método para especificação tem como objetivo
aplicar o MPED para desenvolver um módulo do aplicativo de Sistema de Câmbio e
especificar seus requisitos de desempenho.
Essa atividade elabora um exemplo de aplicação prática dos conceitos
utilizados pelo MPED. Nela descrevem-se a definição do domínio estudado, a
infraestrutura necessária para aplicar o MPED, os resultados do processo SPE e os
benefícios obtidos pela aplicação do MPED, bem como o impacto sofrido pelo
especialista em SPE por utilizar o MPED.
Na atividade de análise da aplicação, discutem-se os resultados da
pesquisa. Assim, analisa-se se o MPED ajuda a tornar mais precisa a especificação
feita no processo SPE. Também são descritos os problemas e as dificuldades
encontradas durante a elaboração e a aplicação do método.
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1.5

Organização do trabalho
A estrutura deste trabalho é a seguinte:
A seção 2, Desempenho e Engenharia de Desempenho de Software,

apresenta a definição de desempenho, a descrição da engenharia de desempenho
de software – (Software Performance Engineering SPE) e os padrões e anti-padrões
de desempenho pesquisados por Smith e Williams (2002).
A seção 3, Requisitos Não Funcionais (RNFs) e Padrões de RNFs, apresenta
os conceitos de requisitos não funcionais, descreve o NFR Framework de Chung et
al. (2000), descreve também os Padrões de RNFs elaborados por Supakkul (2010) e
apresenta a abordagem de integração entre requisitos não funcionais e casos de
uso por Supakkul e Chung (2004).
A seção 4, Método para Especificação de Requisitos de Desempenho
(MPED), apresenta as três etapas que o compõem e a descrição do que é feito em
cada etapa.
A seção 5, Estudo de Aplicação do MPED, apresenta a aplicação do método
para especificar um módulo de um aplicativo de Sistema de Câmbio, descrevendo o
domínio do Sistema de Câmbio, a infraestrutura necessária para utilizar o método,
os resultados do processo SPE, os benefícios obtidos pelo método e o impacto
sofrido pelo especialista em SPE.
A seção 6, Conclusão, discute os resultados obtidos, os problemas e as
dificuldades encontradas durante a construção e aplicação do método. Apresenta,
também, as contribuições do trabalho e aponta direções para pesquisas futuras.
Apêndice A, Aplicação do Processo SPE, apresenta a aplicação do processo
SPE para efetuar uma especificação de desempenho de software.
Apêndice B, Aplicação do NFR Framework, apresenta a aplicação do NFR
Framework para demonstrar a construção do grafo SIG.
Apêndice C, Representação dos Grafos de Execução, apresenta a
representação gráfica dos objetos utilizados na construção dos grafos de execução.
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2

DESEMPENHO E ENGENHARIA DE DESEMPENHO DE SOFTWARE
Neste capítulo são apresentados os trabalhos relacionados ao problema

proposto com o objetivo de embasar a pesquisa com o conhecimento teórico
necessário.
Primeiramente, é feita uma introdução do conceito de desempenho. Em
seguida, apresentam-se os principais pontos da engenharia de desempenho de
software. Na sequência, é descrito os padrões e anti-padrões de desempenho de
software. Por último, uma breve conclusão desta seção.
2.1

Conceitos de Desempenho

Segundo Smith e Williams (2002), desempenho é um indicador de tempo de
resposta ou processamento. O tempo de resposta é o tempo necessário para
responder a uma solicitação, isto é, o tempo exigido para completar uma transação,
ou realizar uma determinada tarefa do usuário do início ao fim. Processamento é o
número de solicitações que são executadas em um intervalo de tempo. Por isso,
desempenho pode ser medido pela sua capacidade de resposta, que é a
habilidade de um sistema atender aos objetivos de desempenho em termos de
tempo de resposta ou processamento. Escalabilidade é a habilidade de um sistema
continuar a atender aos objetivos de desempenho com o aumento da demanda das
funções do software. Assim, desempenho é uma característica que pode ser medida
por meio da utilização de um cronômetro que pode ser disparado ao acessar
determinado evento do software.
Segundo Chung et al. (2000), desempenho é visto como um tipo de requisito
não funcional (RNF). Esse tipo é refinado em subtipos, como por exemplo, em
termos de espaço e tempo. Por sua vez, tempo é refinado em tempo de resposta e
tempo de processamento ou somente processamento, enquanto espaço é
refinado em memória principal e armazenamento secundário. A Figura 1 mostra
o refinamento do tipo de RNF de desempenho.
A abordagem proposta nesta dissertação adota o ponto de vista de Chung e
utiliza desempenho como um tipo de RNF que pode ser refinado em subtipos. O
propósito do refinamento é verificar o relacionamento entre os subtipos e suas
contribuições para atingir a meta de desempenho.
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Figura 1. Tipo de RNF de desempenho.

Fonte: Chung et al. (2000).
2.2

Engenharia de Desempenho de Software

Segundo Smith e Williams (2002), engenharia de desempenho de software Software Performance Engineering – (SPE) é um processo quantitativo e sistemático
para construção de sistemas de software que atendam aos objetivos de
desempenho. SPE também é um processo baseado em modelos. Ela utiliza modelos
com o objetivo de identificar problemas de projeto, de arquitetura ou de plano de
implementação com relação ao desempenho do software. Dois tipos de modelos são
utilizados para avaliar as alternativas de projeto e a arquitetura: o modelo de
execução de software e o modelo de execução do sistema.
O modelo de execução de software é derivado do modelo UML e representa
a parte estática do software, isto é, eles representam cenários de cargas de trabalho,
componentes funcionais e fluxos de controle. E caracterizam o software proposto na
ausência de carga de trabalho, de múltiplos usuários ou de atrasos devido à
contenção de recursos, tais como CPU, disco rígido, e rede. Modelos de execução
de software identificam problemas de desempenho devido à escolha incorreta de
alternativas de projeto (SMITH e WILLIAMS, 2002).
O modelo de execução do sistema deve ser construído somente se o modelo
de execução do software não indicar problemas de desempenho. O modelo de
execução do sistema é um modelo dinâmico que caracteriza o desempenho do
software na presença de fatores, tais como cargas de trabalho ou múltiplos usuários,
que deveriam causar contenção de recursos, tais como CPU, disco rígido, e rede. A
construção do modelo de execução do sistema fornece a seguinte informação:
refinamento e clarificação dos requisitos de desempenho; métricas que apontam a
contenção de recursos como CPU, disco rígido, rede e a variação da composição de
carga de trabalho; identificação de gargalos; escalabilidade de arquitetura e projeto,
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isto é, o efeito no crescimento futuro do software; identificação de partes críticas do
projeto; auxilio no planejamento de testes de desempenho (SMITH e WILLIAMS,
2002).
Se o modelo de execução do sistema indicar um resultado satisfatório de
desempenho, o desenvolvimento do software prossegue para a fase de codificação.
Se não, o resultado fornece uma base quantitativa para revisão e avaliação das
alternativas de projeto. Alternativas viáveis podem ser avaliadas baseadas no custo
do projeto. Se as alternativas não forem viáveis em relação ao custo, os objetivos de
desempenho podem ser revisados para refletir essa realidade (SMITH e WILLIAMS,
2002).
Com a utilização de modelos determina-se o desempenho para o software. Os
modelos visam o monitoramento de desempenho em todo o processo de
desenvolvimento e evita problemas emergirem durante o teste final. (SMITH e
WILLIAMS, 2002).
O SPE prescreve princípios para a criação de software com capacidade de
resposta rápida, padrões e anti-padrões de desempenho para escolha de
alternativas de projeto, dados necessários para avaliação de desempenho,
procedimentos a fim de obter especificações de desempenho e orientações que
visam avaliar cada estágio de desenvolvimento. Incorpora modelos para
representação de desempenho e um conjunto de métodos de análise de
desempenho de software (SMITH e WILLIAMS, 2002).
2.2.1 O processo de modelagem SPE
Segundo Smith e Williams (2002), o processo SPE é aplicado nas fases iniciais
do ciclo de vida de desenvolvimento do software - Software Development Life Cycle
(SDLC) para escolher as alternativas de projeto e modelar a arquitetura proposta. Os
modelos ajudam a identificar problemas de desempenho. O processo de modelagem
SPE utiliza os casos de uso do sistema e os cenários derivados dos casos de uso.
De uma perspectiva de desempenho casos de uso permitem identificar as cargas de
trabalho que são importantes para o desempenho.
Segundo Smith e Williams (2002), o processo SPE inclui as seguintes
atividades:
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1. Avaliar o risco de desempenho: para avaliar é necessário identificar e
classificar os potenciais riscos, tais como mudanças ou evoluções na arquitetura,
atender ao cronograma de desenvolvimento. Após a identificação e classificação
verifica-se a probabilidade e a severidade do risco.
2. Identificar casos de uso críticos: os casos de uso críticos são aqueles que
são importantes para uma operação do software ou para a capacidade de resposta
de uma operação efetuada pelo usuário. A escolha dos casos de uso críticos
também pode ser conduzida pela avaliação dos riscos, dependendo do risco que a
operação oferece. Se existe um risco dos objetivos de desempenho não serem
atendidos pelos casos de uso, o software pode falhar ou ser impreciso.
Em geral, os casos de uso críticos são um subconjunto dos casos de uso
identificados durante análise orientada a objeto. Eles aplicam o método de análise
de Pareto, ele estabelece que vinte por cento dos casos de uso são responsáveis
por oitenta por cento da carga de trabalho do software. Assim, eles utilizam este
método para identificar os casos de uso críticos do sistema.
3. Selecionar os principais cenários de desempenho: os principais cenários
de desempenho são aqueles executados com frequência ou aqueles críticos para o
desempenho do software que são percebidos pelos usuários. Cada cenário de
desempenho tem uma carga de trabalho correspondente. Os diagramas de
sequência, da UML, são utilizados para representar os cenários de desempenho e
são adaptados para receber a carga de trabalho esperada pelo cenário.
4. Estabelecer objetivos de desempenho: deve-se identificar e definir
objetivos de desempenho e intensidades de carga de trabalho para cada cenário
selecionado na atividade dois. Objetivos de desempenho especificam os critérios
quantitativos para avaliar o desempenho do sistema em desenvolvimento. Esses
objetivos podem ser expressos em três modos: tempo de resposta, processamento,
ou restrições no uso de recursos. Tempo de resposta é o tempo necessário para
responder a uma solicitação do usuário. Processamento é o número de transações
ou eventos a serem processados em um tempo determinado. Restrições no uso de
recursos são limitações no uso ou na quantidade do recurso. Por exemplo, a
utilização da CPU deve ser menor que cinquenta por cento. Intensidade de carga de
trabalho especifica o número de vezes que o cenário é utilizado.
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5. Construir modelos de desempenho: para representar o processamento do
software utiliza-se o grafo de execução dos modelos de desempenho. Grafos de
execução são semelhantes aos fluxogramas; a diferença é que no grafo de
execução mostra-se o número de vezes que o cenário de desempenho é executado,
e modelam-se apenas os principais cenários de desempenho. Os diagramas de
sequência dos principais cenários de desempenho são transformados em grafos de
execução.
6. Determinar requisitos de recursos de software: no grafo de execução
deve-se determinar os requisitos de software, tal como o número de acessos ao
banco de dados, o número de mensagens enviada pela rede, o atraso estimado para
o processamento do grafo. Os requisitos de recursos de software dependem da
aplicação a ser construída, do ambiente de execução, e da interface do software.
Então, no grafo de execução especifica-se o número de vezes que cada recurso de
software é utilizado.
7. Adicionar requisitos de recursos do computador: requisitos de recursos
do computador usam os requisitos de recursos de software para determinar a
quantidade necessária de serviços dos principais dispositivos de hardware no
ambiente de execução, tais como CPU, rede, banco de dados. Requisitos de
recursos do computador dependem do ambiente de execução do software. O
diagrama de implantação da UML fornece informações do ambiente de execução.
8. Avaliar os modelos: para avaliar os modelos, verifica-se se os tempos
determinados de cada cenário de desempenho e a utilização dos recursos de
hardware atendem aos objetivos de desempenho. Se os modelos não indicarem
problemas de desempenho o processo está concluído e o desempenho para aquele
cenário é aceitável, logo, o modelo de execução do sistema deve ser construído. Se
os modelos indicarem problemas de desempenho, uma das alternativas pode ser
escolhida:
- A primeira alternativa, modificar o conceito do produto, envolve procurar
alternativas de projetos viáveis na relação custo/benefício para atender os casos
uso. Se uma alternativa é encontrada, os cenários dos casos de uso podem ser
modificados ou podem ser criados novos cenários. É necessário construir
novamente os modelos para avaliar os efeitos das mudanças.
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Deve-se repetir as atividades de 5 a 8 até não existirem problemas de
desempenho pendentes.
- A segunda alternativa, revisar objetivos de desempenho, deve ser efetuada
se não existirem alternativas de projeto viáveis de custo/benefício. Então, modificamse os objetivos de desempenho para refletir essa nova realidade. Pode até parecer
errado revisar objetivos de desempenho se não existem maneiras de atendê-los.
Porém, no início do projeto pode ser feita a revisão. As pessoas interessadas no
sistema decidem se o novo objetivo vai ser aceito ou não.
9. Verificar e validar os modelos: Verificação e validação são atividades
realizadas em paralelo com a construção do modelo. A verificação do modelo tem
como objetivo determinar se o modelo previsto é uma consideração exata do
desempenho do software. Por exemplo, ao utilizar a verificação é possível
determinar se os requisitos de recursos que foram estimados são razoáveis. Por
outro lado, a validação do modelo preocupa-se em determinar se o modelo reflete
exatamente as características de execução do software. A intenção é garantir que o
modelo represente fielmente a evolução do sistema. Assim, é importante detectar
qualquer omissão no modelo o quanto antes.
Verificação e validação requerem medições. Nos casos em que desempenho é
crítico pode ser necessário identificar, implementar e construir protótipos dos
componentes críticos no início do processo de desenvolvimento e medir o
desempenho dos componentes. Criar modelos ajuda a identificar quais são os
componentes críticos para desempenho.
Na atividade de verificação e validação do processo SPE, Smith e Williams
(2002) não explicam como ela é realizada. No entanto, pode-se concluir que eles
efetuam a construção do modelo de desempenho para realizar a verificação e, em
seguida, fazem a implantação de um protótipo do modelo para efetuar as medições,
realizando assim a validação.
O diagrama de atividade da Figura 2 exibe o processo de modelagem SPE
aplicado a uma fase do ciclo de desenvolvimento. Em cada fase, refinam-se os
modelos de desempenho com base no aumento de conhecimento de detalhes do
projeto. A aplicação do modelo de execução de software para uma etapa do
processo SPE esta descrita no Apêndice A.
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A abordagem proposta por Smith e Williams (2002) serve como base para
tratar desempenho desde o início do ciclo de desenvolvimento do software. Modelos
de execução de software e modelos de execução do sistema são usados para
determinar o desempenho do software a ser construído.
O método proposto nesta dissertação utiliza o processo criado por Smith e
Williams (2002). Mas, propõe uma adaptação no processo a fim de especificar
requisitos de desempenho baseado em padrões de requisitos não funcionais.
Figura 2. O processo de modelagem SPE.

Fonte: Smith e Williams (2002)
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2.3

Padrões de desempenho
O uso de padrões tem início no trabalho de Alexander (1979). Segundo ele,

um padrão é uma solução comum para um determinado problema que ocorre em
diferentes contextos e fornece uma solução geral que pode ser especializada para
um dado contexto. Gamma et al. (1994) elaboraram o primeiro catálogo de padrões
de projeto que contém vinte e três padrões e pode ser utilizado no desenvolvimento
de software orientado a objeto.
Segundo Smith e Williams (2000), padrões têm sido descritos em diferentes
categorias de problemas e soluções para desenvolvimento de software incluindo
arquitetura, projeto e processo. Padrões de desempenho são similares aos padrões
de projeto. Contudo, padrões de desempenho estão em um grau maior de abstração
do que os padrões de projeto. Dessa forma, um padrão de projeto pode fornecer
uma implementação de um padrão de desempenho. Padrões de desempenho são
utilizados após a identificação de problemas de desempenho e servem como
alternativas de projeto para mitigar os problemas identificados no projeto.
Smith e Williams (2000) apresentam sete padrões de desempenho: caminho
rápido, priorização de tarefas, acoplamento, processamento em lotes, rotas
alternativas, horários flexíveis e funções cíclicas. Eles descrevem o nome, o
problema e a solução de cada padrão.
1. Caminho rápido
Problema: sistemas de software têm normalmente muitas funções, mas
apenas algumas são usadas com frequência. Essas funções determinam a carga de
trabalho dominante do aplicativo e o uso da maioria dos recursos do sistema.
Solução: deve-se procurar minimizar o processamento das funções que
contenham a carga de trabalho dominante. Uma maneira é criar um caminho de
execução rápido para elas. Usar o caminho rápido reduz o tempo de resposta para
as funções que contêm cargas de trabalho dominante.
2. Priorizações de tarefas
Problema: uma sobrecarga temporária pode exceder a capacidade de
processamento de um sistema e pode causar perda de dados ou tempos de
respostas inaceitáveis.
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Solução: deve-se atribuir maior prioridade para as tarefas mais importantes e
menor prioridade para as menos importantes. Contudo, esse padrão é apropriado
apenas se a sobrecarga no sistema for temporária. Se não houver períodos de baixa
demanda, o sistema nunca vai executar as tarefas de baixa prioridade. O objetivo da
priorização é diminuir o tempo de resposta para cada tarefa.
3. Acoplamento
Problema: Acoplamento é o grau de dependência que existe entre os objetos
do sistema. Portanto, é recomendado ter baixo acoplamento. Se existir um alto grau
de acoplamento e houver a necessidade de fazer alterações no sistema, elas
precisam ser feitas em todos os componentes aos quais estão acopladas.
Muitas classes fornecem métodos de acesso para dados que podem ser
solicitados, por exemplo, uma classe cliente pode fornecer métodos tais como
getNome(), getDataNascimento(), getTelefone(). Se um método é usado com
frequência, pode-se criar um novo método de acesso que recupera a informação
com

um

acesso

único,

por

exemplo,

recuperar

os

dados

pessoais

getDadosPessoais(). Dessa maneira, se reduz a quantidade de interações
necessárias. O padrão é importante para sistemas que utilizam banco de dados, pois
o tempo de resposta do acesso ao método é composto pelo tempo de resposta do
acesso aos dados e pelo tempo de resposta de transferência dos dados pela rede.
Solução: usar objetos com maior granularidade para eliminar solicitações
frequentes de pequenas quantidades de informações. Os objetos de maior
granularidade são agregações de objetos de menor granularidade que normalmente
refletem o esquema do banco de dados. Portanto, dados que são solicitados ao
mesmo tempo devem ser agrupados em um único método.
4. Processamentos em lotes
Problema: ocorre quando determinadas tarefas demandam uma sobrecarga
de processamento para sua inicialização, execução e transmissão dos dados
solicitados. Nas tarefas que são frequentemente solicitadas, a soma do tempo gasto
na inicialização, execução e transmissão pode exceder o tempo real de
processamento de uma única tarefa.
Solução: as tarefas devem ser agrupadas e executadas em lote, de modo que
a sobrecarga de processamento para inicialização seja executada apenas uma vez
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para todo o lote, em vez de ser executada uma vez para cada tarefa
individualmente.
5. Rotas alternativas
Problema: ocorre frequentemente quando muitos processos precisam de
acesso exclusivo a uma única localização física, por exemplo, em sistemas que
utilizam banco de dados, ao executar uma atualização ou inserção em determinada
tabela, a solicitação deve serializar e causa atraso pela espera do processamento.
Nesses casos, a atualização demanda, além da atualização dos dados nas linhas da
tabela a atualização dos índices, o que aumenta a sobrecarga.
Solução: deve-se procurar dividir a demanda do uso de objetos e encontrar
rotas alternativas para que o acesso seja feito a localizações físicas distintas, por
exemplo, a criação de uma tabela temporária para atualização nos horários de pico
cuja consolidação com a tabela principal possa ser realizada fora desse horário.
6. Horários flexíveis
Problema: ocorre

quando

o processamento é

necessário em

uma

determinada frequência ou em determinado horário do dia quando muitas
solicitações são feitas.
Solução: identificar as funções que são executadas regularmente, especificar
outros horários e modificar os intervalos de tempo do processamento. Dessa forma,
divide-se temporariamente a demanda de utilização nos períodos fora dos horários
de pico de tráfego. Este padrão complementa o padrão de rotas alternativas.
7. Funções Cíclicas
Problema: uma função cíclica é caracterizada pelo seu próprio período, tempo
de execução e tempo de folga. Período é a quantidade de tempo entre execuções
sucessivas. Tempo de execução é a quantidade de tempo necessária para a função
executar. Tempo de folga é a quantidade de tempo entre o tempo de fim de
execução e o tempo de fim do período.
O tempo de execução de uma função cíclica deve ser menor do que o tempo
do próprio período. Por exemplo, se existir um processamento que deve ser
executado uma vez a cada minuto, deve-se necessitar de menos de um minuto para
completar o processamento.
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Solução: identificar as funções que são executadas repetidamente em
intervalos regulares, especificar o intervalo de tempo e diminuir seus requisitos de
processamento.
O método proposto nesta dissertação utiliza-se dos padrões de desempenho
para aplicá-los nos Padrões de RNFs de Supakkul (2010). O objetivo é adquirir
conhecimento de problemas e soluções específicas do RNF de desempenho.
2.4

Anti-padrões de desempenho
Segundo Brown et al. (1998), anti-padrões são similares aos padrões de

projeto, pois documentam soluções para problemas recorrentes de projeto, contudo,
anti-padrões documentam soluções para erros comuns de projeto. Anti-padrões
produzem consequências negativas por causa do mau uso. Desse modo, antipadrões informam o que deve ser feito para evitar um problema no projeto e como
agir para corrigir o problema quando for encontrado. Anti-padrões de desempenho
são utilizados após a identificação de problemas de desempenho e servem como
alternativas de projeto para evitar os erros comuns de projeto.
Anti-padrões de desempenho foram pesquisados por Smith e Williams (2002).
Eles apresentam cinco anti-padrões de desempenho: classe “Deus” / única,
alocação dinâmica excessiva, “caça ao tesouro”, “ponte de pista única”,
engarrafamento. Eles descrevem o nome, o problema e a solução de cada antipadrão.
1. Classe “Deus” / única
Problema: ocorre quando uma classe é responsável pela maior parte do
trabalho do sistema causando um tráfego excessivo de mensagens.
Solução: é necessário refazer o projeto com o objetivo de distribuir, de modo
uniforme, a inteligência da classe única entre classes de nível superior na aplicação.
É importante manter juntos dados e comportamento em uma única classe. Um
objeto deve ter a maioria dos dados que ele necessita para realizar seu
processamento.
2. Alocação dinâmica excessiva
Problema: ocorre quando o sistema cria e destrói durante a execução uma
grande quantidade de objetos sem necessidade. Criar e destruir objetos tem um
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impacto negativo em relação ao desempenho do software. Por exemplo, em
sistemas orientados a objetos, quando um objeto é criado, é necessário alocar
memória para armazená-lo. Quando o objeto não é mais necessário, deverá ser
realizado um processo de limpeza da memória. A degradação de memória pode ser
significativa quando um grande número de objetos é criado e destruído
frequentemente.
Solução: reciclar um objeto pelo uso de um conjunto de objetos, em vez de
criar um novo toda vez que for necessário. Assim, novas instâncias de um objeto são
requisitadas do conjunto e instâncias desnecessárias são devolvidas para o conjunto
de objetos. Embora exista um consumo de memória para a pré-alocação dos objetos
durante o primeiro uso, obtém-se uma redução na soma do processamento versus a
frequência de utilização. Outro modo de solucionar o problema é compartilhar
objetos em vez de criar novos.
3. Caça ao tesouro
Problema: ocorre em sistemas que utilizam banco de dados. O sistema
recupera a informação de uma tabela, usa essa informação para realizar nova busca
em outra tabela, e assim sucessivamente até a informação estar completa para ser
disponibilizada. Se for necessário muito processamento para cada busca, o
desempenho será comprometido.
Solução: é necessário projetar uma organização diferente dos dados. Uma
segunda alternativa é criar uma nova associação que leva à obtenção direta da
informação completa.
4. Ponte de pista única
Problema: o tráfego em uma única direção. É um ponto na execução do
software onde um, ou apenas alguns, processos podem continuar a executar
simultaneamente e todos os outros processos devem esperar. Isso ocorre
frequentemente em aplicações que acessam banco de dados. No momento que uma
atualização é efetuada, a execução do comando lock garante que apenas aquela
parte associada é atualizada. O anti-padrão ocorre também quando muitos
processos fazem chamadas síncronas para outros processos que não são multitarefa.
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Solução: pode-se reduzir a quantidade de tempo necessário para atravessar a
ponte. Outro modo é fornecer caminhos alternativos para reduzir a espera e realizar
a atualização. Por exemplo, se a atualização vai alterar múltiplas tabelas, pode ser
melhor reprojetar a organização dos dados e fazer a atualização em uma tabela
única.
5. Engarrafamento
Problema: engarrafamento é um comportamento transitório que produz
variabilidade no tempo de resposta. A causa do problema é raramente visível aos
usuários, o que torna isso frustrante. O problema ocorre, muitas vezes, quando uma
pista única produz grandes atrasos em trabalhos de espera de um serviço. Assim,
leva-se muito tempo para retornar às condições de operações “normais”. Outra
causa ocorre quando uma grande quantidade de trabalho é agendada dentro de um
intervalo relativamente pequeno, por exemplo, cada usuário do sistema pode
necessitar de um relatório aproximadamente ao mesmo tempo.
Solução: se o problema é causado pela pista única, a solução para aquele
anti-padrão deve reduzir o efeito no engarrafamento. Se o problema é causado por
uma alta demanda, deve-se procurar alternativas que divide a carga ou manipula a
demanda de modo diferente. Pode-se usar o padrão de rotas alternativas ou o
padrão de tempo flexível para solucioná-lo.
O método proposto nesta dissertação utiliza-se dos anti-padrões de
desempenho para aplicá-los nos Padrões de RNFs de Supakkul (2010). O objetivo é
adquirir conhecimento de problemas e suas respectivas soluções para o RNF de
desempenho.
2.5

Conclusão
Este capítulo apresentou os principais pontos pesquisados de desempenho.

Primeiramente, fez-se uma breve introdução do conceito de desempenho. Em
seguida, apresentou os pontos principais de engenharia de desempenho de
software. Por fim, descreveu os problemas da engenharia de desempenho de
software, sintetizados na forma de padrões e anti-padrões de desempenho.
O próximo capítulo apresenta os trabalhos relacionados a requisitos não
funcionais e padrões de requisitos não funcionais.
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3

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNFs)
Neste capítulo são apresentados os conceitos sobre requisitos não funcionais

(RNFs) e os trabalhos relacionados a RNFs que foram considerados importantes
nesta pesquisa.
Primeiramente, é feita uma introdução do conceito de RNF. Em seguida,
apresentam-se as classificações dos RNFs. Depois, apresenta-se o NFR
Framework. Na sequência, são mostrados os Padrões de RNFs. Também, é descrita
a integração entre requisitos não funcionais e elementos do modelo de caso de uso.
Por último, uma breve conclusão desta seção.
3.1

Conceitos de Requisitos Não Funcionais

A complexidade de um software é determinada pela sua funcionalidade e por
requisitos gerais que fazem parte do desenvolvimento do software, tais como
desempenho, usabilidade, portabilidade, acurácia e segurança. Tais requisitos são
conhecidos como atributos de qualidade e podem ser chamados de requisitos não
funcionais (CHUNG et al., 2000).
Devido à natureza dos RNFs, há muita dificuldade em tratá-los, pois eles são
subjetivos, relativos e interativos. Subjetivos, pois permitem que pessoas diferentes
tenham visões, interpretações e conceitos diferentes de tal requisito. Relativos,
porque a interpretação e importância dos RNFs dependem de cada software em
particular. Por exemplo, um RNF pode ser essencial para uma pessoa e não para
outra. Interativos, pois interagem entre si. Assim, o atendimento de um RNF pode
influenciar de modo positivo ou negativo outros requisitos (CHUNG et al., 2000).
Segundo Chung et al. (2000), os requisitos não funcionais representam um
papel importante durante o desenvolvimento do software e servem como base para
critérios de seleção entre as alternativas de projeto e implementação. Os sistemas
de software que não consideram os RNFs como parte do aplicativo, podem não ter
qualidade adequada para uso. Dessa forma, um contexto de aplicação para os
RNFs precisa ser definido para que os RNFs possam ser satisfeitos ou não no
software.
No essencial, existem duas diferentes abordagens utilizadas no tratamento de
RNFs. Elas podem ser classificadas como orientada a produto e orientada a
processo. A abordagem orientada a produto utiliza o método quantitativo para

33

medir o quanto um sistema de software atende a um determinado RNF. A
abordagem orientada a processo utiliza o método qualitativo para defender uma
estratégia de efetuar decisões de projeto no processo de desenvolvimento em
termos de RNFs. Por exemplo, ao adicionar um RNF a uma especificação de
requisitos força-se tomadas de decisões que podem afetar outros RNFs (CHUNG et
al., 2000).
3.2

Classificação de RNFs

Os RNFs são classificados em diversas pesquisas na literatura. Classificações
feitas por Chung et al. (2000), Sommerville e Kotonya (1998), Boehm (1976), e pelo
padrão internacional ISO/IEC 9126 (ISO/IEC 9126, 2001) são utilizadas para facilitar
o entendimento dos RNFs.
Chung et al. (2000) apresentam uma extensa lista de tipos de RNFs. Contudo,
eles detalham apenas três tipos de RNFs: acurácia, segurança e desempenho. Eles
consideram que os RNFs podem ser divididos em subtipos. A Figura 3 apresenta a
classificação em tipos e subtipos de RNFs.
Figura 3. Classificação em tipos de RNFs.

Fonte: Chung et al. (2000).
Segundo Sommerville e Kotonya (1998), a classificação de RNFs é feita em
três grupos principais: requisitos de processo, requisitos de produto e requisitos de
ambiente externo. A Figura 4 apresenta a classificação de RNFs elaborada por eles.
Os requisitos de processo são restrições impostas ao processo de desenvolvimento
do software e correspondem ao uso de padrões, de ferramentas para gerenciamento
e de um modelo de qualidade de software. Os requisitos de produto são aqueles que
especificam as características que os aplicativos ou componentes devem possuir e
são os mais utilizados no desenvolvimento de software. Os requisitos de ambiente
externo têm influência ativa nos requisitos de produto e de processo e são
classificados em legais, custo e interoperabilidade.
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Figura 4. Classificação de RNFs.

Fonte: Sommerville e Kotonya (1998).
Boehm (1976) elaborou uma árvore mínima de padrões de qualidade que um
software deveria conter. A Figura 5 apresenta a árvore de qualidade proposta por
ele.
Figura 5. Árvore de qualidade de software.

Fonte: Boehm (1976).
O padrão internacional ISO/IEC 9126 (ISO/IEC 9126, 2001) apresenta seis
características

que

definem

a

qualidade

externa

e

interna

do

software:
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funcionalidade,

confiabilidade,

usabilidade,

eficiência,

manutenibilidade

e

portabilidade. Elas são subdivididas em subcaracterísticas para melhor definir os
RNFs dos sistemas de software. As subcaracterísticas podem ser medidas por meio
de métricas externas e internas. A Figura 6 apresenta as características e
subcaracterística agrupadas.
Figura 6. Modelo de qualidade externa e interna do software.

Fonte: ISO/IEC 9126 (2001).
3.3

O NFR Framework

O NFR Framework é uma abordagem sistemática para representar e analisar
requisitos não funcionais (RNFs). Chung et al. (2000) representam RNFs como
softgoals1 a serem satisfeitos. Nesta dissertação o termo softgoal vai ser mantido
em inglês, pois não existe uma tradução sintética que represente o seu significado.
O significado está relacionado ao conceito do termo satisficing, em inglês, que
corresponde à satisfação em um determinado grau. O termo satisfice foi usado em
1950 por Herber Alexander Simon.
Chung et al. (2000) representam os softgoals no grafo de interdependência de
softgoal - Softgoal Interdependency Graph (SIG). Os softgoals podem ser refinados
em outros softgoals ou subsoftgoals. O refinamento é feito por decomposição e está

1

O conceito de metas ou goals para RNFs não é adequado, pois os RNFs podem ser parcialmente satisfeitos dependendo das
contribuições de outros RNFs. Então foi definido o conceito de softgoals para representar os RNFs, pois seus relacionamentos
podem contribuir positivamente ou negativamente, totalmente ou parcialmente, para satisfazer outros RNFs, dai a noção de
satisfação parcial e não total de um RNF.
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associado a relações de interdependências. Estas podem contribuir positivamente
ou negativamente, suficientemente ou parcialmente para afetar outros softgoals.
Os desenvolvedores utilizam o grafo SIG para satisfazer suficientemente os
RNFs. A análise de satisfação de um softgoal deve ser feita em conjunto ao
comparar um softgoal com outros softgoals. O objetivo é encontrar e resolver
possíveis conflitos entre os softgoals.
A elaboração do grafo é feita por meio do uso de cinco componentes do NFR
Framework: softgoals, interdependências, procedimento de avaliação, métodos e
correlações. Outros componentes importantes são os catálogos. Um catálogo é um
agrupamento organizado de conhecimento específico sobre os RNFs. Eles podem
ser usados em diferentes domínios. Existem três tipos de catálogos no NFR
Framework: catálogo de tipos de RNFs tal como desempenho, segurança, acurácia;
catálogo de métodos de refinamento e técnicas de desenvolvimentos, nomeados
como operacionalizações de softgoals, que auxiliam no atendimento dos RNFs; e
catálogo de interdependências implícitas, conhecidas como correlações de softgoals.
3.3.1 Tipos de softgoals
Segundo Chung et al. (2000), existem três tipos de softgoals: RNF de softgoal,
operacionalização de softgoal e afirmação de softgoal.
Os RNFs de softgoals são os RNFs identificados no sistema de software. No
grafo SIG, eles são representados por uma nuvem de borda fina.
A operacionalização de softgoal é uma técnica utilizada no desenvolvimento ou
uma ação que vai garantir a satisfação suficiente do RNF no sistema de software. As
técnicas de desenvolvimento são os métodos utilizados no software para solucionar
ou satisfazer suficientemente o RNF de softgoal. Elas têm como objetivo identificar
estratégias de implementação resultantes da decomposição dos RNFs de softgoals.
No grafo SIG, as operacionalizações são representadas por uma nuvem de borda
espessa.
A afirmação de softgoal auxilia no registro de tomada decisão e declara o
motivo ou o argumento para a escolha de uma alternativa de projeto. Ela pode ser
usada para argumentar as prioridades dos softgoals ou para o registro de fatos e
opiniões. Afirmações de softgoals são representadas como nuvens pontilhadas e
são conectadas por uma interdependência que representa o argumento. A Figura 7
apresenta os tipos de softgoals utilizados no grafo SIG.

37

Figura 7. Tipos de softgoals.

Fonte: Chung et al. (2000).
3.3.2 Interdependências de softgoals
Os relacionamentos entre os softgoals são feitos por meio do uso de
interdependências de softgoals. Elas podem ser de dois tipos: de refinamento ou de
contribuição.
A interdependência de refinamento é utilizada para registrar a decomposição
de softgoals descendentes e se inicia de um softgoal ascendente ou ancestral. Ela é
dividida em três tipos: decomposição, operacionalização e afirmação. A Figura 8
apresenta os tipos de interdependências de refinamentos.
O refinamento de decomposição refina um softgoal ascendente em um ou mais
softgoals descendentes do mesmo tipo e tópico, e pode ser aplicado ao RNF, à
operacionalização, à afirmação e à priorização de softgoal. O refinamento de
operacionalização refina um RNF em uma ou mais operacionalizações de softgoals
ou refina uma operacionalização em uma ou mais operacionalizações de softgoals.
O refinamento de afirmação declara um argumento para uma decisão de projeto,
pelo uso de uma ligação de interdependência entre o RNF e a afirmação de softgoal,
ou entre uma afirmação e uma operacionalização, ou até entre uma afirmação de
outra afirmação de softgoal, isto é, pode-se utilizar uma afirmação como argumento
de uso de uma primeira afirmação declarada.
Figura 8. Tipos de refinamentos.

Fonte: Chung et al. (2000).
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A interdependência de contribuição registra o grau de satisfação que um
softgoal descendente contribui em direção a um softgoal ascendente. Ela representa
o grau com que um softgoal resultante do refinamento satisfaz um softgoal
ascendente. Existem vários tipos de contribuições de interdependências separadas
em dois tipos de grupos E ou OU. A Figura 9 apresenta os tipos de contribuições.
Observa-se que os softgoals ligados por um único arco denotam as contribuições do
tipo E. Dessa forma, para que o softgoal ascendente seja suficientemente satisfeito
todos os seus softgoals descendentes têm que ter sido satisfeitos. Porém, têm-se
softgoals que são ligados por um arco duplo e denotam uma contribuição do tipo
OU. Assim, se um dos softgoals descendentes for satisfeito o softgoal ascendente
também é suficientemente satisfeito.
Figura 9. Tipos e exemplos de contribuições.

Fonte: Chung et al. (2000).
Na Figura 9, nota-se que a contribuição FAZ (MAKE) é o grau mais alto de
satisfação e estabelece uma contribuição suficientemente positiva entre o softgoal
descendente e o softgoal ascendente. Deste modo, se o softgoal descendente for
suficientemente satisfeito, o softgoal ascendente também será suficientemente
satisfeito.
A contribuição AJUDA (HELP) estabelece uma contribuição parcialmente
positiva entre o softgoal descendente e o softgoal ascendente. Desta maneira, se o
softgoal descendente for parcialmente satisfeito, o softgoal ascendente também será
parcialmente satisfeito.
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A contribuição ALGUM+ (SOME+) estabelece alguma contribuição positiva
entre o softgoal descendente e o softgoal ascendente.
A contribuição ALGUM- (SOME-) estabelece alguma contribuição negativa
entre o softgoal descendente e o softgoal ascendente.
A contribuição FERE (HURT) estabelece uma contribuição parcialmente
negativa entre o softgoal descendente e o softgoal ascendente. Desta forma, se o
softgoal descendente for parcialmente negado, o softgoal ascendente será
parcialmente negado.
A contribuição QUEBRA (BREAK) é o grau mais alto de negação e estabelece
uma contribuição suficientemente negativa entre o softgoal descendente e o softgoal
ascendente. Assim, se o softgoal descendente estiver suficientemente satisfeito, o
softgoal ascendente será negado.
A contribuição DESCONHECIDA (UNKNOWN) estabelece que exista alguma
contribuição entre um softgoal descendente e um softgoal ascendente. No entanto, a
contribuição pode ser positiva, negativa, suficientemente positiva ou suficientemente
negativa, portanto desconhecida.
3.3.3 Procedimento de avaliação
O procedimento de avaliação tem o objetivo de determinar se um softgoal vai
ser ou não suficientemente satisfeito para selecionar a melhor alternativa de projeto
para a implantação. Contudo, o estilo de raciocínio apropriado para lidar com RNF é
uma questão de grau e não uma decisão binária (verdadeira ou falsa). Por isso,
RNFs são representados como softgoals e podem ser atendidos parcialmente.
Para avaliar se um softgoal vai ser atendido é necessário identificar e analisar
as influências positivas ou negativas que um RNF representado no grafo SIG exerce
sobre outros RNFs, e escolher alternativas viáveis de implantação de um softgoal.
Também é possível avaliar suas interdependências e operacionalizações.
A avaliação é realizada por um algoritmo de rotulação que começa na parte
inferior do grafo e termina na parte superior. Os softgoals da parte superior do grafo
refletem os RNFs gerais, que foram declarados pelo desenvolvedor ou por pessoas
da organização na qual o sistema é desenvolvido. A avaliação é feita no grafo SIG
por atribuir rótulos tal como “√” e “X” para as nuvens no grafo (softgoals).
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Ao desenvolver um SIG forma-se um grafo que representa algumas decisões
de

projeto

consideradas

e

possíveis

alternativas

que

deveriam

atender

suficientemente ao softgoal da parte superior do grafo. No grafo SIG os softgoals
são refinados e o desenvolvedor deve atender alguns softgoals que estão
detalhados. Ele pode aceitar ou rejeitar os softgoals para fazer parte do software.
Assim, o desenvolvedor escolhe entre as possíveis operacionalizações que possam
ser implantadas no software. O NFR Framework usa um mecanismo para rotular “√”
nas alternativas escolhidas (selecionadas ou “satisfeitas”) e o rótulo “X” é aplicado
nas alternativas rejeitadas (não selecionadas ou “negadas”). Outros rótulos de
avaliação são mostrados na Figura 10 (c).
Figura 10. Propagação de rótulos para tipos de contribuição selecionados.

Fonte: Chung et al. (2000).
O procedimento de avaliação é composto de dois passos. O primeiro passo
determina o impacto individual de um softgoal descendente em um softgoal
ascendente. O segundo passo tem o objetivo de combinar os rótulos individuais
resultantes em um único rótulo que permita determinar o grau de satisfação de um
RNF representado no grafo SIG.
Durante a primeira etapa de avaliação os softgoals descendentes propagam
seus rótulos para os softgoals ascendentes. A Figura 10 (b) apresenta o catálogo de
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tipos de contribuição. Existem regras a serem consideradas na propagação de um
rótulo de softgoal descendente para um softgoal ascendente, são elas:
FAZ (√): propaga √ de um softgoal descendente para um softgoal ascendente.
FAZ (X): propaga X de um softgoal descendente para um softgoal
ascendente.
AJUDA (W+): mantém o mesmo tipo de contribuição, porém a enfraquece, por
exemplo, o rótulo √ em um softgoal descendente é propagado como W+ em um
softgoal ascendente. Adicionalmente, o rótulo X em um softgoal descendente é
propagado como W- em um softgoal ascendente.
QUEBRA (X): inverte a contribuição de um softgoal descendente, um rótulo √
para X, em um softgoal ascendente.
FERE (W-): inverte a contribuição e a enfraquece, um rótulo √ em um softgoal
descendente é propagado como W- no softgoal ascendente e um rótulo X em um
softgoal descendente é propagado como W+ em um softgoal ascendente.
ALGUM+ (S+): enfraquece a contribuição do softgoal descendente no softgoal
ascendente. Um softgoal descendente com o rótulo √ ou W+ resulta em W+ para um
softgoal ascendente e um softgoal descendente com o rótulo X ou W- resulta em Wpara um softgoal ascendente.
ALGUM- (S-): inverte a contribuição do softgoal descendente no softgoal
ascendente. Um softgoal descendente com rótulo √ ou W+ resulta em W- para um
softgoal ascendente e um softgoal descendente com rótulo X ou W- resulta em W+
para um softgoal ascendente.
INDECISO (U): propaga o rótulo U independentemente do tipo de
contribuição.
CONFLITANTE ( ): propaga o rótulo

a não ser que o tipo de contribuição

seja U.
IGUAL (=) propaga um rótulo idêntico do softgoal descendente para o
ascendente.
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Após todos os rótulos serem propagados dos softgoals descendentes para os
softgoals ascendentes utiliza-se o segundo passo da avaliação, que efetua a
combinação em um único rótulo (CHUNG et al., 2000).
Os possíveis rótulos resultantes são coletados para que sejam combinados
tais como: X, W-,

, U, W+ e √.

Contribuições positivas indicadas por um rótulo W+ podem ser combinadas
em um rótulo √. Similarmente, ocorre com as contribuições negativas indicadas pelo
rótulo W- que podem ser combinadas em um rótulo X.
Os rótulos W+ e W- são inicialmente combinados pelo desenvolvedor em um
ou mais rótulos √, X,

, e U. Tipicamente rótulos do tipo W+ resultam em √ ou U, e

W- resultam em X ou U. A combinação de rótulos W+ e W- resultam tipicamente em
√, X ou

.

O conjunto resultante é combinado em um único rótulo pela escolha de um
dos rótulos seguintes:

≤ U ≤ X ≈ √.

Se existirem √ e X para combinar, sem a presença de ALGUM+ ou ALGUM-,
o resultado é conflitante ( ) e a situação deve ser resolvida pelo desenvolvedor.
Na avaliação do segundo passo, algumas decisões podem ser tomadas
automaticamente. No entanto, outras decisões são feitas pelo desenvolvedor por
aplicar seu conhecimento do domínio do software e dos RNFs. Assim, ele pode
resolver conflitos e identificar os rótulos.
3.3.4 Métodos de refinamentos de softgoals
Métodos de refinamento de softgoals ou apenas métodos, são procedimentos
para refinar um softgoal ou uma interdependência em um ou mais softgoals
descendentes. Um conjunto de métodos pode ser coletado e catalogado, e assim,
podem ser usados para manipular RNFs.
Os três tipos de refinamentos para relacionar softgoals são decomposição,
operacionalização e afirmação, conforme visto anteriormente. Existe um conjunto de
métodos de refinamento aplicado a cada um dos três tipos de refinamento. Estes
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métodos possuem nomes idênticos dos tipos de refinamentos, tal como métodos de
decomposição de RNF, operacionalização e afirmação.
O método de decomposição de RNFs registra o conhecimento específico sobre
o refinamento dos RNFs em requisitos mais específicos. O método de decomposição
de operacionalização é utilizado para refinar softgoals em operacionalização de
softgoal. Operacionalizações de softgoals podem ser representadas como
entidades, atividades, restrições, ou até componentes de projeto e implementação.
O método de decomposição de afirmação auxilia na construção de uma estrutura de
argumentação como parte do grafo SIG. A forma mais simples de uso da afirmação
é o uso de uma afirmação de softgoal relacionada ao RNF de softgoal ou à
operacionalização.
A Figura 11 apresenta o catálogo de método de decomposição de RNFs
elaborado por (CHUNG et al., 2000). Nota-se que os métodos de decomposição de
RNFs podem ser específicos, genéricos ou definidos pelo desenvolvedor.
No NFR Framework, o método específico decompõe os tipos de RNFs
primários de desempenho, acurácia e segurança em subtipos. Tipos de RNFs
primários formam o catálogo do NFR Framework. Nesse catálogo, o desempenho
pode ser refinado em subtipos, por exemplo, em espaço e tempo.
O método genérico é uma decomposição por tipo e tópico. Na decomposição
genérica por tipo as características de qualidade do sistema podem ser refinadas
em subtipos. Na decomposição genérica por tópico, um softgoal pode referir-se a
uma coleção de itens, tais como informações, processos, funções, eventos,
interfaces e são usadas para descrever aspectos funcionais do sistema. A coleção
de itens é organizada na forma de modelos estruturais de requisitos funcionais,
sistemas, arquiteturas de software, ou processos arquiteturais. Tais modelos
estruturais incluem classes, superclasses, subclasses, atributos, visões, contextos,
subconjunto, programas, pacotes e componentes. Por exemplo, o RNF de
desempenho aplicado a um sistema de câmbio pode ser decomposto em uma
subclasse de câmbio pessoa física ou câmbio pessoa jurídica.
O método definido pelo desenvolvedor pode ser usado para decompor RNFs
definidos pelo desenvolvedor ou pela organização (CHUNG et al., 2000).
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Figura 11. Catálogo de métodos de decomposição de RNFs.

Fonte: Chung et al. (2000)
Esta dissertação utiliza os métodos de decomposição de RNFs específico e
genérico (CHUNG et al., 2000).
Segundo Nixon (2000), após os RNFs terem sido refinados pelos métodos de
decomposição, o desenvolvedor pode usar os métodos de operacionalização para
satisfazer os RNFs. Métodos de operacionalização refinam softgoals dentro de
operacionalização de softgoals, pois a primeira operacionalização encontrada pode
ter maior granularidade e pode existir mais de uma maneira para satisfazê-la. As
operacionalizações

são

candidatas

para

representar

entidades,

atividades,

restrições, alternativas de projeto ou componentes de implementação. A Figura 12
mostra os métodos de operacionalizações de softgoal baseado no SPE.
Figura 12. Método de operacionalização de softgoal baseado no SPE.

Fonte: Nixon (2000).
Métodos de Ordem de Execução declaram a ordem relativa de execução das
operações. Por exemplo, tarefas prioritárias podem ser “Executados Primeiro”,
enquanto os itens não prioritários podem ser “Executados por Último”.
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Métodos de Fixação: Fixação Inicial é realizada entre uma ação e instruções
que a realiza. Tal método ajuda a melhorar o tempo de resposta da aplicação por
incluir fixação e determinação de compensação estática de atributos. Porém, fere
espaço de armazenamento, pois usa formato descomprimido para armazenar
informações. No entanto, ganha tempo para acessar informações, pois não precisa
descomprimir a informação antes de acessá-la.
Em contraste, Fixação Final envolve tempo de execução de sobrecarga,
fazendo uma conexão final entre uma ação e as instruções. Isso pode ferir o tempo
de resposta do software, por exemplo, se as conexões são repetidamente feitas em
tempo de execução. Por outro lado, Fixação Final pode ajudar o tempo de resposta,
por exemplo, quando um módulo recebe um parâmetro que é usado em tempo de
execução para selecionar um algoritmo de tempo de resposta mais eficiente.
Esta dissertação utiliza o método de operacionalização de softgoal baseado no
SPE com o objetivo de encontrar as possíveis operacionalizações de desempenho
para o software de sistema de câmbio.
3.3.5 Correlações de softgoals
Correlações são usadas para detectar interdependências entre softgoals. As
interdependências podem ser explícitas ou implícitas. Interdependências explícitas
são adicionadas quando o desenvolvedor usa as decomposições ou os refinamentos
de softgoals e são representadas, no grafo SIG, por uma linha sólida.
Interdependências implícitas são detectadas por comparação de uma parte do grafo
SIG com os relacionamentos entre os softgoals e são mostradas como linhas
pontilhadas. Por considerar contribuições positivas e negativas, a correlação é um
modo de registrar trocas entre contribuições de diferentes softgoals.
No tratamento de RNFs é importante que o conflito e a harmonia sejam
identificados, para auxiliar na análise das interações entre RNFs durante o
desenvolvimento do software. O conflito é representado pelas correlações negativas
e a harmonia pelas correlações positivas. Estas correlações podem ser identificadas
pelo uso de catálogos de correlações ou durante a elaboração do grafo SIG,
conforme novas interdependências são incluídas.
As correlações são identificadas por alterações no grafo SIG. Dessa forma,
pela adição de um novo softgoal, ou de uma nova operacionalização, a correlação é
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detectada. A detecção das correlações pode ser feita pela comparação de um
softgoal em alguma parte do grafo SIG com outro softgoal, ou com padrões definidos
nos catálogos de correlações. Fica a critério do desenvolvedor decidir se as
interdependências detectadas serão ou não incorporadas ao grafo SIG. A Figura 13
apresenta um grafo com as correlações detectadas.
Figura 13. Interdependência implícita detectada.

Fonte: Chung et al. (2000).
O exame dos catálogos de correlação pode levar à identificação de RNFs
relacionados que não tenham sido anteriormente considerados relevantes. Assim,
as correlações podem adicionar softgoals, bem como uma nova interdependência no
grafo SIG.
3.3.6 Construção do grafo SIG
O grafo SIG permite representar e registrar decisões de projeto. Chung et al.
(2000) definem um conjunto de dez passos para elaboração do grafo. A sequência
dos passos não necessita ser seguida conforme vai ser apresentada, pois cada
sistema de software tem suas próprias características. Os dez passos para a
construção do grafo SIG são apresentados a seguir.
1. Aquisição do conhecimento do domínio;
2. Aquisição e catalogação do conhecimento sobre os RNFs;
3. Identificação dos RNFs;
4. Decomposição dos softgoals do SIG inicial;
5. Identificação de prioridades dos softgoals;

47

6. Identificação de operacionalização de softgoals;
7. Identificação das interdependências implícitas entre softgoals;
8. Registro das decisões de projeto;
9. Seleção de alternativas de projeto;
10. Avaliar as decisões de projeto.
O exemplo completo da aplicação do NFR Framework para a construção do
grafo SIG encontra-se no Apêndice B.
3.4

Padrões de Requisitos Não Funcionais (RNFs)
Segundo Supakkul (2010), os Padrões de Requisitos Não Funcionais são

uma abordagem utilizada para identificar, organizar e reusar conhecimento de RNFs.
Assim, o NFR Framework de Chung et al. (2000) foi estendido com quatro tipos de
Padrões de RNFs: Padrão Objetivo, Padrão de Problemas, Padrão Alternativo e
Padrão de Seleção. Os padrões identificados são organizados em três diferentes
modos para facilitar o reuso dos RNFs: especialização, composição e instanciação.
Contudo, Supakkul utiliza em seu trabalho somente o RNF de segurança, custo e
confiança. Esta dissertação propõe o uso do RNF de desempenho a fim de
identificar e especificar requisitos de desempenho por meio do uso dos Padrões de
RNFs de Supakkul (2010).
3.4.1 Padrão Objetivo
Segundo Supakkul et al. (2010), o Padrão Objetivo é usado para identificar
RNFs de determinado domínio ou para identificar uma definição mais específica de
diferentes pessoas no projeto.
Adicionalmente, Supakkul et al. (2010) declaram que os RNFs não tem uma
definição clara, sendo assim subjetivos. Por outro lado, visando resolver o problema
da subjetividade do RNF de Segurança, ele elegeu a lei FISMA (2002) e o padrão de
segurança de dados PCI (2006) como origem de conhecimento do RNF de
Segurança (Security). Assim, a lei FISMA define o RNF de Segurança em termos de
Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. O padrão de segurança de dados
PCI define apenas a característica de Confidencialidade. Supakkul declara também
que o Padrão Objetivo pode ser usado para identificar e organizar tal definição.
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A Figura 14 é um exemplo de aplicação do Padrão Objetivo que identifica e
organiza a definição do RNF de Segurança utilizando o conhecimento definido pela
lei FISMA (2002). Assim, o RNF de Segurança é decomposto em termos de
Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. A contribuição do tipo E liga as
decomposições por um único arco. Dessa forma, a satisfação do RNF de Segurança
somente é realizada se todas as suas decomposições estiverem satisfeitas. Em
seguida, Confidencialidade é decomposta em Privacidade e Propriedade. Depois,
Integridade é decomposta em Autenticidade e Não-Rejeição. Por fim, Disponibilidade
é decomposta em Oportunidade e Confiabilidade. A representação de RNFs como
softgoals e suas decomposições são adotadas do catálogo do NFR Framework de
Chung et al. (2000).
Figura 14. Decomposição do RNF de Segurança em subtipos.

Fonte: Supakkul et al. (2010).
O método usado nesta dissertação utiliza o Padrão Objetivo com a finalidade
de identificar o conhecimento do RNF de Desempenho e suas respectivas
decomposições.
3.4.2 Padrão de Problemas
Segundo Supakkul e Chung (2009), o Padrão de Problemas identifica uma
situação indesejável que afeta negativamente um softgoal em relação a um
contexto, geralmente um aspecto funcional do domínio em questão. O padrão de
problemas pode ser usado para identificar o conhecimento de soft-problems1 ou
situações

indesejáveis

para

realizar

um

softgoal,

ou

uma

de

suas

operacionalizações.

1

Soft-problems são problemas sem um critério claro de solução, pois eles afetam um softgoal que não tem um critério claro de
solução (SUPAKKUL e CHUNG, 2010).
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Existem três tipos de soft-problems: situação indesejável, mecanismo
indesejável e vulnerabilidade. Uma situação indesejável é um fenômeno que afeta
negativamente um objetivo ou softgoal. Um mecanismo indesejável, ou ameaça, se
refere a uma operação ou técnica que pode ser usada para explorar uma
vulnerabilidade ou contribui para outro mecanismo indesejável. Uma vulnerabilidade
é um ponto fraco do objetivo ou uma causa do problema. Soft-problems podem ser
refinados para detalhar melhor uma situação ou mecanismo indesejável. Esses
conceitos identificam a causa e o efeito de problemas específicos dos RNFs. A
Figura 15 apresenta a representação gráfica dos soft-problems no grafo SIG.
Figura 15. Representação de soft-problems no SIG.

Fonte: Supakkul e Chung (2009).
O uso do Padrão de Problemas tem como pré-condição o conhecimento de
problemas relacionados ao softgoal em análise. Na pesquisa feita por Supakkul
(2010), ele efetuou a análise de problemas relacionados ao RNF de Segurança
(Security). Dessa maneira, ele pesquisou o conhecimento necessário do RNF de
Segurança, na literatura específica, para construir um catálogo de problemas
aplicável à Segurança. Assim, ele utilizou a lei FISMA (2002) e o padrão de
segurança de dados PCI (2006) como referência de problemas relacionados ao RNF
de segurança.
A Figura 16 apresenta um catálogo de soft-problems relacionados ao RNF de
Segurança de um sistema de software. Na Figura, observa-se que as
vulnerabilidades têm uma contribuição suficientemente positiva para os mecanismos
indesejáveis. Adicionalmente, os mecanismos indesejáveis têm uma contribuição
suficientemente positiva para a situação indesejável “Acesso Não Autorizado
[Servidor]”.
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Figura 16. Catálogo de soft-problems relacionados ao RNF de Segurança.

Fonte: Supakkul (2010).
Esta dissertação utiliza o Padrão de Problemas para identificar problemas
relacionados ao RNF de Desempenho. Contudo, para o RNF de Desempenho é
necessário efetuar a identificação, na literatura específica, do conhecimento de
problemas de desempenho. Diferentemente do RNF de segurança, o RNF de
desempenho não possui leis ou órgão regulamentador. Assim, a presente pesquisa
visa utilizar os padrões e anti-padrões de desempenho de Smith e Williams (2002)
como fonte específica de problemas de desempenho.
3.4.3 Padrão Alternativo
Segundo Supakkul e Chung (2010), o Padrão Alternativo é utilizado para agir
de modo interativo em cada RNF, isto é, decidir se o RNF em questão pode ser
implantado ou não. Um softgoal pode afetar positivamente ou negativamente outro
softgoal. Um Padrão Alternativo pode ser identificado com seus efeitos colaterais.
Dessa forma, um Padrão Alternativo utiliza as operacionalizações de softgoals para

51

três propósitos: realizar suficientemente um softgoal, minimizar o efeito colateral de
um soft-problem e escolher a melhor alternativa de projeto para realizar um objetivo
e minimizar um problema. Na prática, podem existir um ou mais Padrões Alternativos
para cada softgoal ou soft-problem.
A Figura 17 apresenta um catálogo de operacionalizações de softgoals que
foram identificadas na lei FISMA (2002) e no padrão de segurança de dados PCI
(2006) por Supakkul (2010). Na Figura, observa-se que as operacionalizações
afetam de forma negativa os soft-problems e podem afetar de forma negativa ou
positiva os softgoals “Usabilidade” e “Custo”. Por outro lado, o softgoal
“Confidencialidade” que é uma decomposição do RNF de Segurança é afetado
negativamente pela situação indesejável “Acesso Não Autorizado [Servidor]”.
Figura 17. Catálogo de operacionalizações relacionadas ao RNF de segurança.

Fonte: Supakkul (2010).
Esta

dissertação

utiliza

o

Padrão

Alternativo

para

identificar

operacionalizações de softgoals relacionadas ao RNF de Desempenho. Contudo,
para o RNF de Desempenho é necessário efetuar a identificação, na literatura
específica, do conhecimento de soluções de desempenho. A presente pesquisa visa
utilizar os padrões e anti-padrões de desempenho de Smith e Williams (2002) como
fonte específica de soluções de desempenho.
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3.4.4 Padrão de Seleção
Segundo Supakkul et al. (2010), o Padrão de Seleção é utilizado para
identificar um esquema de seleção de RNFs com suas decomposições e auxilia a
tomada de decisão na escolha do Padrão Alternativo de maneira mais sistemática. O
Padrão de Seleção maximiza os pontos positivos enquanto minimiza os efeitos
colaterais negativos, uma tarefa complexa devido aos muitos Padrões Alternativos
para seleção.
Para lidar com essa complexidade, um método de seleção linear baseado em
pesos é proposto por Lamsweerde (2009). Nesse método, atribui-se um peso para
cada softgoal ou soft-problem, por exemplo, pode-se atribuir o peso 1.0 para
softgoals ou soft-problems muito críticos (!!), 0.7 para softgoals ou soft-problems
críticos (!) e 0.3 para softgoals e soft-problems não críticos. Em seguida, atribuemse valores para as contribuições das operacionalizações, 1.0 para FAZ (++), 0.5 para
AJUDA (+), -1.0 para QUEBRA (- -) e -0.5 para FERE (-).
A Figura 18 apresenta a distribuição dos pesos para calcular a pontuação de
cada alternativa de projeto. Uma função é utilizada para o cálculo da pontuação.
Nesse caso, as alternativas são: “Reinicializar senhas comprometidas”, “Usar
tecnologias tal como RADIUS, TACACS com tokens”, “Senha + Biometria”, “Senhas
Forte”, “Educar o usuário, treinamento, execução”, “Encriptação de usuário e senha”.
Nas alternativas utilizam-se os pesos e suas respectivas contribuições positivas e
negativas para se calcular a pontuação. A alternativa que receber a pontuação mais
alta é considerada a mais desejável, portanto é selecionada.
Na Figura 18, observa-se que para calcular o valor (V) da operacionalização é
necessário considerar cada contribuição (C) e multiplicar pelo peso (P) do softgoal
ou do soft-problem. Se uma operacionalização tiver mais que uma contribuição
esses valores devem ser somados. Por exemplo, a operacionalização “Usar
tecnologias tal como RADIUS, TACACS com tokens” utiliza uma contribuição AJUDA
para o softgoal “Usabilidade” e uma contribuição FERE para o softgoal “Custo” e
recebem respectivamente os valores (0.5) e (-0.5). Por outro lado, o softgoal
“!!Usabilidade” é considerado muito crítico e recebe o peso (1.0) e o softgoal “!Custo”
recebe o peso (0.7) por ser considerado crítico. Dessa forma, obteve-se a seguinte
função:

Valor(operacionalização)

=

Peso(softgoal)

X

Contribuição

AJUDA
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(operacionalização) + Peso(softgoal) X Contribuição FERE (operacionalização). Por
fim, substituem-se os valores e se obtém a primeira função.
Figura 18. Método de seleção linear baseado em pesos.

Fonte: Supakkul (2010).
Primeira função:
Valor(Usar

tecnologias

tal

como

RADIUS,

TACACS

com

tokens)

=

Peso(!!Usabilidade) X Contribuição AJUDA (Usar tecnologias tal como
RADIUS, TACACS com tokens) + Peso(Custo) X Contribuição FERE(Usar
tecnologias tal como RADIUS, TACACS com tokens)
Valor(Usar tecnologias tal como RADIUS, TACACS com tokens) = Peso(1.0) X
Contribuição AJUDA(0.5) + Peso(0.7) X Contribuição FERE(-0.5)
Valor(Usar tecnologias tal como RADIUS, TACACS com tokens) = 1.0 X 0.5 +
0.7 X (-0.5)
Valor(Usar tecnologias tal como RADIUS, TACACS com tokens) = 0.5 - 0.35
Valor(Usar tecnologias tal como RADIUS, TACACS com tokens) = 0.15
Adicionalmente, a operacionalização “Senha + Biometria” utiliza uma
contribuição FAZ para o softgoal “Usabilidade” e uma contribuição QUEBRA para o
softgoal “Custo” e recebem respectivamente os valores (1.0) e (-1.0). Os valores dos
pesos dos softgoals “!!Usabilidade” e “!Custo” são (1.0) e (0.7) respectivamente.
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Dessa

forma,

obteve-se

a

segunda

função:

Valor(operacionalização)

=

Peso(softgoal) X Contribuição FAZ (operacionalização) + Peso(softgoal) X
Contribuição QUEBRA (operacionalização). Por fim, substituem-se os valores e se
obtém a segunda função.
Segunda função:
Valor(operacionalização)
(operacionalização)

=

+

Peso

(softgoal)

Peso(softgoal)

X

X

Contribuição

Contribuição

FAZ

QUEBRA

(operacionalização)
Valor(Senha + Biometria) = Peso (!!Usabilidade) X Contribuição FAZ (Senha +
Biometria) + Peso (!Custo) X Contribuição QUEBRA (Senha + Biometria)
Valor(Senha + Biometria) = Peso (1.0) X Contribuição FAZ(1.0) + Peso (0.7) X
Contribuição QUEBRA(-1.0)
Valor(Senha + Biometria) = 1.0 X 1.0 + 0.7 X (-1.0)
Valor(Senha + Biometria) = 1.0 – 0.7
Valor(Senha + Biometria) = 0.30
Esta dissertação utiliza o Padrão de Seleção para escolher determinados
padrões alternativos, com objetivo de realizar a escolha mais adequada das
alternativas de projeto do RNF de desempenho.
3.5

Ligação entre RNFs e casos de uso

Nesta

dissertação,

os

requisitos

de

desempenho

são

identificados,

catalogados e representados nos Padrões de RNFs de Supakkul (2010). Porém, o
processo SPE de Smith e Williams (2002) utiliza os casos de uso para construir o
modelo de desempenho do software que atenda aos objetivos de desempenho. Esta
lacuna é solucionada pela proposta de Supakkul e Chung (2004). Eles apresentam
uma abordagem para integrar o grafo SIG com os diagramas de casos de uso da
UML. O objetivo é obter uma visão integrada dos requisitos funcionais e não
funcionais do software. A abordagem define os elementos do modelo de caso de uso
que são afetados pelos RNFs do software.
Segundo Supakkul e Chung (2004), pontos de associação são criados no
diagrama de caso de uso para relacionar os RNFs do sistema. Eles elaboraram
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quatro tipos de pontos de associação, tal como ator, caso de uso, relação ator - caso
de uso e limite do sistema. A Figura 19 mostra os pontos de associação no diagrama
de caso de uso.
Ponto de associação do ator é utilizado para relacionar um RNF a um ator. Por
exemplo, escalabilidade indica que o software deve atender aos objetivos de
desempenho se ocorrer um aumento do número de acesso das funções do software.
Ponto de associação do caso de uso é utilizado para relacionar um RNF a um
caso de uso. Por exemplo, associar um RNF de desempenho para um caso de uso
de consulta de saldo em um caixa eletrônico de um banco significa dizer que a
consulta deve ser realizada em um tempo determinado.
Ponto de associação da relação ator – caso de uso é utilizado para relacionar
um RNF às características de interface entre o ator e o sistema, tais como acesso ao
sistema, comunicação, ou interface do usuário. Por exemplo, a retirada de dinheiro
em um caixa eletrônico de um banco deve ser realizada com segurança.
Ponto de associação do limite do sistema é utilizado para relacionar um RNF
ao sistema como um todo. Por exemplo, a portabilidade do sistema significa que o
sistema deve operar em múltiplas plataformas.
Esta dissertação utiliza-se da abordagem de Supakkul e Chung (2004) para
associar os RNFs aos elementos do modelo de casos de uso. Os casos de uso
associados podem ser utilizados no processo SPE, pois no segundo passo do
processo SPE, identificar casos de uso críticos, Smith e Williams (2002) utilizam os
casos de uso que foram identificados para o sistema de software. Eles visam
identificar os casos de uso que são importantes para o desempenho do sistema.
Figura 19. Tipos de pontos de associação.

Fonte: Supakkul e Chung (2004).
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Por outro lado, as regras de propagação fornecem o uso da generalização/
especialização no padrão de modelagem de caso de uso. Elas visam garantir que o
RNF seja representado em todos os casos de uso e ajudam a identificar os RNFs
que afetam múltiplos pontos de associação. O RNF deve ser associado a um
elemento do caso de uso generalizado que é especializado pelos elementos do
modelo de casos de uso destinados a serem associados com o RNF. Em outras
palavras, o escopo do RNF é propagado de um elemento generalizado para seus
elementos especializados. No entanto, essa propriedade não é aplicável ao ponto
associação limite de sistema, pois a generalização/especialização não é aplicável a
este elemento de modelo de caso de uso e o relacionamento de generalização
existe somente nas versões anteriores a UML 2.0. A Figura 20 apresenta exemplos
de regras de propagação.
A regra de propagação de ator define que um RNF associado a um ator é
propagado para todas as especializações de atores que estiverem direta ou
indiretamente associadas ao ator generalizado. Na Figura 20 (a), nota-se que o RNF
associado ao Ator 2 é propagado para o Ator 3 e 4. Porém, não é propagado para o
Ator 1, pois ele não é uma especialização do Ator 2.
A regra de propagação de caso de uso define que um RNF associado a um
caso de uso é propagado para os casos de uso que são especializados a partir dele
ou incluídos por ele. Na Figura 20 (b), nota-se que o RNF associado ao caso de uso
1 é propagado para os casos de uso 2 e 8, pois são casos de uso especializados.
Adicionalmente, é propagado para os casos de uso 3 e 9, pois são casos de uso
incluídos.
A regra de propagação ator-caso de uso define que um RNF associado a um
ator-caso de uso é aplicável a todas as especializações de atores, com os
respectivos casos de uso que estiverem direta ou indiretamente associados ao ator
generalizado. Na Figura 20 (c), nota-se que o RNF é propagado do Ator 2 para os
Atores 3 e 4 e seus casos de uso, respectivamente.
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Figura 20. Exemplos de regras de propagação.

Fonte: Supakkul e Chung (2004).
3.6

Conclusão

Este capítulo apresentou os principais pontos pesquisados de RNFs e Padrões
de RNFs. Primeiramente, fez-se uma breve introdução do conceito de RNFs. Em
seguida, apresentou-se a abordagem NFR Framework. Na sequência os Padrões de
requisitos não funcionais e a ligação entre RNFs e casos de uso.
A próxima seção apresenta um método para especificar o RNF de
desempenho baseado no padrão de requisitos não funcionais e na engenharia de
desempenho de software.
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4

DESCRIÇÃO DO MÉTODO PARA A ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE
DESEMPENHO BASEADO EM PADRÕES DE RNFs E NO SPE – (MPED)
Este capítulo tem o objetivo de apresentar as principais características do

método para a especificação de requisitos de desempenho (MPED), baseado nos
trabalhos apresentados nos capítulos 2 e 3. Em seguida, descreve-se a elaboração
do MPED. Por fim, uma breve conclusão.
4.1

Características da proposta.
O método de especificação de requisitos de desempenho tem o objetivo de

identificar as decomposições do RNF de desempenho, os problemas relacionados
ao RNF de desempenho e as alternativas de projeto, de modo a tornar mais precisa
a especificação produzida no processo SPE. Isto é obtido por meio da aplicação da
abordagem Padrões de RNFs de Supakkul (2010) e da abordagem orientada à
integração de RNFs aos casos de uso de Supakkul e Chung (2004). Os Padrões de
RNFs são utilizados na construção do grafo SIG, enquanto que a integração é
utilizada para conectar o grafo SIG com os elementos do modelo de casos de uso.
Dessa forma, obtém-se um modelo de caso de uso que contém o RNF de
desempenho integrado e que pode ser usado na etapa de identificação de casos de
uso críticos do processo SPE.
A definição do método de especificação de requisitos de desempenho é
composta de abordagens relacionadas ao tratamento de RNFs. Destaca-se o NFR
Framework de Chung et al. (2000), descrito na seção 3.3. Supakkul (2010) estendeu
o NFR Framework com Padrões de RNFs, descrito na seção 3.4. Esta dissertação
utiliza os Padrões de RNFs para construir o grafo SIG no processo SPE. Os Padrões
de RNFs são aplicados na etapa de identificação dos casos de uso críticos e visam
identificar os RNFs de desempenho, os problemas de desempenho e as alternativas
de projeto para implementação no software.
Outro trabalho que compõe o método de especificação de requisitos de
desempenho é a proposta de Nixon (2000), descrita em 3.3.4. Ela utiliza o NFR
Framework de Chung et al. (2000) junto com a abordagem de camadas de Hyslop
(1991). Seu objetivo é melhorar o gerenciamento do RNF de desempenho em todas
as camadas do processo de desenvolvimento de software. Nixon desenvolveu um
método de operacionalização baseado no SPE. Esta dissertação utiliza este método
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de operacionalização, no entanto, não utiliza a abordagem de Nixon, pois o objetivo
é especificar requisitos de desempenho sem efetuar o gerenciamento em camadas.
O método de especificação de requisitos de desempenho é composto
também da pesquisa de Supakkul e Chung (2004), apresentada na seção 3.5. Esta
dissertação utiliza a abordagem de Supakkul e Chung (2004) sem modificações e
propõe integrar o grafo SIG, gerado pelos Padrões de RNFs, aos elementos do
modelo de casos de uso do software. Desta forma, os casos de uso integrados ao
grafo SIG podem ser usados no processo SPE. A integração vai ser feita na etapa
de identificação dos casos de uso críticos do processo SPE. A integração visa unir o
RNF de desempenho aos requisitos funcionais do software.
O último trabalho que compõe o método de especificação de requisitos de
desempenho é o processo SPE de Smith e Williams (2002), descrito na seção 2.
Como foi visto, o SPE é um processo para especificar o desempenho no início do
ciclo de desenvolvimento do software. Contudo, para limitar o escopo do trabalho,
esta pesquisa utiliza apenas três etapas desse processo. São elas: identificar os
casos de uso críticos, selecionar os cenários de desempenho e estabelecer os
objetivos de desempenho. Esta pesquisa propõe alterar estas três etapas, pois,
como exposto em 1.1 (Motivação), o problema da imprecisão da especificação de
requisitos de desempenho está principalmente localizado nestas etapas. Detalhamse, a seguir as alterações propostas. A Figura 21 apresenta os trabalhos utilizados
para a composição do MPED.
Figura 21. Elaboração do MPED.

Fonte: O autor.
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4.2

Visão geral do MPED
O MPED neste trabalho assume as definições de Smith e Williams (2002)

para os principais elementos a serem considerados no processo SPE. O MPED
propõe alterações em três etapas desse processo. O objetivo das alterações é
identificar as decomposições do RNF de desempenho, os problemas relacionados
ao RNF de desempenho e as alternativas de projeto, de modo a tornar mais precisa
a especificação produzida no processo SPE. A fim de atingir este objetivo, o MPED
contém definições dos papéis para a execução das atividades, dos artefatos de
entrada e de saída, dos procedimentos e abordagens que definem as atividades.
A elicitação adequada de requisitos contribui para melhorar a qualidade do
software. Erros devidos à não elicitação ou elicitação incorreta estão entre os mais
caros e difíceis de corrigir. A elicitação de RNFs demanda o uso de uma notação
adequada para representá-los, de modo que a informação não se perca no tempo e
seja utilizada em todas as etapas do desenvolvimento do software. Além disso, a
notação deve lidar com os RNFs de uma maneira organizada e que facilite a
identificação do conhecimento necessário sobre os RNFs (CYSNEIROS, 2001).
A utilização de uma abordagem que permita a integração dos RNFs aos
modelos que refletem os requisitos funcionais contribui para que os RNFs estejam
presentes em todo projeto, tendendo a diminuir a possibilidade de futuros conflitos
entre os requisitos. Desta maneira, obtêm-se um processo sistematizado para
identificar, analisar e representar RNFs. É claro que quanto maior a experiência do
engenheiro de requisitos em lidar com RNFs, maior será a facilidade de aplicar a
estratégia Chung et al. (2000) e de Supakkul (2010).
O perfil recomendado para executar o MPED é o de um engenheiro de
requisitos. Ele deve possuir habilidades para analisar, estruturar e escrever
especificação

de

requisitos.

Outras

características

importantes

são

boa

comunicação, capacidade de resolução de conflitos de requisitos e empatia com as
partes interessadas1 (Paech, 2008). Além disso, o engenheiro de requisitos deve
conhecer as abordagens e processos que foram utilizados no MPED. Assim, ele

1

Traduziu-se “stakeholders” como “partes interessadas”. São pessoas ou organizações, tal como
clientes, patrocinadores, organizações executoras e o público em geral, que estejam ativamente
envolvidos no desenvolvimento e cujos interesses possam ser afetados de forma positiva ou negativa
pela execução ou término do desenvolvimento (PMI, 2004).
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deve conhecer as seguintes abordagens: NFR Framework de Chung et al. (2000),
Padrões de RNFs de Supakkul (2010), processo SPE de Smith e Williams (2002), e
a integração de RNFs e casos de uso de Supakkul e Chung, (2004), bem como o
modelo de caso de uso de JACOBSON et al. (1999). O MPED não depende de
qualquer modelo de processo de desenvolvimento de software.
Ressalta-se que a dificuldade de se capacitar um engenheiro de software
para tais habilidades deve-se, sobretudo, como já foi dito, à complexidade inerente à
integração dos requisitos não funcionais aos requisitos funcionais e da própria
especificação de requisitos não funcionais. Na presente pesquisa procurou-se tratar
estes dois aspectos em quadros de referência estabelecidos, apesar de sua ainda
lenta disseminação nos projetos reais de software. Como argumento de defesa para
o uso desses quadros de referência, pode-se dizer que mesmo padrões e métodos
de elicitação e análise de requisitos funcionais de software, apesar de fazerem parte
há bastante tempo da formação básica de engenheiros de software – em especial de
engenheiros de requisitos de software – também acabam não tendo a difusão
esperada em projetos reais de software. Assim, aparentemente, mesmo quanto aos
requisitos funcionais, há um grande esforço a ser feito para capacitação apropriada
dos engenheiros de requisitos.
O método de especificação de requisitos de desempenho pode ser
representado em um diagrama de atividades, do mesmo modo que o processo SPE.
A Figura 22 mostra as atividades que serão alteradas no SPE, representado
integralmente na Figura 2 de 2.2.1. Na Figura 22, nota-se que a primeira etapa,
avaliar o risco de desempenho, não foi incluída no método, pois ela não será
alterada. O escopo do MPED abrange da segunda à quarta etapa, pois, como foi
visto, o problema da coleta de dados de desempenho concentra-se nestas etapas do
processo. O MPED restringe-se a alterar o modelo de execução do software do
processo SPE.
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Figura 22. Atividades do processo SPE que serão alteradas.

Fonte: Smith e Williams (2002).
A visão geral do método é apresentada na Figura 23. Notam-se as alterações
propostas para cada etapa do processo SPE. Uma descrição sucinta de cada
atividade é apresentada a seguir.
Figura 23. Visão geral do método de especificação de requisitos de desempenho.

Fonte: O autor.
A primeira atividade altera a segunda etapa do processo SPE, identificação
de casos de uso críticos. A alteração adiciona ao SPE a abordagem Padrões de
RNFs e a abordagem de integração de operacionalizações de softgoals aos
elementos do modelo de casos de uso. Durante essa atividade utilizam-se os
Padrões de RNFs para construção do grafo SIG e, na sequência, utiliza-se o grafo
SIG para ser integrado aos elementos do modelo de casos de uso.
A segunda atividade altera a terceira etapa do processo SPE, selecionar
cenários de desempenho. A alteração adiciona ao SPE a identificação de softgoals
nos cenários de desempenho. Durante essa atividade identificam-se os cenários de
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desempenho que contenham operacionalizações de softgoals. Eles passam a
representar os principais cenários de desempenho.
A terceira atividade altera a quarta etapa do processo SPE, estabelecer
objetivos de desempenho. A alteração adiciona ao SPE o estabelecimento de
objetivos de desempenho para os softgoals identificados. Durante essa atividade o
estabelecimento dos objetivos de desempenho é feito para as funcionalidades do
software e para as operacionalizações de softgoals.
Nas próximas seções, são apresentados tanto a descrição detalhada de cada
atividade quanto seus procedimentos de realização, com seus respectivos artefatos
de entrada e saída.
4.2.1 Atividade 1: Alterar a Identificação de casos de uso críticos
Com objetivo de melhorar o entendimento e visualizar o conteúdo do
processo SPE, a Tabela 1 apresenta como é realizada a identificação dos casos de
uso críticos no SPE. Na sequência, a Tabela 2 descreve como a identificação de
casos de uso críticos é feita no MPED.
Tabela 1 – Descrição da atividade, identificar os casos de uso críticos, no
processo SPE.
Processo SPE
Artefatos de entrada: Modelo de casos de uso.
Artefato de saída: Casos de uso críticos identificados.
Descrição da atividade: Os casos de uso críticos são identificados por uma
análise feita no modelo de casos de uso. Assim, eles são um subconjunto dos
casos de uso identificados durante análise orientada a objeto do software. Os
casos de uso críticos são aqueles importantes para uma operação do software ou
para a capacidade de resposta de uma operação efetuada pelo usuário. A escolha
dos casos de uso críticos também pode ser conduzida pela avaliação dos riscos de
desempenho ou pela aplicação do método de análise de Pareto. A definição é feita
em uma reunião com o especialista em SPE, o arquiteto de software e um
representante do cliente.
Fonte: Smith e Williams (2002).
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Tabela 2 – Descrição da atividade, identificar os casos de uso críticos, no
MPED.
MPED
Objetivo: Alterar o modo de identificação de casos de uso críticos do processo
SPE. Os casos de uso críticos passam a ser identificados pelas operacionalizações
de softgoals do grafo SIG que serão integradas aos elementos do modelo de casos
de uso do software.
Artefatos de entrada: Especificação de requisitos de software composta dos
modelos de caso de uso, requisitos funcionais e requisitos não funcionais,
restrições do projeto, prioridades organizacionais, fluxo de informações, carga de
trabalho.
Artefato de saída: Grafo SIG integrado aos casos de uso críticos.
Descrição da atividade: A identificação dos casos de uso críticos, do processo
SPE, passa a feita por meio de duas tarefas.
A primeira tarefa é a utilização dos Padrões de RNFs de Supakkul (2010)
para construir o grafo SIG. O grafo é usado para tratar o RNF de desempenho
como um softgoal. Assim, aplica-se o Padrão Objetivo para identificar o RNF de
desempenho em termos de softgoals a serem satisfeitos. O Padrão de Problemas
vai ser aplicado para identificar problemas (soft-problems) a serem evitados para
satisfazer suficientemente os RNFs (softgoals). O Padrão Alternativo vai ser usado
para capturar diferentes alternativas de projeto, soluções e mapeamentos, em
relação aos efeitos colaterais dos soft-problems nos softgoals. O Padrão de
Seleção identifica a melhor alternativa de projeto a ser selecionada e utiliza um
método de seleção baseado em pesos para escolher a alternativa de projeto a ser
implantada. Seguem-se aqui as recomendações de Supakkul (2010), descritas em
3.4. Esta tarefa é detalhada adiante.
A segunda tarefa utiliza a abordagem de Supakkul e Chung (2004) para
integrar as operacionalizações de softgoals identificadas no grafo SIG aos
elementos do modelo de casos de uso do software. A integração é feita por meio
do uso de pontos de associação no diagrama de casos de uso, conforme descrito
em 3.5. Esta tarefa é detalhada adiante.
Fonte: O autor.
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A Figura 24 apresenta a alteração proposta para a etapa de identificação de
casos de uso críticos do processo SPE. Após realizar as duas atividades do MPED,
o engenheiro de requisitos passa a utilizar os casos de uso que estão integrados às
operacionalizações de softgoals do grafo SIG, como sendo os casos de uso críticos
no processo SPE. Esta alteração pode ser feita por dois motivos. Primeiro, o
processo SPE utiliza-se dos casos de uso definidos durante análise de requisitos
para identificar os casos de uso críticos, conforme descrito na seção 2.2.1. Dessa
forma, não existem regras que declaram a não utilização dos casos de uso
integrados às operacionalizações de softgoals. Segundo, as operacionalizações de
softgoals representam as técnicas ou alternativas de projeto que são utilizadas nos
casos de uso para atender aos objetivos de desempenho.
Figura 24. Alteração proposta na segunda etapa do Processo SPE.

Fonte: adaptada de Smith e Williams (2002) pelo autor.

4.2.1.1 Tarefa 1 – Aplicar Padrões de RNFs
Objetivo: Aplicar os Padrões de RNFs para construção do grafo SIG.
Artefato de entrada: Especificação de requisitos de software composta dos
modelos de caso de uso, requisitos funcionais e requisitos não funcionais, restrições
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do projeto, prioridades organizacionais, fluxo de informações, carga de trabalho. Não
faz parte do escopo desta dissertação produzir uma especificação de requisitos de
software.
Artefato de saída: Grafo SIG construído.
Descrição da atividade: O engenheiro de requisitos deve utilizar um conjunto
de passos para aplicar os Padrões de RNFs e construir o grafo SIG.
A lista de passos é uma adaptação feita na lista do NFR Framework de Chung
et al. (2000). O objetivo da adaptação da lista é criar uma estratégia para a aplicação
dos Padrões de RNFs de Supakkul (2010).
1. Adquirir conhecimento do domínio.
2. Adquirir e catalogar conhecimento específico do RNF de desempenho.
3. Adquirir e catalogar conhecimento específico dos problemas e das
soluções do RNF de desempenho.
4. Aplicar o Padrão Objetivo para identificar os RNFs de desempenho.
5. Aplicar o Padrão de Problemas para identificar os problemas dos RNFs de
desempenho.
6. Definir as prioridades dos softgoals e soft-problems.
7. Aplicar o Padrão Alternativo para identificar as alternativas de projeto do
RNF de desempenho.
8. Aplicar o Padrão de Seleção para selecionar a melhor alternativa de projeto
do RNF de desempenho.
9. Efetuar a análise de satisfação dos softgoals e soft-problems.
A seguir, descreve-se cada passo com seus respectivos artefatos de entrada
e saída.

4.2.1.1.1 Passo 1 - Adquirir conhecimento do domínio.
Este passo é baseado no NFR Framework (CHUNG et al., 2000).
Objetivo: Coletar ou acessar informações do domínio e do aplicativo a ser
desenvolvido.
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Artefato de entrada: Especificação de requisitos de software constituída pelo
modelo de caso de uso, especificação de requisitos funcionais e requisitos não
funcionais, prioridades organizacionais, fluxo de informações, restrições, cargas de
trabalho.
Artefato de saída: Especificação de requisitos de software comentada e
informações do domínio anotadas.
Descrição da atividade: O engenheiro de requisitos deve efetuar a leitura da
especificação de requisitos de software para entender o domínio e os requisitos
elicitados do aplicativo. Se não existir uma especificação de requisitos de software é
necessário efetuar a elicitação dos requisitos do software para entender as funções
do aplicativo a ser construído e as necessidades do cliente. A elicitação é o
levantamento das necessidades das partes interessadas que estão envolvidas na
identificação, coleta, definição e distinção dos requisitos para atender um projeto que
é limitado por restrições. O engenheiro de requisitos pode utilizar quaisquer técnicas
ou abordagens para efetuar a elicitação dos requisitos e gerar uma especificação de
requisitos de software.

4.2.1.1.2 Passo 2 – Adquirir e catalogar conhecimento específico do RNF de
desempenho.
Este passo é baseado no NFR Framework (CHUNG et al., 2000).
Objetivo: Adquirir e catalogar conhecimento específico sobre o tipo de RNF
de desempenho.
Artefato de entrada: Catálogo de tipo de RNF de desempenho, catálogos de
métodos de desenvolvimento, métodos de operacionalizações de desempenho,
regras de correlações, argumentos genéricos são artefatos do NFR Framework de
Chung et al. (2000), conforme descrito em 3.3. O catálogo de método de
operacionalização baseado no SPE vem da pesquisa de Nixon (2000).
Artefato de saída: As referências de conhecimento específico dos catálogos
do RNF de Desempenho do NFR Framework de Chung et al. (2000) são
identificadas e serão aplicadas mais adiante para efetuar a decomposição do RNF
de desempenho.
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Descrição da atividade: O engenheiro de requisitos pode pesquisar e utilizar
os catálogos de tipos de RNFs,

técnicas de desenvolvimento e métodos de

decomposição. Os tipos de catálogos de RNFs fornecem uma terminologia e
conceitos de classificação de RNFs para expressar requisitos. Técnicas de
desenvolvimento e métodos de decomposição servem para refinar RNFs e são
organizados

em

catálogos

de

métodos.

Os

catálogos,

as

técnicas

de

desenvolvimento e os métodos de decomposição serão aplicados durante a
construção do grafo SIG. O conhecimento de desempenho do NFR Framework
elaborado por Chung et al. (2000) e Nixon (2000) é usado na aplicação do Padrão
Objetivo de Supakkul (2010).

4.2.1.1.3 Passo 3 – Adquirir e catalogar conhecimento específico dos problemas e
das soluções do RNF de desempenho.
Este passo é uma adaptação para desempenho dos Padrões de RNFs de
Supakkul (2010). O conhecimento de problemas e soluções de desempenho que
serão identificados e catalogados é uma contribuição inicial da presente pesquisa
para os Padrões de RNFs de Supakkul (2010), mais especificamente para o Padrão
de Problemas e Padrão Alternativo.
Objetivo: Identificar e catalogar os problemas e as soluções do RNF de
desempenho. Os padrões e anti-padrões de desempenho de Smith e Williams
(2002) são usados para criar um catálogo de soft-problems e de operacionalizações.
Artefato de entrada: Padrões e anti-padrões do processo SPE.
Artefato de saída: Conhecimento de problemas de desempenho, catálogo de
soft-problems e catálogo de operacionalizações de softgoals e soft-problems.
Descrição da atividade: O engenheiro de requisitos necessita identificar e
catalogar o conhecimento específico dos problemas e das soluções do RNF de
desempenho. O conhecimento identificado é usado na aplicação do Padrão de
Problemas e do Padrão Alternativo de Supakkul (2010).
O Padrão de Problemas e o Padrão Alternativo têm como pré-condição o
conhecimento de problemas e soluções relacionados ao softgoal em análise,
conforme descrito em 3.4.2 e 3.4.3. Dessa forma, para o RNF de desempenho é
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necessário efetuar a identificação, na literatura específica, do conhecimento de
problemas e soluções de desempenho. Diferentemente do RNF de Segurança, o
RNF de Desempenho não possui leis ou órgão regulamentador. Assim, a presente
pesquisa elegeu os padrões e anti-padrões de desempenho de Smith e Williams
(2002) como fonte específica de problemas e soluções de desempenho, conforme
descrito na seção 2.3 e 2.4.
Com o objetivo de elaborar o catálogo de problemas e o catálogo de
soluções, Supakkul e Chung (2009) elaboraram um meta-padrão que serve como
modelo para o entendimento dos Padrões de Problemas. Eles se basearam no
trabalho de Alexander (1979). Este declara que um padrão é a relação entre o
contexto, o problema e a solução correspondente. A Figura 25 apresenta o metamodelo de padrão, o meta-padrão, usado na elaboração dos Padrões de Problemas.
Nota-se no meta-padrão que os RNFs de softgoals representam o contexto, as
operacionalizações de softgoals representam a solução e os soft-problems
representam os problemas. Observa-se também que os problemas têm alguma
contribuição negativa para o contexto principal, que a solução tem alguma
contribuição negativa para o problema e positiva para o contexto principal, e que a
solução pode contribuir de alguma forma negativamente ou positivamente em outro
dado contexto, isto é, em outro RNF.
Figura 25. Meta-modelo de padrão usado para elaborar os Padrões de Problemas.

Fonte: Supakkul e Chung (2009).
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O meta-padrão elaborado por Supakkul e Chung (2009) é utilizado para
identificar e catalogar o conhecimento específico dos problemas e das soluções do
RNF de desempenho. Contudo, é necessário analisar cada padrão e anti-padrão de
desempenho a fim de identificar os soft-problems de desempenho e suas
respectivas soluções. Dessa forma, a Tabela 3 apresenta a análise efetuada nos
padrões e anti-padrões de desempenho, descritos na seção 2.3 e 2.4, para
identificar o contexto representado pelos RNFs de softgoals, os problemas
representados

pelos

soft-problems

e

as

soluções

representadas

pelas

operacionalizações de softgoals que podem ser aplicadas no meta-padrão.
Tabela 3. Identificação de problemas e soluções para elaboração do catálogo
de conhecimento específico de problemas de desempenho.
Softgoal/Contexto Soft-problem/Problema
Tempo de
Usar funções com frequência.
resposta.
Usar maioria dos recursos
disponíveis.
Tempo de
Sobrecarga temporária no
resposta.
sistema.
Perda de dados de
armazenamento.
Capacidade limitada de
processamento
Tempo de
Quantidade alta de interações
resposta.
com o sistema.

Tempo de
processamento.
Tempo de
processamento.

Tempo de
processamento.

Tempo de
processamento.
Tempo de
resposta.
Tempo de
processamento.
Continua
Fonte: O autor.

Operacionalização/Solução
Caminho rápido de execução.
Minimizar o processamento.
Alta prioridade para tarefas
importantes.
Baixa prioridade para não
importantes.

Acoplamento. Agrupamento de
objetos de granularidade fina
em uma única função de
granularidade grossa.
Sobrecarga de processamento. Processamento em lotes.
Acesso exclusivo a uma única
localização física.

Rotas alternativas para dividir a
demanda do uso de objetos ao
acesso à localização física.

Sobrecarga temporária.
Sobrecarga de processamento Horários flexíveis para funções
em horário do determinado do executadas regularmente.
dia.
Pico de tráfego no horário.
Estouro no tempo de execução Minimizar o processamento de
funções cíclicas.
Processar a maior parte do
Herança de classe. Distribuir
trabalho.
uniformemente a inteligência
Tráfego excessivo de
da classe única entre as
mensagens.
classes.

71

Tabela 3 (continuação) – Identificação de problemas e soluções para
elaboração do catálogo de conhecimento específico de problemas de desempenho.
Softgoal/Contexto Soft-problem/Problema
Operacionalização/Solução
Memória
Alocar memória ao criar e
Reciclar objetos em um
destruir objetos frequentemente conjunto de objetos.
Compartilhar objetos em vez
Degradação de memória
de criar novos.
Tempo de
Buscar informação
Reprojetar a organização dos
processamento.
sucessivamente.
dados.
Obter diretamente a
informação completa através
de nova associação de tabelas.
Tempo de
Executar processos não
Fornecer caminhos alternativos
resposta.
simultâneos.
Tempo de
Efetuar chamadas síncronas
processamento.
para processos não multitarefa.
Tempo de
Engarrafamento.
Rotas alternativas.
resposta
Horário flexível.
Conclusão
Fonte: O autor.
Após identificar os contextos, os problemas e as soluções do RNF de
desempenho, efetua-se uma classificação dos soft-problems identificados. De
acordo com Supakkul e Chung (2009) é necessário classificá-los em três tipos de
soft-problems: situação indesejável, mecanismo indesejável e vulnerabilidade,
conforme descrito na seção 3.4.2. Uma situação indesejável é um fenômeno que
afeta negativamente um objetivo ou softgoal. Um mecanismo indesejável, ou
ameaça, se refere a uma operação ou técnica que pode ser usada para explorar
uma vulnerabilidade ou contribui para outro mecanismo indesejável. Uma
vulnerabilidade é um ponto fraco do objetivo ou uma causa do problema.
A Tabela 4 apresenta a classificação efetuada. Ela foi elaborada
considerando os três tipos de soft-problems, e em seguida, cada um dos softproblems da segunda coluna da Tabela 3, foi classificado conforme esses três tipos,
isto explica por que foram encontradas situações indesejáveis duplicadas e somente
duas vulnerabilidades.
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Tabela 4. Classificação de soft-problems.
Situação indesejável
Sobrecarga temporária
Sobrecarga de
processamento
Sobrecarga temporária.
Sobrecarga de
processamento em
horário do determinado.
Pico de tráfego no horário.

Degradação de memória
Engarrafamento
Tráfego excessivo de
mensagens

Mecanismo indesejável
Usar funções com
frequência
Quantidade alta de
interações com o sistema.
Processar a maior parte
do trabalho.
Usar maioria dos recursos
disponíveis.
Alocar memória ao criar e
destruir objetos
frequentemente
Buscar informação
sucessivamente
Executar processos não
simultâneos
Efetuar chamadas
síncronas para processos
não multi-tarefa
Fonte: O autor.

Vulnerabilidade
Capacidade limitada de
processamento
Acesso exclusivo a uma
única localização física.
-

-

Na análise da Tabela 4 nota-se que alguns soft-problems dos padrões e antipadrões de Smith e Williams (2002) são muito semelhantes. A fim de se obter uma
melhor organização e fornecer uma terminologia e conceitos de classificação dos
soft-problems, efetua-se a reorganização da classificação efetuada. Dessa maneira,
os tipos de soft-problems podem ser arranjados na hierarquia IsA, por exemplo,
decompostos em subtipos ou em hierarquia de especialização. Assim, os softproblems mais gerais são classificados mais acima dos específicos (CHUNG et al.,
2000).
A Figura 26 apresenta a hierarquia IsA para os soft-problems classificados
como situações indesejáveis. Na Figura, observa-se que, por exemplo, o
“Engarrafamento” pode ser causado por uma “Sobrecarga de processamento” ou por
um “Tráfego excessivo”. Por sua vez, a “Sobrecarga de processamento” pode ser
uma “Sobrecarga temporária” ou uma “Sobrecarga em horário determinado”.
Enquanto o “Tráfego excessivo” pode ser causado pelo “Tráfego no pico”. Aqui,
acrescentou-se uma nova situação indesejável, para o “Tráfego excessivo” foi
adicionado o “Tráfego fora do pico”, pois existe a possibilidade de ocorrência desta
situação. Além disso, o “Tráfego excessivo” pode ser causado por uma “Sobrecarga
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de processamento”. Por outro lado, nota-se que a “Degradação de memória” não
possui hierarquias.
Figura 26. Método de decomposição para situações indesejáveis.

Fonte: O autor.
Similarmente, a hierarquia IsA pode ser aplicada para os mecanismos
indesejáveis. A Figura 27 apresenta a hierarquia IsA dos soft-problems classificados
como mecanismos indesejáveis. Na Figura, observa-se que, por exemplo, o
mecanismo indesejável “Buscar informações sucessivamente” é causado pela
“Quantidade alta de interações”. Esta pode ser decomposta em “Executar processos
não simultâneos” e “Usar funções com frequência”. Por sua vez, “Usar funções com
frequência” é causada por “Processar a maior parte do trabalho” e por “Usar a
maioria dos recursos disponíveis”. Por outro lado, nota-se que “Efetuar chamadas
síncronas para processos não multi-tarefa” e “Alocar memória ao criar e destruir
objetos frequentemente” não possuem hierarquias. Contudo, cada mecanismo
indesejável pode ser utilizado separadamente sem respeitar a hierarquia, pois eles
são mecanismos que são usados para explorar uma vulnerabilidade ou ajudam
outros mecanismos a fazê-los (SUPAKKUL e CHUNG, 2009).
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Figura 27. Método de decomposição para alguns mecanismos indesejáveis.

Fonte: O autor.
Em seguida, a hierarquia IsA pode ser aplicada às vulnerabilidades. A Figura
28 apresenta a hierarquia IsA dos soft-problems classificados como vulnerabilidades.
Na Figura, observa-se que as vulnerabilidades encontradas não apresentam uma
hierarquia comum.
Figura 28. Método de decomposição para vulnerabilidades.

Fonte: O autor.
Finalmente, a hierarquia IsA pode ser aplicada às operacionalizações de
softgoals que foram identificadas na terceira coluna da Tabela 3 desta seção. A
Figura 29 apresenta a hierarquia IsA das operacionalizações identificadas. Na
Figura, observa-se que a operacionalização “Minimizar o processamento” pode ser
decomposta em “Horários flexíveis”, “Caminho rápido de execução”, “Priorizar
tarefas” e “Rotas alternativas”. Similarmente, a operacionalização “Reorganização de
dados” pode ser decomposta em “Criar nova associação”, “Acoplamento” e “Herança
de classe”. Por fim, as operacionalizações “Compartilhar objetos” e “Reciclar objetos”
são

decomposições

que

podem

ser

utilizadas

tanto

para

“Minimizar

o
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processamento” quanto para a “Reorganização de dados”. As operacionalizações
são aplicadas mais adiante no Padrão Alternativo.
Figura 29. Método de decomposição de operacionalizações.

Fonte: O autor.
Após construir os métodos de decomposição para os soft-problems aplica-se
o meta-padrão de Supakkul e Chung (2009). O objetivo é juntar o contexto, o
problema e a solução em um grafo para formar o catálogo de problemas e soluções
de desempenho.
A Figura 30 apresenta um exemplo do catálogo de problemas e soluções de
desempenho. Na Figura, observa-se que o soft-problem “Engarrafamento” utiliza
uma contribuição FERE para o softgoal “Desempenho” e que a operacionalização
“Minimizar o processamento” utiliza uma contribuição AJUDA para o softgoal
“Desempenho” e uma contribuição FERE para o soft-problem “Engarrafamento”.
Além disso, o soft-problem “Engarrafamento” é causado pelo “Tráfego excessivo”
que usa uma contribuição AJUDA para o “Engarrafamento”. Já o soft-problem
“Tráfego excessivo” é decomposto em subtipos “Tráfego no pico” e “Tráfego fora do
pico”. A decomposição utiliza uma contribuição do tipo OU, conforme descrito na
seção 3.3.2. A contribuição do tipo OU denota que se um dos soft-problems
descendentes

for

suficientemente

satisfeito,

o

soft-problem ancestral

será

suficientemente satisfeito.
Adicionalmente, o soft-problem “Tráfego no pico” é causado pelo soft-problem
“Sobrecarga de processamento” que utiliza uma contribuição AJUDA para o “Tráfego
no pico”. Do mesmo modo, o soft-problem “Sobrecarga de processamento” é
causado pelo mecanismo indesejável “Usar funções com frequência” que usa uma
contribuição AJUDA para a “Sobrecarga de processamento”.
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Similarmente, o soft-problem “Usar funções com frequência” é causado pelo
mecanismo indesejável “Processar a maior parte do trabalho” que utiliza uma
contribuição AJUDA para o soft-problem “Usar funções com frequência”. Da mesma
forma, o soft-problem “Processar a maior parte do trabalho” é causado pela
vulnerabilidade “Capacidade limitada de processamento” que se utiliza de uma
contribuição AJUDA para o soft-problem “Processar a maior parte do trabalho”.
Por outro lado, a operacionalização “Minimizar o processamento” também
utiliza uma contribuição OU e é decomposta em subtipos “Priorização de tarefas”,
“Horários flexíveis” e “Processamento em lotes”. Elas se utilizam de contribuições
FERE para os soft-problems.
Figura 30. Padrão de problemas e soluções de desempenho.

Fonte: O autor.
Por fim, o Padrão de Problemas de desempenho pode ser utilizado para
identificar o conhecimento de soft-problems e será aplicado no passo 5 desta seção.
Da mesma forma, as soluções identificadas para os soft-problems do RNF de
desempenho servem como alternativas de projeto e serão aplicadas no passo 7
desta seção.
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4.2.1.1.4 Passo 4 – Aplicar o Padrão Objetivo para identificar os RNFs de
desempenho.
Este passo é uma adaptação para desempenho dos Padrões de RNFs de
Supakkul (2010).
Objetivo: Aplicar o Padrão Objetivo para identificar os softgoals de
desempenho.
Artefato de entrada: Catálogo de tipos de RNF de desempenho do NFR
Framework de Chung et al. (2000).
Artefato de saída: SIG com softgoals de desempenho identificados e
decompostos.
Descrição da atividade: O engenheiro de requisitos deve decompor o RNF
de desempenho em componentes menores a fim de encontrar os RNFs de softgoals
de desempenho. Este passo utiliza os catálogos de decomposição do NFR
Framework de Chung et al. (2000) identificados no passo 2.
A decomposição de softgoals pode ser efetuada pela aplicação de um método
de decomposição conforme os artefatos de entrada do passo 2. O catálogo de tipo
de RNF de desempenho é aplicado, conforme descrito na Figura 1 da seção 2.1. Os
procedimentos para efetuar a decomposição foram apresentados na seção 3.3.2,
similarmente ao trabalho de Supakkul (2010).

4.2.1.1.5 Passo 5 – Aplicar o Padrão de Problemas para identificar os problemas dos
RNFs de desempenho.
Este passo é uma adaptação para desempenho dos Padrões de RNFs de
Supakkul (2010).
Objetivo: Aplicar o Padrão de Problemas para identificar os problemas de
desempenho.
Artefato de entrada: Métodos de decomposição de soft-problems de
desempenho elaborados no passo 3.
Artefato de saída: SIG com soft-problems de desempenho identificados e
decompostos.
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Descrição da atividade: O engenheiro de requisitos deve decompor o
problema de desempenho em componentes menores a fim de encontrar os softproblems de desempenho. A decomposição de soft-problems pode ser efetuada pela
aplicação de um método de decomposição de soft-problems, conforme elaborado no
passo 3. Os métodos de decomposição de soft-problems são aplicados para
encontrar

as

situações

indesejáveis,

os

mecanismos

indesejáveis

e

as

vulnerabilidades do RNF de desempenho.

4.2.1.1.6 Passo 6 – Definir as prioridades dos softgoals e soft-problems.
Este passo é uma adaptação para desempenho dos Padrões de RNFs de
Supakkul (2010). Várias passagens da argumentação geral de Supakkul (2010) são
retomadas aqui na íntegra para fins de clareza da descrição do passo. Por causa da
adaptação feita para desempenho preferiu-se não colocar tais passagens no formato
de citação para fins de legibilidade.
Objetivo: Identificar o RNF de softgoal prioritário para enfatizar as prioridades
organizacionais, bem como identificar os soft-problems críticos que devem ser
evitados para que não sejam satisfeitos.
Artefato de entrada: SIG com softgoals e soft-problems decompostos.
Artefato de saída: SIG com softgoals e soft-problems decompostos e
priorizados.
Descrição da atividade: O engenheiro de requisitos deve identificar qual
softgoal é importante para a satisfação do RNF de desempenho, e qual soft-problem
ele deve evitar. Dessa forma, ele deve identificar softgoals e soft-problems como
prioritários, pois eles são vitais para o sucesso do produto de software. Softgoals e
soft-problems prioritários são identificados por uma marca de exclamação (!) quando
são identificados como críticos e por duas marcas de exclamação (!!) quando são
identificados como muito críticos. A marca de prioridade do softgoal descendente
contribui positivamente para o ancestral. Do mesmo modo, a marca de prioridade do
soft-problem descendente contribui positivamente para o ancestral. Esta contribuição
positiva mostra como o softgoal descendente afeta o softgoal ancestral e é
igualmente aplicada ao soft-problem descendente que afeta o soft-problem
ancestral. A razão para um softgoal ou soft-problem ser priorizado pode ser anotada
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por uma afirmação de softgoal que é um argumento lógico do projeto. Prioridades
podem ser usadas para definir as trocas de contribuições entre softgoals ou softproblems conflituosos.

4.2.1.1.7 Passo 7 – Aplicar o Padrão Alternativo para identificar as alternativas de
projeto do RNF de desempenho.
Este passo é uma adaptação para desempenho dos Padrões de RNFs de
Supakkul (2010).
Objetivo: Identificar as alternativas de projeto do RNF de desempenho para
satisfazer suficientemente os softgoals e evitar os soft-problems.
Artefato de entrada: SIG com softgoals e soft-problems decompostos e
priorizados, catálogo de operacionalizações criado no passo 3.
Artefato de saída: SIG com softgoals e soft-problems decompostos,
priorizados e alternativas de projeto do RNF de desempenho identificadas.
Descrição da atividade: O engenheiro de requisitos deve identificar as
alternativas de projeto para satisfazer suficientemente os softgoals e evitar os softproblems do RNF de desempenho, conforme descrito na seção 3.4.3. As alternativas
são as técnicas de desenvolvimento ou métodos utilizados no sistema, sendo
nomeadas como operacionalizações de softgoals.
Existe uma lacuna entre um RNF de softgoal ou de soft-problem e técnicas de
desenvolvimento. Esta lacuna envolve realizar análise e lidar com fatores tais como
ambiguidades, prioridades, avaliar trocas de contribuições e informações de
domínios, tal como carga de trabalho. A transição dos RNFs representados como
softgoals para operacionalizações de softgoals é um passo importante, pois os RNFs
necessitam ser convertidos em uma técnica que possa ser implementada no
sistema. Em relação aos soft-problems, a técnica precisa evitar suficientemente que
o problema ocorra. Portanto, a identificação da operacionalização a ser utilizada
deve maximizar o efeito positivo do softgoal e minimizar o efeito negativo do softproblem. O método de decomposição de operacionalizações elaborado no passo 3
pode ser consultado para ajudar na identificação de uma operacionalização.
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Operacionalizações de softgoals ou de soft-problems são desenhadas como
nuvens espessas escuras no grafo SIG. Similarmente aos RNFs de softgoals,
operacionalizações de softgoal fazem contribuições. Elas podem ser positivas para
os softgoals e negativas para os soft-problems.
Uma operacionalização pode não ser específica o bastante para satisfazer um
softgoal ou um soft-problem, pois podem existir muitas técnicas específicas que são
utilizadas para solucionar o RNF de softgoal ou o soft-problem. Assim, a
operacionalização de softgoal ou de soft-problem deve ser refinada ou decomposta
em operacionalizações mais específicas. Igualmente ao RNF de softgoal,
operacionalizações de softgoals ou de soft-problems utilizam os tipos de
contribuições E ou OU.
O engenheiro de requisitos deve identificar também as interdependências
implícitas no momento em que ele incluir uma determinada operacionalização de
softgoal ou de soft-problem. Assim, é possível que outro softgoal seja afetado
positivamente ou negativamente.
O engenheiro de requisitos pode explicitamente declarar interdependências
entre softgoals ao usar as decomposições ou refinamentos. Interdependências
explícitas são mostradas como uma linha sólida no grafo SIG. Já as
interdependências que são detectadas por comparação de uma parte do SIG com os
relacionamentos entre softgoals e soft-problems são as interdependências implícitas,
ou correlações entre softgoals, e são mostradas como linhas pontilhadas no grafo
SIG. Por considerar contribuições positivas e negativas, a correlação é um modo de
registrar os impactos das contribuições em softgoals e soft-problems diferentes.
Interdependências implícitas podem ser detectadas ao desenvolver o grafo
SIG, através da consulta, manual ou com uso de uma ferramenta de apoio, dos
catálogos de correlações pode-se avaliar as possíveis interdependências, positivas
ou negativas, entre softgoals (CHUNG et al., 2000).
O exame dos catálogos de correlação também pode levar à identificação dos
RNFs relacionados que não tenham anteriormente sido considerados relevantes.
Assim,

as

correlações

podem

interdependências no grafo SIG.

adicionar

softgoals,

bem

como

novas
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4.2.1.1.8 Passo 8 – Aplicar o Padrão de Seleção para selecionar a melhor alternativa
de projeto do RNF de desempenho.
Este passo é uma adaptação para desempenho dos Padrões de RNFs de
Supakkul (2010).
Objetivo: Aplicar o Padrão de Seleção para selecionar a melhor alternativa de
projeto do RNF de desempenho.
Artefato de entrada: SIG com softgoals e soft-problems decompostos,
priorizados e alternativas de projeto do RNF de desempenho identificadas.
Artefato de saída: SIG com softgoals e soft-problems decompostos,
priorizados, alternativas de projeto do RNF de desempenho identificadas, e com a
melhor alternativa de implantação selecionada.
Descrição da atividade: O engenheiro de requisitos deve selecionar a
melhor alternativa de projeto para o RNF de desempenho. Assim, conforme descrito
na seção 3.4.4, ele pode usar o método de seleção linear baseado em pesos de
Lamsweerde (2009) para identificar a melhor alternativa. Nesse método, em primeiro
lugar, atribui-se um peso para cada softgoal ou soft-problem, por exemplo, pode-se
atribuir o peso de 1.0 para softgoals ou soft-problems muito críticos (!!), 0.7 para
softgoals ou soft-problems críticos (!) e 0.3 para softgoals e soft-problems não
críticos. Em seguida, atribuem-se valores para as contribuições, 1.0 para FAZ (++),
0.5 para AJUDA (+), -1.0 para QUEBRA (- -) e -0.5 para FERE (-).
Uma função é utilizada para o cálculo da pontuação, conforme descrito em
3.4.4. Para calcular o valor (V) da operacionalização é necessário considerar cada
contribuição (C) multiplicado pelo peso (P) do softgoal ou do soft-problem. Se uma
operacionalização tiver mais que uma contribuição, esses valores devem ser
somados. A alternativa que receber a pontuação mais alta é considerada a mais
desejável sendo, portanto, selecionada.

4.2.1.1.9 Passo 9 – Efetuar a análise de satisfação dos softgoals e soft-problems.
Este passo é uma adaptação para desempenho dos Padrões de RNFs de
Supakkul (2010). Várias passagens da argumentação geral de Supakkul (2010) são
retomadas aqui na íntegra para fins de clareza da descrição do passo. Por causa da
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adaptação feita para desempenho preferiu-se não colocar tais passagens no formato
de citação para fins de legibilidade.
Objetivo: Analisar os softgoals e soft-problems.
Artefato de entrada: SIG com softgoals e soft-problems decompostos,
priorizados, alternativas de projeto do RNF de desempenho identificadas, e com a
melhor alternativa de implantação selecionada.
Artefato de saída: SIG completo e analisado.
Descrição da atividade: O engenheiro de requisitos deve avaliar as
consequências das escolhas efetuadas a fim de verificar se os softgoals iniciais são
atendidos e se os soft-problems são evitados. Assim, ele deve considerar as
decisões atuais e as anteriores tal como softgoals, soft-problems, alternativas e
interdependências no grafo SIG.
O engenheiro de requisitos deve avaliar se a alternativa selecionada é “boa o
bastante”, isto é, verificar se o softgoal é suficientemente atendido. O estilo de
raciocínio apropriado para lidar com RNF é uma questão de grau, não sendo uma
decisão binária verdadeira ou falsa.
O processo de avaliação deve ser trabalhado de baixo para cima e inicia-se
com as escolhas das alternativas de projeto que são rotuladas na parte de baixo do
grafo SIG. Assim, o procedimento de avaliação, ou algoritmo de rotulação, trabalha
na direção do topo do grafo e determina as consequências nos softgoals e softproblems iniciais. Estes softgoals e soft-problems iniciais refletem os RNFs e os
problemas declarados pelo engenheiro de requisitos. A avaliação de softgoals e de
soft-problems é representada pela atribuição dos rótulos “√” e “X” no grafo SIG.
No processo de avaliação, quando existe um único descendente, uma
contribuição positiva é propagada do rótulo descendente para o ancestral. Assim,
um descendente satisfeito resulta no ancestral satisfeito, e um descendente negado
resulta no ancestral negado. Por outro lado, uma contribuição negativa inverte o
rótulo descendente para o rótulo ancestral. Assim, um descendente satisfeito resulta
em um ancestral negado, e um descendente negado resulta em um ancestral
satisfeito. Se um softgoal ou soft-problem receber contribuições de mais de um
descendente, o resultado deve ser combinado para o softgoal ou soft-problem
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ancestral. O engenheiro de requisitos deve verificar se existe conflito, pois poderia
atribuir um valor satisfeito, ou negado, ou fracamente satisfeito, ou fracamente
negado. A propagação dos rótulos com as ligações de interdependências dependem
dos tipos de contribuições. Dessa forma, é possível avaliar o efeito da escolha da
alternativa para implantar no aplicativo. Detalhes do procedimento de avaliação são
dados na seção 3.3.3.
Após efetuar a análise de satisfação, o grafo SIG está completo e as
alternativas de projeto identificadas e avaliadas. A próxima tarefa é integrar o grafo
SIG aos elementos do modelo de casos de uso.

4.2.1.2 Tarefa 2 – Integrar o grafo SIG aos elementos do modelo de casos de uso
Esta tarefa é uma adaptação da integração do grafo SIG aos elementos do
modelo de casos de uso de Supakkul e Chung (2004). Algumas passagens da
argumentação geral de Supakkul e Chung (2004) são retomadas aqui na íntegra
para fins de clareza da descrição da tarefa.
Objetivo: Integrar o grafo SIG aos elementos do modelo de casos de uso.
Artefato de entrada: Grafo SIG completo e modelo de casos de uso.
Artefato de saída: Grafo SIG integrado ao modelo de casos de uso.
Descrição da atividade: O engenheiro de requisitos deve integrar as
operacionalizações de softgoals identificadas no grafo SIG aos elementos do modelo
de casos de uso. A Figura 31 apresenta o diagrama de atividades com os quatro
passos necessários para realizar a integração.
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Figura 31. Atividades para integração do grafo SIG aos casos de uso.

Fonte: Supakkul e Chung (2004).
O primeiro passo, definir limites do sistema e RNFs associados, deve ser feito
pelo engenheiro de requisitos ao identificar as tarefas manuais ou automatizadas
realizadas por pessoas ou outros sistemas, ou subsistemas. O limite do sistema
pode envolver um conjunto de sistemas, um único sistema ou um subsistema. Uma
vez definido o limite do sistema, pode-se associar um RNF a ele por meio do uso do
ponto de associação de limite do sistema, conforme descrito na seção 3.5.
No segundo passo, identificar atores e RNFs relacionados, deve ser realizado
pelo engenheiro de requisitos ao identificar os papéis executados por entidades
externas ao sistema (atores). O relacionamento de generalização/especialização tem
ação direta na propagação de um RNF de um ator para outro ator generalizado/
especializado. Um RNFs pode ser associado a um ator pelo uso de um ponto de
associação do ator, conforme descrito na seção 3.5.
No terceiro passo, identificar casos de uso e RNFs relacionados, o
engenheiro de requisitos deve identificar os requisitos funcionais que precisam
atender aos objetivos de desempenho. Eles são representados pelos casos de uso e
encontrados na especificação de requisitos de software composta pelo modelo de
casos de uso. Os casos de uso podem ser organizados em relacionamentos de
generalização/especialização, extensão ou inclusão. A associação de um RNF a um
caso de uso propaga as qualidades não funcionais aos relacionamentos de
generalização/especialização ou inclusão, conforme descrito na seção 3.5. Um RNF
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pode ser associado ao caso de uso pela utilização de um ponto de associação de
caso de uso.
Os requisitos funcionais que foram identificados no passo 1 da seção
4.2.1.1.1 são representados por casos de uso que podem ser associados a um RNF.
Os critérios utilizados para identificar quais casos de uso serão associados aos
RNFs são: as prioridades do sistema, as cargas de trabalho, os riscos de
desempenho e o tempo de resposta especificado para cada requisito funcional.
No quarto passo, integrar o grafo SIG aos casos de uso, o engenheiro de
requisitos deve verificar quais pontos de associação do ator, caso de uso e sistema
possuem RNFs associados. Dessa forma, ele conecta os casos de uso às
respectivas operacionalizações de softgoals, identificadas e analisadas no grafo SIG
no passo 9 da seção 4.2.1.1.9. Assim, ele desenha uma linha tracejada que se inicia
na operacionalização de softgoal e termina no caso de uso ou no ator, ou no limite
do sistema.
Os casos de uso integrados ao grafo SIG podem ser utilizados como sendo
os casos de uso críticos no processo SPE, pois as operacionalizações de softgoals
representam as técnicas ou alternativas de projeto que serão utilizadas nos casos de
uso para atender aos objetivos de desempenho.

4.2.2 Atividade 2: Selecionar os cenários de desempenho
Com objetivo de melhorar o entendimento e visualizar o conteúdo do
processo SPE, a Tabela 5 apresenta como é realizada a seleção de cenários de
desempenho no SPE. Na sequência, a Tabela 6 descreve como a seleção de
cenários de desempenho é feita no MPED.
Tabela 5 – Descrição da atividade, identificar cenários de desempenho, no
processo SPE.
Processo SPE
Artefatos de entrada: Casos de uso críticos.
Artefato de saída: Cenários de desempenho selecionados.
Continua
Fonte: Smith e Williams (2002).
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Tabela 5 (continuação) – Descrição da atividade, identificar cenários de
desempenho, no processo SPE.
Descrição da atividade: Cada caso de uso consiste de um conjunto de cenários
que descrevem a sequência das ações necessárias para executar uma ação no
software. Nem todos os cenários devem ser importantes de uma perspectiva de
desempenho. Por exemplo, variantes dos cenários que não sejam executadas com
frequência não contribuem muito para o desempenho global.
Para cada caso de uso crítico, devem-se usar cenários que são executados
frequentemente e os que são críticos para a percepção de desempenho do usuário.
Para alguns sistemas pode ser importante incluir cenários que não sejam
executados frequentemente, mas cujo desempenho é critico quando são
executados.
Diagramas de sequência da UML expandidos com características do grafo
de sequência de mensagem representam cenários de desempenho. Segundo ITU
(1996), essas características adicionais tornam possível representar a estrutura
hierárquica (instâncias, decomposições e referências), laços, alternativas e
concorrência.
Conclusão
Fonte: Smith e Williams (2002).
Tabela 6 – Descrição da atividade, identificar cenários de desempenho, no
MPED.
MPED
Objetivo: Alterar o modo de seleção dos cenários de desempenho do processo
SPE. A seleção de cenários de desempenho é feita ao identificar softgoals nos
cenários de desempenho dos casos de uso identificados como críticos.
Artefatos de entrada: Grafo SIG integrado aos casos de uso críticos.
Artefato de saída: Cenários de desempenho selecionados com softgoals
identificados.
Continua
Fonte: O autor.
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Tabela 6 (continuação) – Descrição da atividade, identificar cenários de
desempenho, no MPED.
MPED
Descrição da atividade: Na atividade é incluída uma tarefa para identificar os
softgoals que estão associados aos casos de uso do software. Os cenários de
desempenho que têm softgoals identificados serão os cenários de desempenho
selecionados para o processo SPE.
Conclusão
Fonte: O autor.
A Figura 32 apresenta a alteração proposta para a etapa de seleção de
cenários de desempenho do processo SPE. A alteração é necessária, pois os
softgoals integrados aos casos de uso críticos necessitam ser identificados nos
cenários para manter o registro dos softgoals em cada cenário.
Figura 32. Alteração proposta na terceira etapa do processo SPE.

Fonte: adaptação de Smith e Williams (2002) pelo autor.
4.2.2.1 Tarefa - Identificação de softgoals
Objetivo: Identificar softgoals nos cenários de desempenho.
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Artefato de entrada: Grafo SIG integrado aos casos de uso críticos.
Artefato de saída: Cenários de desempenho selecionados com softgoals
identificados.
Descrição da atividade: O engenheiro de requisitos deve efetuar a
identificação dos softgoals nos cenários de desempenho.
Primeiramente, utiliza-se o grafo SIG integrado aos casos de uso como
informação de origem para identificar os cenários de desempenho diretamente
afetados pelos softgoals. Os pontos de associação identificam os softgoals
relacionados aos casos de uso.
Os casos de uso descrevem os requisitos funcionais realizados por um
sistema de software. Um caso de uso pode descrever vários cenários e permite ao
ator executar os serviços oferecidos pelo caso de uso. Cenários de casos de uso
podem ser representados por diagramas de sequência. Assim, caso não existam
diagramas de sequência para o software será necessário criá-los conforme o padrão
(OMG-UML, 2011).
Em segundo lugar, verifica-se o Tipo de softgoal associado ao cenário de
desempenho. Se o softgoal for um RNF refinado, ou uma restrição, ou uma técnica
utilizada no desenvolvimento, ou uma ação que garanta a satisfação do RNF, ele
pode ser representado por uma anotação estereotipada como <<Softgoal>>,
conforme Cysneiros (2001) e Liu et al. (2010). Dessa forma, criam-se anotações
<<Softgoal>> no diagrama de sequência para representar os Tipos de softgoals. A
Figura 33 apresenta o diagrama de sequência com anotações de softgoals.
Na Figura 33, observa-se que as operacionalizações de softgoals “Horários
Flexíveis” e “Rotas Alternativas” são identificadas com notas estereotipadas no
diagrama de sequência do caso de uso “Enviar Operações”.
Por fim, os diagramas de sequência que contêm as notas estereotipadas de
softgoals passam a ser os cenários de desempenho selecionados, pois as
operacionalizações de softgoals associadas ao cenário de desempenho têm por
objetivo implantar uma técnica ou alternativa de projeto para atender aos objetivos
de desempenho. Uma vez selecionados os cenários de desempenho os objetivos de
desempenho vão ser estabelecidos na próxima atividade.
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Figura 33. Diagrama de sequência com softgoal identificado.

Fonte: O autor

4.2.3 Atividade 3: Estabelecer objetivos de desempenho
Com objetivo de melhorar o entendimento e visualizar o conteúdo do
processo SPE, a Tabela 7 apresenta como é realizado o estabelecimento dos
objetivos de desempenho no SPE. Na sequência, a Tabela 8 descreve o
estabelecimento dos objetivos de desempenho para o MPED.
Tabela 7 – Descrição da atividade, estabelecer objetivos de desempenho, no
processo SPE.
Processo SPE
Artefatos de entrada: Cenários de desempenho selecionados.
Artefato de saída: Objetivos de desempenho estabelecidos
Descrição da atividade: Os objetivos de desempenho são estabelecidos ao se
expressar o tempo de resposta, ou o tempo de processamento, ou a restrição no
uso de recursos. Para especificar objetivos de desempenho usam-se anotações no
Continua
Fonte: Smith e Williams (2002).
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Tabela 7 (Continuação) – Descrição da atividade, estabelecer objetivos de
desempenho, no processo SPE.
Processo SPE
diagrama de sequência da UML. Elas são feitas para cada cenário selecionado na
atividade 2. Cada cenário de desempenho deve ter no mínimo um objetivo de
desempenho associado (SMITH e WILLIAMS, 2002).
Objetivos de desempenho especificam o critério quantitativo para avaliar o
desempenho do sistema em desenvolvimento, conforme descrito na seção 2.2.1.
O estabelecimento dos objetivos de desempenho pode ser efetuado pelo uso
de marcas, expressões e restrições de tempo. Elas são inseridas no diagrama de
sequência da UML visando especificar o tempo previsto para o cenário (SMITH e
WILLIAMS, 2002).
- Marcas de tempo são usadas para indicar o tempo no qual uma mensagem
ou um evento ocorre. Uma marca de tempo é uma expressão formada pelo nome
da mensagem e pela hora de ocorrência de envio ou de recebimento da
mensagem. Por exemplo, a função mensagem.enviarTempo() representa o tempo
que a mensagem é enviada e mensagem.receberTempo() representa o tempo que
a mensagem é recebida.
- Expressões de tempo são usadas para calcular um valor de tempo absoluto
ou relativo. Expressão de tempo exprime um tempo decorrido ou a ocorrência de
algum tempo particular. Por exemplo, a expressão “depois(500 milésimos de
segundos)” pode ser usada para indicar o tempo decorrido depois que uma
determinada afirmação for considerada verdadeira e a expressão “quando(T =
08h00min)” é utilizada para disparar uma determinada função quando a ocorrência
do tempo for igual a 08h00min.
- Restrição de tempo expressa uma restrição baseada no valor do tempo
absoluto ou relativo. Por exemplo, a restrição (b.enviarTempo() – a.receberTempo()
Continua
Fonte: Smith e Williams (2002).
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Tabela 7 (Continuação) – Descrição da atividade, estabelecer objetivos de
desempenho, no processo SPE.
Processo SPE
< 10 milésimos de segundos) indica que o tempo entre receber a mensagem “a” e
enviar a mensagem “b” deve ser menor que 10 milésimos de segundos.
A UML utiliza-se de restrições de tempo no diagrama de sequência.
Restrições são utilizadas para modelar o tempo absoluto de um evento e o tempo
relativo entre eventos, ou para modelar o tempo que se leva para executar uma
ação. O modo mais direto de usar restrições é nos nomes das mensagens,
utilizando os nomes nas expressões de restrições (OMG-UML, 2011).
Conclusão
Fonte: Smith e Williams (2002).
A Figura 34 demonstra o uso da restrição de tempo. Por exemplo, a restrição
na ação do ator “BackOffice” {b.receberTempo() – a.enviarTempo() < 1s} é para
evitar que o usuário do BackOffice espere mais que 1 segundo para obter a
operação de câmbio que ele necessita cancelar. Note que as restrições de tempo
especificam o limite de tempo para o cenário selecionado e nos oferece uma noção
do pior caso para o limite de tempo de cada operação. Contudo, ao especificar o
desempenho têm-se maior interesse no tempo de resposta do que no limite de
tempo. Dessa forma, uma especificação mais coerente para o cenário é usar uma
expressão de tempo de resposta. Por exemplo, a restrição {tempodeResposta
(d.recebeTempo() – c.enviaTempo()) < 3s}, indica que o objetivo de desempenho
para cancelar a operação de câmbio deve ser executada em menos do que 3
segundos.
Devem-se usar expressões de tempo que são significativas para uma
perspectiva de desempenho, tal como tempo de resposta, para especificar objetivos
de desempenho.
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Figura 34. Restrições de tempo no diagrama de sequência.

Fonte: Smith e Williams (2002) e o autor.
Tabela 8 – Descrição da atividade, estabelecer objetivos de desempenho, no
MPED.
MPED
Objetivo: Alterar o modo de estabelecimento dos objetivos de desempenho do
processo SPE. Nesta atividade é necessário estabelecer também objetivos de
desempenho para os softgoals que estão anotados nos cenários de desempenho
selecionados.
Artefatos de entrada: Cenários de desempenho selecionados com softgoals
identificados.
Artefato de saída: Objetivos de desempenho estabelecidos.
Descrição da atividade: Na atividade, é incluída uma tarefa para estabelecer
objetivos de desempenho dos softgoals que estão identificados nos cenários de
desempenho do software.
O estabelecimento dos objetivos de desempenho para os softgoals visam
especificar o desempenho que pode ser ganho ao implantar a operacionalização de
softgoal identificada em cada cenário. Dessa forma, o cenário pode diminuir o
tempo de resposta por causa da implantação da operacionalização de softgoal.
Fonte: O autor.
A Figura 35 apresenta a alteração proposta para a etapa de estabelecimento
dos objetivos de desempenho do processo SPE. A alteração é necessária, pois os
softgoals identificados nos cenários precisam ter objetivos de desempenho
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estabelecidos. Dessa forma, pode-se fazer uma previsão de desempenho para o
softgoal, se for considerar a implantação deste no sistema de software.
Figura 35. Alteração proposta na quarta etapa do Processo SPE.

Fonte: adaptação de Smith e Williams (2002) pelo autor.
4.2.3.1 Tarefa – Estabelecer objetivos de desempenho dos softgoals
Objetivo: Estabelecer objetivos de desempenho dos softgoals.
Artefato de entrada: Cenários de desempenho selecionados com softgoals
identificados.
Artefato de saída: Objetivos de desempenho estabelecidos.
Descrição da atividade: O engenheiro de requisitos deve efetuar o
estabelecimento dos objetivos de desempenho dos softgoals identificados nos
cenários de desempenho selecionados.
A fim de realizar esta tarefa, o engenheiro de requisitos verifica em cada
cenário os softgoals existentes e especifica o objetivo de desempenho para cada
softgoal anotado. Para representar essa especificação, ele utiliza uma abordagem
idêntica à especificação de objetivos de desempenho realizada por Smith e Williams
(2002), utilizando marcas, expressões e restrições de tempo que são declaradas por
anotações nos diagramas de sequência da UML.
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A Figura 36 apresenta um diagrama de sequência com objetivos de
desempenho estabelecidos. Na Figura, observa-se que o tempo de resposta para a
função “enviarOperações()” tem que ser menor que 5 segundos. Se houver a
implantação do softgoal “Rotas alternativas” o tempo de resposta pode diminuir para
3 segundos e se houver a implantação do softgoal “Horários flexíveis” o tempo de
resposta pode diminuir para 1 segundo. Portanto, a implantação do softgoal pode
colaborar para diminuir o tempo de resposta ou de processamento de cada cenário.
Figura 36. Estabelecimento dos objetivos de desempenho dos softgoals.

Fonte: O autor.
4.3

Resumo do SPE e do MPED.
Nesta seção resumem-se as atividades, as seções desta dissertação que as

descrevem e os artefatos gerados no processo SPE e no MPED.
A Tabela 9 apresenta o resumo. Na Tabela, observa-se que o MPED utiliza
algumas atividades do processo SPE. No entanto, o MPED antecipa parte da oitava
atividade, pois efetua uma avaliação qualitativa por meio do uso dos Padrões de
RNFs aplicados na segunda atividade do processo SPE. Dessa forma, o método
visa identificar alternativas de projeto e problemas de desempenho no início do
processo SPE, não necessitando aplicar todo o processo SPE para identificar
alternativas de projeto.
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Tabela 9 – Resumo do SPE X MPED.
Atividades

Processo SPE Artefatos SPE MPED

1°. Avaliar
riscos de
desempenho.

Apêndice A 1°. Atividade.

Risco de
desempenho
avaliado.

2°. Identificar
casos de uso
críticos.

Apêndice A 2°. Atividade.

Casos de uso
críticos
identificados.

Utiliza do
processo SPE
no Apêndice A
- 1°. Atividade.
4.2.1. - Alterar
a Identificação
de casos de
uso críticos
4.2.1.1. Tarefa
1 – Aplicar
Padrões de
RNFs.

3°. Selecionar
os principais
cenários de
desempenho.

Apêndice A 3°. Atividade.

4°. Estabelecer Apêndice A objetivos de
4°. Atividade.
desempenho.

5°. Construir
modelos de
desempenho.
Continua
Fonte: O autor.

Apêndice A 5°. Atividade.

Cenários de
desempenho
selecionados.

Objetivos de
desempenho
estabelecidos.

Modelos de
desempenho
construídos.

4.2.1.2. Tarefa
2 – Integrar o
grafo SIG aos
casos de uso.
4.2.2. Selecionar os
cenários de
desempenho.
4.2.2.1 Tarefa Identificação
de softgoals.
4.2.3. Estabelecer
objetivos de
desempenho.
4.2.3.1.
Estabelecer
objetivos de
desempenho
dos softgoals.
Utiliza do
processo SPE
Apêndice A 5°. Atividade.

Artefatos
MPED
Risco de
desempenho
avaliado.
Grafo SIG
construído
RNFs
associados aos
casos de uso.
Casos de uso
críticos
identificados.

Cenários de
desempenho
selecionados.
RNFs
identificados
nos cenários.
Objetivos de
desempenho
estabelecidos.
Objetivos de
desempenho
dos RNFs
estabelecidos.

Modelos de
desempenho
construídos.
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Tabela 9 (Continuação) – Resumo do SPE X MPED.
Atividades

Processo SPE Artefatos SPE MPED

6°. Determinar
requisitos de
recursos de
software.
7°. Adicionar
requisitos de
recursos do
computador.

Apêndice A 6°. Atividade.

Apêndice A 7°. Atividade.

8°. Avaliar os
modelos:
- Modificar o
conceito do
produto.
- Revisar
objetivos de
desempenho.

Apêndice A 8°. Atividade.

9°. Verificar e
validar os
modelos.

Apêndice A 9°. Atividade.

Artefatos
MPED
Requisitos de
recursos de
software
determinados.
Requisitos de
recursos de
computador
adicionados.

Requisitos de
recursos de
software
determinados.
Requisitos de
recursos de
computador
adicionados.

Utiliza do
processo SPE
Apêndice A 6°. Atividade.
Utiliza do
processo SPE
Apêndice A 7°. Atividade.

Modelos
avaliados. Se
existirem
problemas de
desempenho
pode-se mudar
o conceito dos
produtos pelas
alternativas de
projeto ou
revisar os
objetivos de
desempenho
Modelos de
desempenho
verificados e
validados.

Antecipa para
1°. Atividade
do MPED a
escolha de
alternativas
de projeto e
dos problemas
de
desempenho.

Modelos
avaliados. Se
existirem
problemas de
desempenho
as alternativas
de projeto
foram
identificadas na
primeira
atividade do
MPED.

Utiliza do
processo SPE
Apêndice A 9°. Atividade.

Modelos de
desempenho
verificados e
validados.

Conclusão
Fonte: O autor.
4.4

Conclusão
Este capítulo apresentou as principais características do método para a

especificação de requisitos de desempenho (MPED). Em seguida, mostrou a
elaboração do MPED.
O próximo capítulo apresenta um estudo de aplicação do método para
especificar requisitos de desempenho de software baseado em Padrões de
Requisitos Não Funcionais e na Engenharia de Desempenho de Software.

97

5

ESTUDO DE APLICAÇÃO DO MPED
Este capítulo tem o objetivo de apresentar um estudo da aplicação do método

para especificar requisitos de desempenho de software baseado em Padrões de
Requisitos Não Funcionais e na Engenharia de Desempenho de Software.
5.1

Considerações gerais
O MPED, apresentado no capítulo anterior, é aplicado para especificar

requisitos de desempenho de software em um sistema de informação. O sistema de
informação considerado é o Sistema de Câmbio que aborda o domínio de compra e
venda de Câmbio, e apresenta uma grande variedade de carga de trabalho
organizacional, prioridades e restrições.
O estudo lida com uma pequena parte do sistema, mais precisamente um
módulo do Sistema de Câmbio cuja especificação foi baseada nas descrições
existentes do sistema atual. Por motivos de limitação de disponibilidade de pessoal,
o estudo foi realizado sem o envolvimento dos atuais participantes do projeto.
Também, o estudo está limitado à especificação de desempenho para tal módulo.
O objetivo do estudo é realizar uma aplicação prática dos conceitos utilizados
pelo MPED. Com o intuito de atingir este objetivo descrevem-se:
- A definição do domínio estudado.
- A infraestrutura necessária para aplicar o MPED.
- Os resultados do processo SPE e as vantagens obtidas pela aplicação do
MPED.
- O impacto sofrido pelo especialista em SPE ao utilizar o MPED.
- Um exemplo de aplicação prática do MPED.
5.1.1 Definição do domínio estudado
A Instituição Financeira (IF) é uma empresa pública nacional voltada ao
mercado financeiro. Em busca de maiores benefícios para o negócio de compra e
venda de moeda estrangeira, a empresa solicitou o desenvolvimento de um novo
sistema de informação para controlar a compra e a venda de câmbio, e substituir o
sistema legado. Dessa forma, o sistema foi nomeado como novo Sistema de
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Câmbio. Esta solicitação foi feita por dois motivos. Primeiro, o Sistema de Câmbio
legado apresenta problemas de desempenho em suas funções. Segundo, o Banco
Central do Brasil (BACEN) reestruturou o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB),
com objetivo de reduzir o risco sistêmico. Por consequência, o BACEN implantou a
troca de mensagens em tempo real que visa controlar a compra e a venda de
câmbio nas IFs participantes da Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN).
Assim, foi decidido desenvolver um novo Sistema de Câmbio que tivesse um
desempenho melhor que o sistema legado e tivesse a funcionalidade de troca de
mensagens exigida pelo BACEN.
Com o objetivo de definir o domínio do novo Sistema de Câmbio foram
utilizados nesse estudo os seguintes documentos: a política de definição de troca de
mensagens de Câmbio do BACEN, os requisitos funcionais representados em casos
de uso, os cenários dos casos de uso, os requisitos de desempenho, as cargas de
trabalho, as prioridades (requisitos críticos), as restrições e o manual do usuário
cedido pela IF participante da RSFN.
Estes

documentos

são

utilizados

para

realizar

a

especificação

de

desempenho de um módulo do novo Sistema de Câmbio. Em geral, essas
informações auxiliam o engenheiro de requisitos a lidar com os requisitos de
desempenho. Adicionalmente, elas servem para definir um esquema para a
aplicação do MPED e auxiliam na construção do grafo SIG e do modelo de
desempenho do software. Também, são utilizadas pelo engenheiro de requisitos
para registrar a análise, a lógica e as decisões de desenvolvimento que podem ser
aplicadas no novo Sistema de Câmbio.
O domínio estudado foi descrito por documentos que variaram em sua
natureza e nível de detalhe. Eles fornecem uma indicação da carga de trabalho, das
prioridades, das restrições e dos requisitos de desempenho. Os requisitos funcionais
ilustram as funcionalidades do sistema e as várias características do modelo de
dados. Os requisitos de desempenho agem como restrições que são aplicadas às
funcionalidades. A política de troca de mensagens de câmbio regulamenta um
conjunto de ações do BACEN para reduzir o risco sistêmico no controle de compra e
venda de moeda estrangeira. O manual do usuário fornece a estrutura da disposição
das telas utilizadas pelos usuários.
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No novo Sistema de Câmbio as operações devem ser registradas pela
Instituição Financeira (IF). Os operadores de mesa de câmbio efetuam o registro das
operações de câmbio. Uma operação registrada pode ser alterada, cancelada ou
consultada pelo operador de mesa. As operações registradas devem ser aprovadas
pelo BackOffice da IF. Assim que aprovadas, elas são enviadas pelo BackOffice da
IF ao BACEN. O BACEN retorna um número de registro à IF. Em seguida, a IF
registra o número da operação de câmbio enviada pelo BACEN. Nesse caso, a
operação de câmbio foi realizada com sucesso. O BackOffice da IF além de aprovar
e enviar as operações ao BACEN, pode receber operações de compra e de venda
de câmbio do BACEN que são realizadas entre as IFs. Diariamente, o BackOffice
consulta o BACEN para fazer um balanço das operações de compra e venda de
câmbio.
Por outro lado, em relação à carga de trabalho organizacional, a IF possui
cem pontos especializados para efetuar operações de câmbio. Caso um cliente
deseje efetuar uma compra ou venda de moeda estrangeira ele deve procurar um
dos pontos para realizar a operação. Nos pontos especializados um operador de
mesa irá atender o cliente da IF. Cada ponto tem no mínimo dois operadores de
mesa. Cada operador de mesa consegue realizar em média trinta operações de
câmbio por hora. Assim, pode-se considerar na IF uma média de seis mil registros
de operações de câmbio por hora.
Adicionalmente, o BackOffice da IF é um sistema centralizado. Ele é
responsável por aprovar e enviar as operações de câmbio ao BACEN. A aprovação
de operações de câmbio é uma funcionalidade do sistema, que realiza a consulta
das operações pendentes para aprovação e, em seguida, executa uma
funcionalidade para aprovar as operações consultadas. Adicionalmente, o envio das
operações de câmbio realiza uma consulta às operações aprovadas e, em seguida,
envia as operações ao BACEN. O BACEN efetua o registro da operação de câmbio
e retorna um número de registro em 500 milésimos de segundos no máximo. No
entanto, é preciso considerar o tráfego de rede entre o BACEN e a IF. O BackOffice
da IF também recebe operações de compra e venda de outras IFs para serem
registradas e aprovadas. O registro é feito automaticamente ao receber a operação.
O BackOffice tem no máximo trinta minutos para aprovar esse tipo de operação de
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câmbio. A quantidade média de recebimento deste tipo de operação varia entre seis
e doze mil operações por hora.
Em relação às prioridades, algumas funcionalidades do sistema câmbio são
fundamentais para o funcionamento do sistema, tais como o registro de operação de
câmbio, a aprovação das operações de câmbio, o envio das operações ao BACEN e
o recebimento das operações do BACEN. Outras operações importantes são o
cancelamento da operação de câmbio e a consulta de operações no BACEN.
Contudo, a consulta de operações no BACEN pode causar lentidão no sistema
devido ao alto volume de operações consultadas.
Por fim, as restrições do sistema de câmbio referem-se ao tempo de resposta
para cada funcionalidade. O registro da operação de câmbio deve ser feito no
máximo em 30 segundos para um total de 6.000 registros. A aprovação da operação
de câmbio deve ser realizada em 120 segundos no máximo para um total de 18.000
registros. O envio da operação de câmbio ao BACEN deve ser realizado em no
máximo 130 segundos contando com o retorno do número de registro do BACEN
para um total de 18.000 registros. Por outro lado, o recebimento de operações do
BACEN deve ser registrado em 15 segundos no máximo.
5.1.2 A infraestrutura necessária para aplicar o MPED.
A infraestrutura necessária para aplicar o MPED é similar à do processo SPE,
pois o MPED foi construído na base do processo SPE. No entanto, o MPED faz uso
de ferramentas de apoio à modelagem de software visando modelar requisitos não
funcionais de desempenho que não são utilizados no processo SPE.
Por outro lado, a aplicação do processo SPE requer ferramentas de apoio
para diferentes tarefas: modelagem, medição e criação de relatórios. Nas fases
iniciais do projeto o processo SPE utiliza a modelagem de software para identificar
as alternativas de projeto, arquitetura e implementação. As ferramentas de medição
e criação de relatórios de desempenho são utilizadas nas fases de implementação e
finais do desenvolvimento do software, conforme Smith e Williams (2002). Como o
MPED é aplicado somente na fase inicial do projeto, as ferramentas de medição e
criação de relatórios não serão necessárias.
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As ferramentas de modelagem para o processo SPE são categorizadas em
ferramentas de modelagem de sistema e ferramentas de modelagem de software.
Ferramentas de modelagem de sistema se baseiam no modelo de rede de filas e
não são discutidas nesta dissertação, pois são utilizadas para o planejamento da
capacidade do sistema e não são úteis para os estudos realizados nas fases iniciais
do projeto. Contudo, elas são úteis nos estágios finais do desenvolvimento, pois é
necessário modelar detalhes de baixo nível do sistema tal como protocolos de
comunicação, conforme descrito por Smith e Williams (2002). Ferramentas de
modelagem de software permitem ao desenvolvedor descrever as etapas do
processamento de software juntamente com o ambiente de execução. Também,
permitem avaliar o desempenho previsto.
Segundo Smith e Williams (1997), o SPE•ED é uma ferramenta que possui
direitos autorais, utilizada para construir o modelo de desempenho do software.
Contudo, ela não é uma ferramenta de especificação de requisitos. O SPE•ED se
utiliza dos cenários especificados em uma ferramenta para especificação de
requisitos para criar grafos de execução. Grafo de execução é uma transformação
dos cenários de desempenho, conforme descrito em 2.2.1. O especialista em
desempenho transforma os cenários de desempenho em grafos de execução, que
especificam o processamento do software e fornecem especificações de
desempenho para o ambiente de execução. Cenários de software são construídos
para facilitar a simulação da execução de uma etapa do processamento. Além disso,
eles são usados para identificar potenciais problemas de desempenho do software
ou dos dispositivos e etapas no processamento de software que podem causar
problemas. Os resultados do SPE•ED são o tempo de resposta do cenário e o tempo
de processamento para cada etapa. Os resultados dos modelos são apresentados
na forma de valores numéricos e com combinação de cores, que permitem ao
usuário analisar a combinação de métricas de desempenho para os cenários
selecionados no modelo de software e utilizar as métricas de desempenho para
identificar alternativas de projeto ou escolhas de implementação.
O MPED nesta dissertação utiliza o software StarUML como ferramenta de
especificação de requisitos. Segundo Lee et al. (2005), o StarUML é um projeto de
código aberto usado na modelagem de software visando substituir as ferramentas
comerciais UML. No entanto, só o StarUML padrão não serve para especificar
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requisitos não funcionais. Segundo Supakkul e Chung (2012), ele necessita da
ferramenta adicional RE-Tools, que também é uma ferramenta de código aberto. O
RE-Tools pode ser utilizado para modelar RNFs que são representados como
softgoals. Por outro lado, ele permite efetuar a análise das interações entre os RNFs
modelados, segundo o raciocínio qualitativo do NFR Framework. Contudo, tem
também suporte para o raciocínio quantitativo baseado em pesos para avaliar a
análise de trocas entre os RNFs. Adicionalmente, o RE-Tools dispõe de ferramentas
adicionais para modelagem: O NFR Framework para a modelagem de requisitos não
funcionais; o i* Framework para a modelagem orientada a agente; o KAOS para a
modelagem de metas formais; o Problem Frames para a modelagem de problemas,
negócio e requisitos de sistema. Dessa forma, o StarUML juntamente com o RETools permitem ao engenheiro de requisitos modelar em uma única ferramenta
ambos os requisitos funcionais e não funcionais para criar cenários de desempenho.
As ferramentas podem ser utilizadas concomitantemente de forma complementar.
A Figura 37 apresenta o visual da ferramenta StarUML com o RE-Tools
instalado. Nota-se na Figura a modelagem de RNFs. Em seguida, a Figura 38
apresenta o visual da ferramenta SPE•ED, no qual se observa um cenário de
desempenho representado em grafo de execução. Na Figura, nota-se a
representação do cenário (retirada de dinheiro de um ATM) em um grafo de
execução.
Adicionalmente, pode-se considerar a infraestrutura do ambiente de cada
empresa. No geral, discute-se uma infraestrutura básica para a aplicação do
processo SPE e do MPED. Dessa forma, deve-se levar em consideração o
documento de especificação do ambiente de execução de hardware e a
configuração da rede na qual o software deve executar. Também, deve-se levar em
consideração o sistema de operação, o banco de dados e os serviços utilizados pelo
sistema. A configuração do hardware define o tipo e o número de dispositivos de
hardware, tais como CPU, quantidade de discos rígidos e tempos de serviços. Os
serviços de software são definidos pelo modelo de software. Se o documento de
especificação do ambiente de execução de hardware e software não existir, é
necessário realizar o levantamento do ambiente de hardware e software da
empresa.
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Figura 37. Visual da ferramenta StarUML com o RE-Tools.

Fonte: O autor.
Figura 38. Visual da ferramenta SPE•ED.

Fonte: Smith e Williams (1997).
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A infraestrutura do Sistema de Câmbio foi definida pela IF e utiliza: um
servidor de Banco de Dados com o sistema Oracle 11g instalado, um servidor de
aplicação configurado com o Java, um servidor Web configurado com o Apache
Tomcat. Cada servidor possui um processador Intel Xeon 3.1 GHz de oito núcleos e
capacidade para dois processadores. Também, possui 64 GB de memória e tem
capacidade para até 384 GB de memória DDR-3 com 12 slots DIMM com velocidade
de acesso à memória de até 1.600 MHz. Por fim, possui quatro unidades de disco
rígido de cinco TB e suporta até oito unidades de disco rígido SATA. O novo sistema
de Câmbio vai ser instalado nas estações de trabalho e elas devem ser configuradas
com Windows 7, necessitando ter o ambiente Java instalado. Também, é necessário
possuir um ODBC (Open Database Connectivity) instalado nos servidores de
aplicação e Web, pois ele é utilizado para realizar o acesso a sistemas
gerenciadores de bancos de dados.
5.1.3 Os resultados do processo SPE e as vantagens obtidas pela aplicação do
MPED
Como foi visto, no processo SPE os modelos são utilizados com o objetivo de
identificar problemas de alternativas de projeto, de arquitetura e de implementação.
Também, auxiliam no planejamento de medições e testes e no gerenciamento da
capacidade de software e hardware. Esses resultados são alcançados ao se
construir o modelo de execução de software. Além disso, a aplicação do processo
SPE influi nos custos do projeto por incluir no processo de desenvolvimento do
software todo o contexto de identificação, quantificação, medição e gerenciamento
de desempenho. Segundo Smith e Williams (2002), os custos podem variar entre um
e dez por cento do orçamento do software dependendo do tamanho do projeto.
Dessa forma, cada atividade do processo SPE contribui com a produção de
diferentes artefatos que são utilizados para a construção do modelo de
desempenho.
Por outro lado, o MPED altera o processo SPE com o objetivo de adicionar
um método qualitativo para tratar o RNF de desempenho. O MPED visa antecipar a
escolha das alternativas de projeto ao modelar os RNFs no início do projeto, ao
contrário do processo SPE em que as escolhas das alternativas de projeto são feitas
após a aplicação de todo o processo. Além disso, o processo SPE não utiliza
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nenhum critério para identificar a escolha de uma alternativa de projeto, valendo-se
unicamente da experiência do especialista em SPE.
As vantagens de aplicar o MPED estão, portanto, na identificação dos
problemas de desempenho e na escolha de possíveis soluções através da seleção
antecipada dos padrões de desempenho pela aplicação dos Padrões de RNFs no
início do processo de desenvolvimento. Outra vantagem é a integração da
modelagem não funcional representada pela construção do grafo SIG com a
modelagem funcional representada pelos casos de uso do software. A integração
permite identificar qual caso de uso utiliza o padrão de desempenho identificado no
grafo SIG.
5.1.4 O impacto sofrido pelo especialista em SPE ao utilizar o MPED.
O especialista em SPE é o profissional responsável por aplicar o processo
SPE para construir o modelo de desempenho do software. No entanto, o MPED
altera o processo SPE em três etapas e adiciona trabalho extra para o especialista.
Descrevem-se, a seguir, os impactos sofridos pelo especialista em SPE visando
identificar as habilidades necessárias, os artefatos de entrada e os artefatos de
saída para aplicar o MPED em cada uma das três etapas alteradas.
Primeiramente, recorde-se que as etapas alteradas foram a identificação de
casos de uso críticos, a seleção de cenários de desempenho e o estabelecimento
dos objetivos de desempenho, conforme descrito na seção 4.
Em segundo lugar, em relação às habilidades necessárias do profissional
responsável por aplicar o MPED, elas foram descritas em 4.2. Portanto, descrevemse aqui apenas as habilidades que o especialista em SPE terá que adquirir. Desse
modo, as habilidades de analisar, estruturar e escrever especificações utilizadas
para a construção do modelo de desempenho de software não serão descritas. As
habilidades de boa comunicação, capacidade de resolução de conflitos e empatia
com as partes interessadas, utilizadas para divulgar e relatar o desempenho atual do
software no processo SPE, não serão descritas.
O conhecimento extra que o especialista em desempenho deve adquirir serve
para identificar, analisar e modelar requisitos não funcionais. Assim, o conhecimento
do NFR Framework de Chung et al. (2000) é necessário para o entendimento dos
catálogos de RNFs e para construir o grafo SIG. Além disso, os Padrões de RNFs de
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Supakkul (2010) devem igualmente serem estudados para o entendimento dos
problemas de RNFs, do método para escolha de alternativas de projeto e do modo
de organização dos RNFs. Por fim, a integração de softgoals e casos de uso de
Supakkul e Chung, (2004) deve ser compreendida para incorporar a modelagem
efetuada no grafo SIG à modelagem efetuada no diagrama de casos de uso.
A aquisição do conhecimento para lidar com RNFs acrescenta ao especialista
em SPE um modo qualitativo de analisar o RNF de desempenho. Esse
conhecimento é fundamental para identificar alternativas de projeto. A escolha de
uma alternativa de projeto é feita logo após a construção do modelo de desempenho
de software no processo SPE, passando a ser feita através da aplicação dos
Padrões de RNFs no MPED. Desse modo, obtém-se as alternativas de projeto antes
da análise dos cenários de desempenho do SPE realizados na etapa de avaliação
do modelo de desempenho do software.
Em relação aos artefatos de entrada utilizados na etapa de identificação de
casos de uso críticos, a mudança feita pelo MPED utiliza a especificação do software
como artefato de entrada. A especificação do software fornece normalmente o
conhecimento do domínio, funcionalidades representadas em casos de uso,
componentes de software e requisitos especiais. No processo SPE, o artefato de
entrada são os próprios casos de uso que foram identificados na análise de
requisitos do software. Nessa etapa, o impacto sofrido pelo especialista em SPE
está restrito ao documento utilizado para identificar os casos de uso críticos. No
processo SPE, o especialista utiliza os casos de uso identificados na análise de
requisitos do software em uma reunião com as pessoas envolvidas no projeto. No
MPED é necessário ter o conhecimento completo da especificação do software, pois
parte-se do princípio que nem sempre as pessoas envolvidas no projeto estão
disponíveis nos momentos requeridos pelo processo.
Em relação aos artefatos de saída utilizados na etapa de identificação de
casos de uso críticos, a mudança feita pelo MPED requer a aplicação dos Padrões
de RNFs e a integração dos softgoals aos casos de uso. Dessa forma, o MPED
também identifica os casos de uso críticos. No entanto, produz um novo artefato, o
grafo SIG, que, como foi visto, representa uma análise qualitativa que identifica os
problemas e alternativas de projeto para satisfazer suficientemente o RNF de
desempenho. Este impacto é bem significativo do ponto de vista do especialista em
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SPE, pois no processo SPE, a identificação é feita pelo especialista em SPE
juntamente com o representante de marketing e o arquiteto do sistema. Eles utilizam
a avaliação de risco de desempenho ou o método de Pareto para identificar os
casos de uso críticos.
Na etapa de seleção de cenários de desempenho os artefatos de entrada são
os casos de uso críticos identificados no MPED. Assim, não existe impacto para o
especialista em SPE. No entanto, em relação ao artefato de saída o especialista em
SPE necessita identificar nos cenários de desempenho os softgoals integrados aos
casos de uso críticos. Essa atividade é necessária para manter a integração
registrada nos cenários de desempenho (diagramas de sequência). Dessa forma, o
impacto sofrido pelo especialista em SPE está na identificação de softgoals nos
diagramas de sequência que não é realizada no processo SPE.
Por fim, na etapa de estabelecimento dos objetivos de desempenho os
artefatos de entrada são os cenários de desempenho com os softgoals identificados.
Dessa forma, o especialista em SPE não sofre grande impacto. Em relação ao
artefato de saída, a única mudança é a necessidade de estabelecer objetivos de
desempenho para os softgoals identificados, pois o especialista em SPE efetua o
estabelecimento dos objetivos de desempenho para o cenário escolhido. Assim, não
há um impacto significativo.
A Figura 39 apresenta os artefatos gerados no processo SPE. Na Figura,
observam-se os documentos de entrada utilizados pelo especialista em SPE para as
etapas: identificar casos de uso críticos, selecionar cenários de desempenho e
estabelecer objetivos de desempenho. Também, observam-se os respectivos
documentos de saída. A Figura 40 apresenta os artefatos gerados no MPED. Na
Figura, observam-se os documentos de entrada alterados pelo MPED e utilizados
pelo engenheiro de requisitos. Também, observam-se os respectivos documentos de
saída alterados.
Por outro lado, pode-se fazer um mapeamento das atividades iniciais do
processo de ciclo de vida do software da norma ISO/IEC 12207 (1995) em relação
ao processo SPE e o MPED. As atividades 1, 2, 3 e 4 do processo SPE e as
atividades 1, 2 e 3 do MPED se enquadram na atividade de análise de requisitos de
software da norma ISO/IEC 12207 (1995). Similarmente, as atividades 5, 6, 7 e 8 do
processo SPE se enquadram na atividade de projeto de arquitetura de software, e a
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atividade 9 do processo SPE se enquadra na atividade de codificação e teste de
software da norma ISO/IEC 12207 (1995).
Figura 39. Artefatos de entrada e saída do processo SPE.

Fonte: O autor.
Figura 40. Artefatos de entrada e saída do MPED.

Fonte: O autor.
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5.1.5 Um exemplo de aplicação do MPED.
Os direcionadores para aplicar o MPED são os objetivos citados em 5.1 e
5.1.1. Portanto, a meta é especificar os requisitos de desempenho para desenvolver
um módulo do Sistema de Câmbio, conforme descrito em 5.1.1.
Como foi visto, o processo SPE modificado pelo MPED é composto de três
atividades, mais precisamente, da segunda à quarta atividade do processo SPE de
Smith e Williams (2002). O perfil do profissional que aplica o MPED foi descrito na
seção anterior. Outra questão a considerar são as modificações aplicadas ao
processo SPE para construir o MPED. Assim, discutem-se as alterações feitas em
cada atividade e procura-se mostrar como a atividade seria conduzida no MPED e
no processo SPE.
A aplicação do MPED segue um roteiro similar ao processo SPE. Dessa
forma, na primeira atividade o engenheiro de requisitos e as partes interessadas
devem realizar uma reunião para avaliar os riscos de desempenho. Nesta reunião
identificam-se e classificam-se os riscos de desempenho para o novo Sistema de
Câmbio. Eles estão restritos a três funcionalidades do sistema: registro de
operações de câmbio, aprovação de operações de câmbio e envio das operações ao
BACEN. Os riscos são classificados de acordo com probabilidade e severidade de
ocorrência. A Tabela 10 apresenta o quadro com a classificação dos riscos de
desempenho.
Tabela 10 – Classificação de riscos de desempenho no MPED.
Casos de uso

Probabilidade

Severidade

Registro de operações de câmbio

Baixo

Alta

Aprovação de operações de câmbio

Baixo

Média

Envio das operações ao BACEN

Alto

Alta

Fonte: O autor.
Adicionalmente, o engenheiro de requisitos necessita receber os documentos
citados em 5.1.1. Contudo, no processo SPE, a reunião deve ser conduzida pelo
especialista em SPE (podendo ser um analista ou um desenvolvedor com o
conhecimento do processo SPE). Também, participam da reunião o arquiteto de
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software e um representante do usuário. As funções que apresentam risco de
desempenho são idênticas as do MPED.
Na segunda atividade, o MPED altera o processo SPE. Dessa forma, ao invés
de identificar os casos de uso críticos pelas operações que apresentam risco de
desempenho ou pelo método de Pareto, conforme descrito na seção 2.2.1, aplicamse os Padrões de RNFs e a integração dos softgoals aos elementos do modelo de
caso de uso, conforme descrito na seção 4. Assim, a aplicação dos Padrões de
RNFs deve ser feita em nove passos e a integração do softgoals aos elementos do
modelo de caso de uso deve ser feita em quatro passos.
O primeiro passo da aplicação dos Padrões de RNFs é adquirir conhecimento
do domínio. Assim, primeiramente, deve ser feita uma análise dos seguintes
documentos: política de definição de Câmbio e de troca de mensagens do BACEN,
requisitos funcionais com os casos de uso, cenários dos casos de uso, requisitos de
desempenho, cargas de trabalho, prioridades (requisitos críticos), restrições e
manual do usuário cedido pela IF participante da RSFN. A Figura 41 apresenta o
diagrama de caso de uso das operações de compra e venda de câmbio que deve
ser entregue ao engenheiro de requisitos. Na Figura, notam-se as ações que são
realizadas pelo operador de mesa e pelo BackOffice. Adicionalmente, observam-se
as relações de inclusão entre os casos de uso. Por outro lado, deve ser levado em
consideração o resumo do entendimento do domínio feito na seção 5.1.1.
Figura 41. Diagrama de caso de uso das operações de câmbio.

Fonte: O autor.
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O segundo passo, adquirir e catalogar conhecimento específico do RNF de
desempenho deve ser realizado segundo a seção 4.2.1.1.2.
O terceiro passo, adquirir e catalogar conhecimento específico dos problemas
do RNF de desempenho deve ser realizado segundo a seção 4.2.1.1.3.
No quarto passo, aplicar o Padrão Objetivo para identificar os RNFs de
desempenho,

deve

ser

realizado

a

decomposição

do

softgoal

de

“Desempenho[Câmbio]” em “Tempo” e “Espaço”. Em seguida, o softgoal de “Tempo”
deve ser decomposto em “Tempo de Resposta” e “Tempo de Processamento”. O
softgoal de “Espaço” não será decomposto, pois o sistema legado não apresenta
problemas referentes à questão. A Figura 42 apresenta a aplicação do Padrão
Objetivo com a decomposição do softgoal de “Desempenho[Câmbio]”.
Figura 42. Padrão Objetivo aplicado ao Sistema de Câmbio.

Fonte: O autor.
O quinto passo, aplicar o Padrão de Problemas, deve ser utilizado para
identificar os problemas referentes ao softgoal de “Desempenho[Câmbio]”. O
problema identificado para o Sistema de Câmbio é o “Tráfego excessivo de
mensagens” que é causado pelo mecanismo indesejável “Usar funções com
frequência” e tem uma vulnerabilidade de “Capacidade limitada de processamento”.
A vulnerabilidade contribui positivamente para o mecanismo indesejável “Usar
funções com frequência”. Da mesma forma, o mecanismo indesejável contribui
positivamente para o problema “Tráfego excessivo de mensagens”. A Figura 43
apresenta a aplicação do Padrão de Problemas.
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Figura 43. Padrão de Problemas aplicado ao Sistema de Câmbio.

Fonte: O autor.
O sexto passo, definir as prioridades dos softgoals e soft-problems, deve ser
realizado pelo engenheiro de requisitos para decidir quais softgoals e soft-problems
são priorizados. Para o Sistema de Câmbio são escolhidos os softgoals de “Tempo
de Resposta” e “Tempo de Processamento”. Eles são assim marcados como muito
críticos pela utilização de um duplo sinal de exclamação (!!) ao lado do softgoal. Em
relação ao soft-problem, deve ser marcado como crítico o “Tráfego excessivo de
mensagens” que utiliza um sinal de exclamação (!) ao seu lado. A Figura 44
apresenta as definições de prioridades para o Sistema de Câmbio.
Figura 44. Definição de prioridades para o Sistema de Câmbio.

Fonte: O autor.
O sétimo passo, aplicar o Padrão Alternativo, deve ser utilizado pelo
engenheiro de requisitos a fim de encontrar as alternativas de projeto ou
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operacionalizações. Para o Sistema de Câmbio são escolhidas as seguintes
alternativas: “Reorganização de dados”, “Caminho rápido de execução” e
“Processamento em lotes”. As alternativas de projeto influem positivamente para o
“Tempo de Resposta” e “Tempo de Processamento” e negativamente para todos os
soft-problems. Também, tem influência negativa para o softgoal de “Manutenção”
identificado por correlação. A Figura 45 apresenta a aplicação do Padrão Alternativo.
Figura 45. Padrão Alternativo aplicado ao Sistema de Câmbio.

Fonte: O autor.
O oitavo passo, aplicar o Padrão de Seleção, deve ser utilizado pelo
engenheiro de requisitos para auxiliar na escolha da melhor alternativa para o
Sistema de Câmbio. Primeiramente, o engenheiro de requisitos deve aplicar o
método de seleção linear baseado em pesos, conforme descrito na seção 3.4.4.
Assim, ele estipula os pesos para cada softgoal e soft-problem a ser avaliado. Em
seguida, ele define os valores de cada contribuição das alternativas a serem
avaliadas. Na sequência, ele aplica uma função para descobrir o valor de cada
alternativa. Por fim, ele aplica o rótulo “√” nas alternativas escolhidas e o rótulo “X”
nas alternativas negadas. A Figura 46 apresenta a aplicação do Padrão de Seleção.
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Figura 46. Padrão de Seleção aplicado ao Sistema de Câmbio.

Fonte: O autor.
Na Figura 46, o valor 1.0 é atribuído para os pesos (P) dos softgoals ou softproblems muito críticos (!!), o valor 0.7 para softgoals ou soft-problems críticos (!) e o
valor 0.3 para softgoals e soft-problems não críticos. Também, atribuem-se valores
para as contribuições (C) das operacionalizações, 1.0 para FAZ (++), 0.5 para
AJUDA (+), -1.0 para QUEBRA (- -) e -0.5 para FERE (-), conforme descrito na
seção 3.4.4.
As funções aplicadas ao Sistema de Câmbio são descritas a seguir para cada
alternativa, conforme descrito na seção 3.4.4.
Alternativa: Caminho rápido de execução
V = 1.0 x 0.5 + 1.0 x 0.5 + 0.7 x (-0.5) + 0.3 x (-1.0)
V = 0.5 + 0.5 -0.35 - 0.30
V = 1.0 - 0.65
V = 0.35
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Alternativa: Reorganização de dados
V = 1.0 x 0.5 + 0.3 x (-0.5) + 0.3 x (-0.5)
V = 0.5 + -0.15 - 0.15
V = 0.5 - 0.30
V = 0.20
Alternativa: Processamento em lotes
V = 1.0 x 0.5 + 1.0 x 0.5 + 0.3 x (-0.5) + 0.3 x (-0.5)
V = 0.5 + 0.5 - 0.15 - 0.15
V = 1.0 - 0.30
V = 0.70
Após a aplicação da função atribuem-se os valores (V) para cada alternativa,
conforme descrito na seção 3.4.4. Dessa forma, a alternativa “Processamento em
lotes” tem o valor 0.70 atribuído. Em seguida, a alternativa “Caminho rápido de
execução” tem o valor igual 0.35. Por fim, a alternativa “Reorganização de dados”
recebe o valor 0.20. As alternativas que receberam as pontuações mais altas são
consideradas as mais desejáveis, portanto são selecionadas.
O nono passo, efetuar a análise de satisfação dos softgoals e soft-problems, é
realizado pelo engenheiro de requisitos para verificar as consequências das
escolhas efetuadas no Padrão Alternativo e determinar os rótulos para os softgoals e
soft-problems iniciais. Detalhes do procedimento de avaliação são dados na seção
3.3.3. A Figura 47 apresenta a análise de satisfação para o Sistema de Câmbio.
Na Figura 47, observa-se que as alternativas “Processamento em lotes” e
“Caminho rápido de execução” são selecionadas. Dessa forma, elas propagam seus
rótulos para os softgoal e soft-problems correspondentes. Consequentemente, os
softgoals “Tempo de resposta” e “Tempo de processamento” são selecionados e
rotulados

com

o

sinal

“√”

por

possuírem

contribuições

AJUDA

das

operacionalizações de softgoals. Contudo, os soft-problems “Tráfego excessivo de
mensagens”,

“Usar

funções

com

frequência”

e

“Capacidade

limitada

de

processamento” são fracamente negados e rotulados com o sinal “W-” por possuírem
contribuições FERE únicas.
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Figura 47. Análise de satisfação aplicada ao Sistema de Câmbio.

Fonte: O autor.
Após aplicar os Padrões de RNFs é necessário efetuar a integração dos
softgoals aos elementos do modelo de caso de uso. Assim, o engenheiro de
requisitos aplica os quatro passos necessários para efetuar a integração.
O primeiro passo, definir limites do sistema e RNFs, deve ser realizado pelo
engenheiro de requisitos para identificar as tarefas manuais ou automatizadas que
outros sistemas ou subsistemas realizam. Para o Sistema de Câmbio não foi
identificada nenhuma tarefa manual ou automatizada e não foi identificado nenhum
RNF conectado ao limite do sistema.
O segundo passo, identificar atores e RNFs, deve ser realizado pelo
engenheiro de requisitos para identificar as funcionalidades realizadas pelos atores
do sistema. Para o Sistema de Câmbio não foi identificado nenhum RNF conectado
aos atores do sistema.
O terceiro passo, identificar casos de uso e RNFs relacionados, deve ser
realizado pelo engenheiro de requisitos para identificar as funcionalidades do
sistema e seus RNFs correspondentes. Elas são representadas pelos casos de uso
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do sistema ou estão descritas na especificação de requisitos de software. Assim, o
engenheiro de requisitos deve analisar os casos de uso e verificar quais funções são
importantes para o sistema apresentar um desempenho satisfatório. Para o Sistema
de Câmbio foram identificados os seguintes casos de uso importantes para
desempenho: “Registrar operação de câmbio”, “Aprovar operação de câmbio”,
“Cancelar operação de câmbio”, “Enviar operação ao BACEN”, “Receber operação
do BACEN” e “Consultar operação no BACEN”. Os casos de uso críticos são
identificados conforme as cargas de trabalho, as prioridades e os tempos de
resposta descritos na especificação de requisitos de software, conforme descrito em
4.2.1.2.
O quarto passo, o engenheiro de requisitos deve estabelecer os pontos de
associação entre os casos de uso e os softgoals. Para o novo Sistema de Câmbio
associou-se o softgoal “Caminho rápido de execução” aos casos de uso “Registrar
operação de câmbio”, “Cancelar operação de câmbio”, “Consultar operação no
BACEN” e “Receber operação BACEN”, pois existe a necessidade de executar as
funcionalidades rapidamente. Na sequência, associou-se o softgoal “Processamento
em lotes” aos seguintes casos de uso: “Aprovar operação de câmbio” e “Enviar
operação ao BACEN”, pois eles são de vital importância para o desempenho do
software. Aqui, identificou-se uma regra de propagação para o caso de uso “Aprovar
operação de câmbio” que usa o softgoal “Caminho rápido de execução”, propagado
por inclusão. A Figura 48 apresenta os pontos de associação entre os softgoals e os
casos de uso.
No processo SPE, a definição dos casos de uso críticos seria realizada em
uma reunião entre o especialista em SPE, o arquiteto do software e o representante
do usuário. Na reunião, eles se utilizariam de duas opções para efetuar a
identificação: a análise de risco de desempenho ou o método de Pareto. A primeira
está baseada nas funcionalidades do software que podem apresentar riscos de
desempenho. A segunda está baseada no método de análise de Pareto, no qual
define que vinte por cento das funcionalidades representam oitenta por cento da
carga de trabalho do software. Dessa forma, dos casos de uso apresentados no
diagrama de casos de uso seriam escolhidos os seguintes: “Registrar operação de
câmbio”, “Aprovar operação de câmbio” e “Enviar operação ao BACEN”, pois são os
casos de uso que apresentam risco de desempenho. Neste exemplo, conclui-se que
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três casos de uso importantes “Receber operação do BACEN”, “Consultar operação
no BACEN” e “Cancelar operação de câmbio” poderiam ficar fora da análise inicial
do processo SPE.
Figura 48. Integração dos softgoals aos casos de uso do Sistema de Câmbio.

Fonte: O autor.
Na terceira atividade, o MPED altera o processo SPE a fim de identificar os
softgoals nos cenários que serão utilizados para detalhar os casos de uso do
software. Dessa forma, a seleção de cenários de desempenho passa a considerar os
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cenários que têm softgoals identificados. Para o novo Sistema de Câmbio, por
exemplo, os seguintes cenários dos casos de uso foram selecionados: “Registrar
operação de câmbio”, “Receber operação BACEN”, “Aprovar operação de câmbio”,
“Cancelar operação de câmbio”, “Enviar operação ao BACEN” e “Consultar operação
no BACEN”. No entanto, é necessário representar os Tipos de softgoals nos
cenários. Isto deve ser feito utilizando uma anotação estereotipada como
<<Softgoal>> colocada na parte desejada do diagrama de sequência. As Figuras 49,
50 e 51 representam três cenários que contêm softgoals identificados. Nas Figuras,
observam-se as anotações associadas na parte do cenário que o engenheiro de
requisitos deseja aplicar o softgoal identificado.
Figura 49. Diagrama de sequência registrar operação de câmbio.

Fonte: O autor.
Figura 50. Diagrama de sequência aprovar operação de câmbio.

Fonte: O autor.
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Figura 51. Diagrama de sequência enviar operação ao BACEN.

Fonte: O autor.
Por outro lado, no processo SPE, os cenários de desempenho são aqueles
executados com frequência ou aqueles críticos para o desempenho do software que
são percebidos pelos usuários. Dessa forma, os cenários selecionados para o novo
Sistema de Câmbio seriam os seguintes: “Registrar operação de câmbio”, “Aprovar
operação de câmbio” e “Enviar operação ao BACEN”.
Por fim, na quarta atividade, o MPED altera o processo SPE a fim de
estabelecer os objetivos de desempenho para os softgoals. O procedimento além de
estabelecer os objetivos de desempenho para os cenários selecionados estabelece
também objetivos de desempenho para os softgoals identificados na atividade
anterior.
O engenheiro de requisitos deve anotar em cada cenário qual o tempo de
resposta estipulado para o softgoal identificado na atividade anterior. Esta atividade
é idêntica à do processo SPE que estabelece os objetivos de desempenho para os
cenários selecionados. Smith e Williams (2002) se utilizam de marcas, expressões e
restrições de tempo para anotar o tempo de resposta de cada funcionalidade do
cenário. O MPED utiliza-se das restrições de tempo para identificar o softgoal,
utilizando a mesma restrição de tempo para anotar o tempo de resposta do softgoal.
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As Figuras 52, 53 e 54 apresentam o estabelecimento de objetivos de
desempenho dos cenários do novo Sistema de Câmbio. Dessa forma, o MPED
executa a especificação de desempenho para os cenários.
Figura 52. Diagrama de sequência aprovar operação de câmbio no MPED.

Fonte: O autor.
Figura 53. Diagrama de sequência enviar operações ao BACEN no MPED.

Fonte: O autor.
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Figura 54. Diagrama de sequência registrar operação de câmbio no MPED.

Fonte: O autor.
A quinta atividade não foi elaborada no MPED devido à limitação do escopo
da pesquisa. Assim, se o engenheiro de requisitos deseja aplicar todo o processo
SPE, ele poderá referir-se ao Apêndice A, 5°. atividad e - construção dos modelos de
desempenho, e continuar seguindo o exemplo.
5.2

Conclusão
Este capítulo apresentou a aplicação do MPED juntamente com o domínio do

novo Sistema de Câmbio, a infraestrutura utilizada e verificou as vantagens da
aplicação do MPED em relação ao processo SPE.
O próximo capítulo apresenta uma análise dos resultados obtidos.
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6

CONCLUSÃO
Este capítulo tem o objetivo de apresentar a conclusão da pesquisa realizada.

Primeiramente, são apresentados os resultados obtidos. Em seguida, é feita uma
discussão dos resultados obtidos. Na sequência, são descritos os principais
problemas enfrentados. Depois, são apresentadas às contribuições da pesquisa. Por
fim, são descritos os trabalhos futuros.
6.1

Resultados obtidos.
Os resultados apresentados na seção 5 foram obtidos pela observação dos

efeitos causados pela aplicação do MPED no processo SPE. Assim, consideram-se
como resultados as consequências geradas pelo uso dos Padrões de RNFs e da
integração dos RNFs aos casos de uso.
Os resultados desta alteração no processo SPE são:
- O tratamento do requisito de desempenho como requisito não funcional.
- Uma lista de passos para a aplicação dos Padrões de RNFs.
- A criação de um catálogo de problemas de desempenho.
- A criação de um catálogo de soluções para os problemas de desempenho.
- A identificação das decomposições do RNF de desempenho.
- A identificação dos problemas relacionados ao RNF de desempenho feita no
início do processo SPE.
- A identificação das alternativas de projeto feitas no início do processo SPE.
- A escolha das alternativas de projeto a serem utilizadas para atender aos
objetivos de desempenho.
- Uma lista de passos para integração do RNF de desempenho aos casos de
uso do software.
- Os critérios utilizados para identificar os casos de uso críticos.
- A identificação dos RNFs nos cenários de desempenho.
- O estabelecimento de objetivos de desempenho para os RNFs identificados
nos cenários de desempenho.
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O MPED é utilizado para especificar o desempenho no início do ciclo de
desenvolvimento do software. O MPED utiliza os Padrões de RNFs, uma abordagem
qualitativa, visando atender aos RNFs através de decisões de projeto no início do
processo de desenvolvimento, mais especificamente na etapa de identificação de
casos de uso críticos. Adicionalmente, por ter sido construído na base do processo
SPE, o MPED utiliza também uma abordagem que poderia ser classificada como
quantitativa, para saber o quanto um sistema de software atende a um determinado
RNF. Essa abordagem quantitativa é aplicada na etapa de estabelecimento dos
objetivos de desempenho até o final do processo SPE.
6.2

Discussão dos resultados
O MPED é utilizado para especificar desempenho no início do ciclo de

desenvolvimento do software. Similarmente, ao processo SPE, o MPED utiliza uma
lista de passos de desempenho. No entanto, ela é feita de forma sistemática e
organizada para tratar o RNF de desempenho por meio do uso dos Padrões de
RNFs e da integração dos RNFs aos casos de uso. Em contraste, o passo a passo
de desempenho do processo SPE é realizado por intuição, suposição e
aproximação, segundo Geetha et al. (2011) e Petriu e Woodside (2002).
Os resultados obtidos pela aplicação dos Padrões de RNFs de Supakkul
(2010) e pela integração dos RNFs aos casos de uso de Supakkul e Chung (2004)
na etapa de identificação de casos de uso críticos do processo SPE trazem algumas
melhorias para a precisão da especificação dos objetivos de desempenho. Assim,
eles adicionam ao processo SPE: a identificação de decomposições de RNFs, a
identificação dos problemas relacionados aos RNFs, identificação das alternativas
de projeto, a escolha das alternativas de projeto que podem ser implantadas e a
integração de RNFs aos casos de uso.
No MPED a identificação das alternativas de projeto é feita nos cenários
críticos de desempenho pelo uso de anotações da UML, servindo para manter o
registro das alternativas identificadas nos casos de uso críticos. Smith e Williams
(2002) não fazem essa identificação no início do projeto, pois no processo SPE as
alternativas de projeto são identificadas mais adiante na atividade de avaliação do
modelo de desempenho.
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A especificação de requisitos de desempenho do software é feita pelo
estabelecimento dos objetivos de desempenho para cada cenário do software. Smith
e Williams (2002) especificam desempenho utilizando-se de restrições aplicadas aos
requisitos funcionais pelo uso de anotações nos cenários de desempenho
representados pelos diagramas de sequência. O MPED também estabelece
objetivos de desempenho para requisitos funcionais dos cenários. Contudo, também
estabelece objetivos de desempenho para os RNFs dos cenários, utilizando-se de
restrições aplicadas aos RNFs pelo uso de anotações nos diagramas de sequência.
Por fim, os efeitos causados pela aplicação do MPED no processo SPE
produziram dois resultados importantes: a identificação das alternativas de projeto e
dos problemas de desempenho logo no início do projeto. No processo SPE de Smith
e Williams (2002), a identificação é feita exclusivamente na atividade de avaliação
dos modelos de desempenho. Dessa forma, é preciso antes criar o modelo de
desempenho do software, para transformar os diagramas de sequência em Grafos
de Execução e, em seguida, avaliar o desempenho de cada cenário, verificando se
os cenários apresentam problemas de desempenho. Se um cenário apresentar
problemas de desempenho, deve-se procurar alternativas de projeto viáveis para a
correção do problema. No MPED, o uso do Padrão de Problemas e do Padrão
alternativo antecipa a identificação das alternativas de projeto e dos problemas de
desempenho para a atividade de identificação dos casos de uso críticos. Quando se
integra as atividades do MPED no SPE, a atividade de avaliação dos modelos de
desempenho do SPE pode ser usada também para confirmar a identificação
realizada pela aplicação do MPED, tornando o processo mais preciso.
6.3

Problemas enfrentados
Um dos principais problemas desta pesquisa tem relação com o perfil do

profissional requerido para aplicar o MPED. O método indica um engenheiro de
requisitos. No entanto, a formação do engenheiro de requisitos deve estar baseada
em três áreas de especialidade: desempenho, RNFs e UML.
A área de especialidade de desempenho de software visa tratar o
desempenho em duas vertentes. A primeira, na modelagem inicial e a segunda, na
parte de validação e testes finais. No caso do MPED, a formação do engenheiro de
requisitos atua na primeira vertente. A consequência pode ser a dificuldade de
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contratação de profissionais atuando nesta vertente, pois poucas empresas projetam
o desempenho desde o início do desenvolvimento no ciclo de vida do software.
Em relação às abordagens relacionadas ao tratamento de RNFs, apesar de
os RNFs serem bem conhecidos na literatura há alguns anos, pouco se tem feito
para

tratá-los

corretamente.

Tanto

na

formação

universitária

como

no

desenvolvimento de software. Isto exige do engenheiro de requisitos um
investimento adicional para obter os conhecimentos necessários ao tratamento de
RNFs.
Outro fator é que todos os processos que envolvem modelagem de software
são criados pela interpretação do engenheiro de requisitos. Este aplica o
conhecimento sobre o domínio em questão que é validado pela própria experiência.
Isto pode representar a aplicação do conhecimento com alguma incerteza, existindo
assim um elemento de risco.
Outro fator relevante foi definir critérios para avaliar o MPED juntamente com
o processo SPE. No plano da pesquisa, o MPED iria ser comparado com o processo
SPE utilizando um método de comparação analítico, através de critérios definidos
pelo autor. Contudo, devido a restrições de tempo da pesquisa optou-se por não
realizar uma comparação devido à dificuldade de encontrar critérios que fossem
aplicados ao MPED e ao processo SPE, especialmente na fase inicial do projeto.
Por fim, a escolha de uma abordagem para tratar requisitos de desempenho
no início do projeto sem causar alterações consideráveis na estrutura do processo
SPE apresentou dificuldades significativas. Ao final da pesquisa, chega-se a uma
solução que preserva as características do processo SPE, em especial mantendo
artefatos de saída similares aos do processo SPE.
6.4

Contribuições da pesquisa
Esta pesquisa apresentou as seguintes contribuições:
- Aplicação dos Padrões de RNFs para efetuar a especificação de requisitos

de desempenho utilizando uma especificação detalhada do RNF de desempenho no
início do processo de desenvolvimento do software.
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- Adaptação do NFR Framework de Chung et al. (2000) para elaborar uma
lista de passos para aplicação dos Padrões de RNFs de Supakkul (2010) no
processo SPE de Smith e Williams (2002).
- Integração do RNF de desempenho aos casos de uso utilizados pelo
processo SPE.
- Identificação de problemas e soluções de desempenho para elaboração dos
catálogos de conhecimento específico de problemas de desempenho e suas
respectivas soluções. Os catálogos foram elaborados pela pesquisa feita nos
padrões e anti-padrões de desempenho de Smith e Williams (2002). Assim, foram
elaborados os Padrões de Problemas de desempenho que contribuem para a
pesquisa de Supakkul (2010).
- Identificação antecipada do uso dos padrões e anti-padrões de desempenho
no processo SPE. A identificação de qual padrão ou anti-padrão utilizar no processo
SPE é feita somente na atividade de avaliação dos modelos. Além disso, no
processo SPE não existe um modo sistematicamente organizado para a escolha do
padrão ou anti-padrão.
6.5

Conclusão
Esta pesquisa apresentou a elaboração e aplicação do MPED – um método

para especificar requisitos de desempenho baseado em Padrões de Requisitos Não
Funcionais e na Engenharia de Desempenho de Software. O MPED permite que
RNFs sejam incorporados ao modelo de desempenho desde as fases iniciais do
processo de desenvolvimento através da utilização de uma abordagem para
tratamento de RNFs e da integração dos RNFs aos casos de uso.
O MPED permite identificar as decomposições do RNF de desempenho, os
problemas relacionados a desempenho e as alternativas de projeto utilizadas para
atender aos objetivos de desempenho, além da escolha das melhores alternativas
de projeto. Também, apresenta como efetuar a integração dos requisitos de
desempenho aos requisitos funcionais representados pelos casos de uso no
processo SPE.
Finalmente, o MPED foi utilizado em um exemplo de produto de software para
efetuar uma especificação de requisitos de desempenho. Pode-se dizer que o MPED
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estabelece diretrizes para ser aplicado de modo sistemático e organizado no
processo SPE. O resultado é uma previsão de desempenho que pode ser utilizada
para identificar alternativas de projeto para implantação, orientar a arquitetura do
software e identificar os principais problemas de desempenho do software a ser
desenvolvido. O MPED permite que decisões de projeto sejam antecipadas pelos
engenheiros de requisitos, fazendo com que o modelo de desempenho gerado
melhore a precisão da especificação adotada no processo SPE.
6.6

Trabalhos futuros
Sugestões para linhas de trabalhos futuros são feitas a fim de aprimorar o

MPED.
Um dos trabalhos futuros pode abordar a conclusão da aplicação do MPED
em todas as etapas do processo SPE. O objetivo é verificar as consequências das
alterações feitas em cada etapa.
Adicionalmente, pode ser realizado um estudo de caso para a avaliação
empírica das partes positivas e negativas do MPED, com preocupação particular em
verificar a aplicabilidade geral e o resultado prático da aplicação do MPED em
comparação à aplicação do processo SPE de Smith e Williams (2002). Para tanto,
deverão ser estabelecidos os critérios de comparação e o protocolo do estudo de
caso.
Outras propriedades não funcionais do sistema de software poderiam ser
avaliadas juntamente com o RNF de desempenho. Dessa forma, RNFs correlatos de
segurança, usabilidade e acurácia poderiam ser avaliados no modelo de
desempenho. Algumas adaptações teriam que ser feitas para avaliar outros RNFs no
modelo de desempenho. Por exemplo, mecanismos de segurança muitas vezes têm
grande peso no desempenho do software, e uma avaliação deveria fornecer um
apoio objetivo à análise de compensação (trade-offs) entre segurança eficaz e
desempenho.
Um trabalho importante é a construção de uma ferramenta integrada para
modelar os requisitos não funcionais, os requisitos funcionais, os modelos de
desempenho, os relatórios e os testes de desempenho. Dessa forma, seria possível
gerenciar desempenho em todo o ciclo de desenvolvimento em uma ferramenta
única.
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Outra linha de pesquisa pode abordar a influência que o RNF de desempenho
exerce na atividade de seleção da arquitetura de software que poderá ser utilizada
para atender aos objetivos de desempenho.
Outro ponto importante, no nível conceitual, é a pesquisa de novos problemas
e soluções de desempenho para criar um catálogo mais amplo a ser utilizado nos
Padrões de RNFs de Supakkul (2010).
A rastreabilidade de RNF de desempenho é outro ponto que merece destaque
à evolução do MPED. A definição de atributos e elementos de origem e destino a
serem rastreados, bem como diretrizes para o gerenciamento de RNF de
desempenho devem ser consideradas.
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APÊNDICE A – APLICAÇÃO DO PROCESSO SPE
Segundo Smith e Williams (2002), a aplicação do processo SPE deve ser
realizada em nove atividades. O objetivo é construir o modelo de execução de
software.
1°. Atividade - Avaliar os riscos de desempenho: de ve-se conduzir uma
reunião entre o especialista em SPE (podendo ser um analista ou um desenvolvedor
com o conhecimento do processo SPE), o arquiteto de software e o representante do
usuário. Nesta reunião descrevem-se os riscos de desempenho para o novo Sistema
de Câmbio. As funcionalidades do sistema que apresentam risco de desempenho
são: “Registro de operações de câmbio”, “Aprovação de operações de câmbio” e
“Envio das operações ao BACEN”. Elas são descritas em 5.1.1.
Os riscos devem ser classificados de acordo com probabilidade e severidade
de ocorrência. A Tabela 11, seguindo a recomendação de Smith e Williams (2002),
apresenta um quadro com a classificação dos riscos de desempenho.
Tabela 11 – Classificação dos riscos de desempenho no processo SPE.
Casos de uso

Probabilidade

Severidade

Registro de operações de câmbio

Baixo

Alta

Aprovação de operações de câmbio

Baixo

Média

Envio das operações ao BACEN

Alto

Alta

Fonte: O autor.
2°. Atividade - Identificar os casos de uso crítico s: os casos de uso críticos
podem ser identificados pelas operações que apresentam risco de desempenho ou
pelo método de Pareto, conforme descrito na seção 2.2.1. Os casos de uso do
sistema são obtidos da análise orientada a objeto realizada no levantamento de
requisitos do sistema. Para o Sistema de Câmbio eles foram identificados utilizando
a avaliação de risco de desempenho. Assim, o “Registro de operações de câmbio”, a
“Aprovação de operações de câmbio” e o “Envio das operações ao BACEN” são
considerados os casos de uso críticos. Se eles fossem identificados pelo método de
Pareto, apenas uma funcionalidade seria crítica, a “Aprovação de operações de
câmbio”, pois vinte por cento de seis funcionalidades resultaria em 1,2
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funcionalidades. Aqui, o especialista em SPE deverá eleger uma funcionalidade
crítica, Smith e Williams (2002) não descrevem como encontrar a funcionalidade
mais crítica utilizando o método de Pareto. Portanto, o método de Pareto não é uma
opção confiável para identificação dos casos de uso críticos.
A Figura 55 apresenta o diagrama de caso de uso das operações de compra
e venda de câmbio. Na Figura, notam-se as ações realizadas pelo operador de mesa
e pelo BackOffice. Adicionalmente, observam-se as relações de inclusão entre os
casos de uso.
Figura 55. Diagrama de caso de uso das operações de câmbio.

Fonte: O autor.
3°. Atividade - Seleção dos principais cenários de desempenho: os principais
cenários de desempenho são aqueles executados com frequência ou aqueles
críticos para o desempenho do software que são percebidos pelos usuários. Para o
Sistema de Câmbio foram selecionados os seguintes cenários: “Registrar operação
de câmbio”, “Aprovar operação de câmbio”, “Enviar operação ao BACEN”. Eles
foram selecionados pelo risco de desempenho apresentado. As Figuras 56, 57 e 58
apresentam os diagramas de sequência dos cenários de desempenho selecionados.
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Figura 56. Diagrama de sequência registrar operação de câmbio.

Fonte: O autor.
Figura 57. Diagrama de sequência aprovar operação de câmbio.

Fonte: O autor.
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Figura 58. Diagrama de sequência enviar operação ao BACEN.

Fonte: O autor.
4°. Atividade - Estabelecer os objetivos de desempe nho: o especialista em
SPE deve anotar em cada cenário o tempo de resposta para a funcionalidade ou
para todo o cenário. Smith e Williams (2002) se utilizam de marcas, expressões e
restrições de tempo para anotar o tempo de resposta de cada funcionalidade do
cenário. As Figuras 59, 60 e 61 apresentam o estabelecimento dos objetivos de
desempenho dos cenários selecionados na atividade anterior. Nas Figuras,
observam-se os tempos de resposta desejados para cada funcionalidade. Além
disso, nota-se que o tempo de resposta para o cenário é a somatória do tempo de
resposta de cada funcionalidade.
Figura 59. Tempo de resposta para registrar operação de câmbio.

Fonte: O autor.
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Figura 60. Tempo de resposta para aprovar operação de câmbio.

Fonte: O autor.
Figura 61. Tempo de resposta enviar operação ao BACEN.

Fonte: O autor.
5°. Atividade - Construir modelos de desempenho: os cenários de desempenho
são transformados em grafos de execução, conforme descrito na seção 2.2.1. No
grafo de execução mostra-se o número de vezes que o cenário de desempenho é
executado. Grafos de execução são utilizados para identificar as partes críticas do
sistema e efetuar uma verificação do tempo de resposta para garantir que o projeto
irá atender aos objetivos de desempenho. A Figura 62 apresenta os grafos de
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execução para os cenários de desempenho do novo Sistema de Câmbio. Na Figura,
notam-se o número de repetições de cada cenário, eles são descritos em 5.1.1.
Também, observam-se as Figuras utilizadas para representar as funcionalidades no
grafo. O retângulo representa a execução de uma funcionalidade básica. O
retângulo com as barras laterais representa a execução de uma funcionalidade
agrupada (A) que pode ser expandida, a expansão da funcionalidade (A) está
representada no quadro ao lado. O circulo com a linha diagonal representa uma
repetição no passo de execução. Outras representações utilizadas para construir o
grafo de execução estão descritas no Apêndice C.
Figura 62. Grafos de execução dos cenários selecionados.

Fonte: O autor.
O tempo de resposta pode ser calculado para cada cenário. No cenário
“Registrar operação de câmbio” a somatória dos tempos de cada funcionalidade é
multiplicada pelo número de vezes que o cenário é utilizado. Por exemplo:
T = (0,0001 + 0,0001 + 0,003) * 6.000
T = (0,0032) * 6.000
T = 19,2 segundos

140

No cenário “Aprovar operação de câmbio”, o tempo é computado duas vezes,
pois existe uma variação no número de registros recebidos do BACEN.
T = (0,002 + 0,001 + 0,003) * 12.000
T = 0,006 * 12.000
T = 72 segundos

T = (0,002 + 0,001 + 0,003) * 18.000
T = 0,006 * 18.000
T = 108 segundos
Finalmente, no cenário “Enviar operação ao BACEN”, o tempo também é
computado duas vezes.
T = (0,002 + 0,001 + 0,005) * 12.000
T = 0,008 * 12.000
T = 96 segundos

T = (0,002 + 0,001 + 0,005) * 18.000
T = 0,008 * 18.000
T = 144 segundos
6°. Atividade - Determinar requisitos de recursos de software: o especialista em
SPE deve determinar os requisitos de software no grafo de execução tal como o
número de acessos ao banco de dados, o número de mensagens enviadas pela
rede, o atraso estimado para o processamento do grafo. Também, especifica-se o
número de vezes que cada recurso de software é utilizado. As Figuras 63, 64 e 65
seguem as recomendações de Smith e Williams (2002) e apresentam os requisitos
de recursos de software para cada passo no processamento dos cenários. Nas
Figuras, observam-se as unidades de trabalho, os atrasos e as mensagens enviadas
pela rede. Unidades de trabalho representam um consumo relativo de tarefas, por
exemplo, o tempo de processamento de uma CPU. Os atrasos representam uma
ação do usuário ou uma fila de espera para um tipo de dispositivo tal como CPU,
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rede, banco de dados. As mensagens enviadas pela rede representam as entradas
e saídas de um servidor de aplicação para um servidor de banco de dados ou para
um servidor web.
Figura 63. Recurso de software para o cenário Registrar operação de câmbio.

Fonte: O autor.
Figura 64. Recurso de software para o cenário Aprovar operação de câmbio.

Fonte: O autor.
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Figura 65. Recurso de software para o cenário Enviar operação ao BACEN.

Fonte: O autor.
7°. Atividade - Adicionar requisitos de recursos do computador: os requisitos de
recursos de software são utilizados pelos requisitos de recursos do computador para
determinar a quantidade necessária de serviços dos dispositivos de hardware no
ambiente de execução tais como CPU, disco rígido, rede e banco de dados,
conforme descrito na seção 2.2.1. Requisitos de recursos do computador dependem
do ambiente de execução do software. Assim, primeiramente define-se a matriz de
processamento. A matriz pode ser elaborada fazendo uma medição do tempo de
serviço de cada recurso de hardware. A Tabela 12 apresenta o exemplo hipotético
de uma matriz de processamento do novo Sistema de Câmbio. Na Tabela, observase a quantidade em instruções de CPU representando uma unidade de trabalho, ou
um acesso ao banco de dados, ou uma mensagem enviada pela rede. Similarmente,
pode verificar a entrada e saída do disco rígido, mensagem de rede e atraso. Por
fim, é dado o tempo de serviço de uma instrução de CPU, de disco rígido, de rede e
de atraso.
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Tabela 12 - Matriz de processamento para o Sistema de Câmbio.

Fonte: Smith e Williams (2002).
Uma vez definida a matriz de processamento, é necessário calcular o total de
requisitos de recursos de computador que cada cenário utiliza. Esta atividade é feita
ao utilizar os requisitos de recurso de software que foram identificados na atividade
anterior. Dessa forma, para cada cenário utilizam-se os recursos identificados em
cada passo no processamento, conforme descrito na seção 2.2.1. A Tabela 13
apresenta o cálculo dos requisitos de recursos de computador para o cenário
“Registrar operação de câmbio”. Na Tabela, observa-se que cada recurso de
computador foi calculado com a quantidade de recurso de software correspondente.
O resultado geral do cenário é apresentado na última linha. No entanto, o tempo de
serviço para o cenário também deve ser calculado. Dessa forma, multiplica-se o total
do cenário pelo tempo de serviço da matriz de processamento. A Tabela 14
apresenta o cálculo para o cenário “Registrar operação de câmbio”. Na Tabela 14,
observa-se que o tempo total acrescentado nos cenários de desempenho em
relação aos requisitos de recursos de computador é de 0,01542 segundos. Esse
tempo não representa um grande acréscimo no desempenho do cenário “Registrar
operação de câmbio” para o Sistema de Câmbio. No entanto, devido à velocidade de
processamento, cada tipo de servidor e processador pode apresentar um resultado
diferente. As Tabelas 15 e 16 apresentam o cálculo para o cenário “Enviar operação
ao BACEN”. Na Tabela 16, observa-se que o tempo 0,03634 segundos não
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representa um grande acréscimo no desempenho do cenário “Enviar operação ao
BACEN” para o Sistema de Câmbio.

Tabela 13 - Quantidade de recurso de hardware para o cenário Registrar
operação de câmbio.

Fonte: O autor.
Tabela 14 - Tempo de serviço para o cenário Registrar operação de câmbio.

Fonte: O autor.
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Tabela 15 - Quantidade de recurso de hardware para o cenário Enviar
operação ao BACEN.

Fonte: O autor.
Tabela 16 - Tempo de serviço para o cenário Enviar operação ao BACEN.

Fonte: O autor.
8°. Atividade - Avaliar os modelos: verifica-se se os tempos determinados de
cada cenário de desempenho e a utilização dos recursos de hardware atendem aos
objetivos de desempenho, conforme descrito na seção 2.2.1. Se os modelos não
indicarem problemas de desempenho o processo está concluído e o desempenho
para aquele cenário é aceitável. Logo, o modelo de execução do sistema deve ser
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construído. Se os modelos indicarem problemas de desempenho é possível
modificar o conceito do produto, isto envolve procurar alternativas de projeto viáveis
na relação custo/benefício para atender os casos uso. Se uma alternativa é
encontrada, os cenários dos casos de uso podem ser modificados ou podem ser
criados novos cenários. É necessário construir novamente os modelos para avaliar
os efeitos das mudanças. Assim, devem-se repetir as atividades de 5 a 8 até não
existirem problemas de desempenho pendentes.
Para realizar esta atividade, inicialmente, considera-se a especificação de
desempenho efetuada para o módulo do Sistema de Câmbio, descrita em 5.1.1. A
especificação indica o tempo de resposta pretendido de cada funcionalidade. Em
segundo lugar, considera-se a carga de trabalho para cada cenário. Assim, em
relação ao tempo de resposta e levando em consideração a carga de trabalho de
cada cenário, o registro da operação de câmbio deve ser feito no máximo em 30
segundos para um total de 6.000 registros. A aprovação da operação de câmbio
deve ser realizada em 120 segundos no máximo para um total de 18.000 registros.
O envio da operação de câmbio ao BACEN deve ser realizado em no máximo 130
segundos para um total de 18.000 registros. Em seguida, utiliza-se o tempo de
resposta considerado na atividade 5. Dessa forma, para o cenário “Registro
operação de câmbio” o tempo de resposta computado foi de 19,2 segundos
considerando um total de 6.000 registros. Similarmente, para os cenários “Aprovar
operação de câmbio” e “Enviar operação ao BACEN” os tempos computados foram
108 e 144 segundos respectivamente considerando um total de 18.000 registros.
Por fim, pode-se construir uma tabela para divulgar os resultados. A Tabela 17
apresenta o resultado dos cenários construídos utilizando o processo SPE.
Tabela 17 – Resultado dos cenários de desempenho.
Cenário de desempenho
Especificado
Registro de operações de câmbio
30 s
Aprovação de operações de câmbio
120 s
Envio das operações ao BACEN
130 s
Fonte: O autor.

Calculado
19,2 s
108 s
144 s

Resultado
10,8 s
12 s
-14 s

Na Tabela, observa-se que o resultado negativo do cenário “Envio das
operações ao BACEN” indica problemas de desempenho. Dessa forma, deve-se
procurar uma alternativa de projeto que seja viável para atender aos objetivos de

147

desempenho do cenário. Uma alternativa de projeto para este cenário é o padrão de
desempenho “Processamento em lotes”, pois ao invés de enviar uma operação por
vez ao BACEN pode-se optar por enviar um lote inteiro.
Após escolher o padrão de desempenho “Processamento em lotes”, deve-se
modificar o cenário “Envio das operações ao BACEN” para representar a alternativa
de projeto selecionada. A Figura 66 apresenta a alteração proposta para o cenário.
Na Figura, nota-se que o lote é construído no laço de repetição e, em seguida,
enviado ao BACEN.
Figura 66. Aplicação da alternativa de projeto Processamento em lotes.

Fonte: O autor.
Segundo Smith e Williams (2002), é necessário construir os modelos
novamente para avaliar os efeitos das mudanças. Devem-se repetir as atividades de
5 a 8 até não existirem problemas de desempenho pendentes. No entanto, se o
especialista em SPE perceber que as atividades 6 e 7 não apresentam mudanças
significativas no tempo de resposta é possível repetir apenas as atividades 5 e 8.
Para o cenário “Enviar operação ao BACEN”, serão repetidas as atividade 5 e 8.
5°. Atividade - Construir modelos de desempenho: os cenários de desempenho
são transformados em grafos de execução. Dessa forma, a Figura 67 apresenta a
alteração efetuada para cenário de desempenho considerando a alternativa de
projeto “Processamento em lotes”. Na Figura, nota-se que a função atualizar
operações não está no passo de repetição, assim, forma-se um lote de
processamento para ser enviado ao BACEN.
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Figura 67. Grafo de execução Enviar Operação ao BACEN.

Fonte: O autor.
O tempo de resposta para o cenário é computado novamente.
T = (0,002 + 0,001 + 0,001 + 0,001 + 0,0001 + 0,001) * 18.000
T = 0,0061 * 18.000
T = 109,8 s
8°. Atividade - Avaliar os modelos: verifica-se se os tempos determinados de
cada cenário atendem aos objetivos de desempenho.
Tabela 18 – Resultado do cenário Enviar operações ao BACEN.
Cenário de desempenho
Especificado Calculado Resultado
Envio das operações ao BACEN
130 s
91,8 s
20,2 s
Fonte: O autor.
Ao verificar novamente o cenário “Enviar operações ao BACEN” que
apresentou problemas de desempenho conclui-se que o desempenho do cenário é
aceitável e processo está concluído.
9°. Atividade - Verificar e validar os modelos: a v erificação do modelo tem
como objetivo determinar se o modelo previsto é uma consideração precisa do
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desempenho do software, conforme descrito na seção 2.2.1. Por exemplo, ao utilizar
a verificação é possível determinar se os requisitos de recursos que foram estimados
são razoáveis. Por outro lado, a validação do modelo preocupa-se em determinar se
o modelo reflete exatamente as características de execução do software. A intenção
é garantir que o modelo represente fielmente a evolução do sistema. Assim, é
importante detectar qualquer omissão no modelo o quanto antes.
Para o exemplo do novo Sistema de Câmbio não será realizada a atividade 9,
pois a verificação e a validação dos modelos requerem a construção do protótipo
para realizar as medições necessárias e validar o desempenho. Essas atividades
não fazem parte do objetivo desta dissertação.
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APÊNDICE B – APLICAÇÃO DO NFR Framework
O grafo SIG permite representar e registrar decisões de projeto. Chung et al.
(2000) definem um conjunto de dez passos para elaboração do grafo. A sequência
dos passos não necessita ser seguida conforme vai ser apresentada, pois cada
sistema de software tem suas próprias características.
1°. Passo - Aquisição do conhecimento do domínio: e fetua-se o levantamento
das informações sobre o domínio do sistema de software, carga de trabalho
organizacional

e

identificam-se

as

prioridades

que

podem

influenciar

o

desenvolvimento do sistema. As informações sobre o domínio fazem parte da
especificação dos requisitos de software.
2°. Passo - Aquisição e catalogação do conhecimento dos RNFs: efetua-se a
leitura dos catálogos relacionados aos requisitos não funcionais, métodos,
relacionamentos e correlações, do NFR Framework.

O objetivo é adquirir

conhecimento dos catálogos para aplicar no software a ser desenvolvido. Os
catálogos contêm a terminologia e a classificação dos conceitos de tipos de RNFs a
serem utilizados e podem ser estendidos conforme a necessidade do desenvolvedor.
3°. Passo - Identificação dos RNFs: são definidos o s softgoals iniciais que
representam os principais RNFs do sistema de software. São representados os tipos
de requisitos não funcionais, por exemplo, desempenho, segurança, e os tópicos
relacionados. A Figura 68 apresenta um exemplo dos softgoals iniciais de
desempenho e segurança para contas bancárias.
Figura 68. Um SIG inicial com RNFs de desempenho e de segurança.

Fonte: Chung et al. (2000).
4°. Passo - Decomposição dos softgoals do SIG iniciais: deve-se optar pela
decomposição de tipo ou tópico. No exemplo da Figura 69, foi escolhida a
decomposição em tipo de RNFs de softgoals. Na Figura, nota-se que o tópico foi
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retirado das decomposições no grafo SIG, pois os subtipos dos RNFs de softgoals
possuem o tópico semelhante ao RNF inicial.
Figura 69. Decomposição em tipo dos RNFs de softgoals.

Fonte: Chung et al. (2000).
5°. Passo - Identificação de prioridades dos softgoals: deve-se estabelecer os
pontos relevantes do SIG, ao introduzir softgoals que indicam a importância do ponto
de vista de prioridade. Estes dados podem ser úteis para análises de interações (ou
trocas) entre softgoals. A Figura 70 mostra um exemplo de identificação de
prioridade definida para tempo de resposta.
Figura 70. Definição de prioridade.

Fonte: Chung et al. (2000).
6°. Passo - identificação de operacionalização de softgoals: os RNFs devem
estar suficientemente refinados para que os desenvolvedores definam as estratégias
ou

técnicas a serem utilizadas

no projeto. A

Figura 71

apresenta as

operacionalizações de softgoals identificadas para os RNFs de desempenho e
segurança
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Figura 71. Exemplos de operacionalizações dos softgoals.

Fonte: Chung et al. (2000).
Neste exemplo, as nuvens com bordas mais grossas são operacionalizações
de softgoals que representam possíveis alternativas de projeto identificadas para os
RNFs de desempenho e segurança.
7°. Passo - Identificação de interdependências impl ícitas entre softgoals:
deve-se consultar os catálogos de correlações do NFR Framework ou avaliar as
possíveis interdependências, positivas ou negativas, entre os softgoals, com base na
experiência a respeito dos RNFs. A Figura 72 apresenta as interdependências
implícitas identificadas para os softgoals de desempenho e segurança.
No exemplo da Figura 72 foram identificadas correlações negativas entre a
operacionalização “Usar formato descomprimido” e o softgoal “Espaço”, e entre a
operacionalização “Validar acesso contra regras de elegibilidade” e o softgoal
“Tempo

de

resposta”.

Uma

correlação

positiva

foi

detectada

entre

a

operacionalização “Validar acesso contra regras de elegibilidade” e o softgoal
“Acurácia”.
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Figura 72. Identificação de interdependências implícitas.

Fonte: Chung et al. (2000).
8°. Passo - Registro das decisões de projeto: deve- se justificar as análises de
trocas entre os softgoals. Os argumentos utilizados são representados pelo uso da
afirmação de softgoal. A Figura 73 apresenta o argumento da afirmação de softgoal.
Figura 73. Registro de afirmação de softgoal.

Fonte: Chung et al. (2000).
A afirmação de softgoal, nesse exemplo, está associada à validação de
acesso contra regras de elegibilidade, no qual o desenvolvedor afirma que uma
validação de acesso não irá interferir no tempo de resposta.
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9°. Passo - Seleção de alternativas de projeto: efe tuam-se as decisões
relativas às alternativas de projeto que foram identificadas nos passos anteriores,
considerando as informações do domínio, as prioridades, as decisões de projeto, as
interdependências entre softgoals e o conhecimento registrado em catálogos. A
Figura 74 apresenta as operacionalizações de softgoals selecionadas que são
rotuladas com o símbolo “√” e as rejeitadas são rotuladas com “X”. É importante
observar

que

nem

todas

as

operacionalizações

de

softgoals

precisam

obrigatoriamente de avaliação. Um exemplo é a operacionalização de softgoal “Usar
P.I.N”, que foi deixada em branco, pois ela não interfere na avaliação, uma vez que
faz parte de uma contribuição do tipo OU.
Figura 74. Seleção de alternativas de projeto.

Fonte: Chung et al. (2000).
10°. Passo - Avaliar as decisões de projeto: efetua -se a análise do impacto
das decisões tomadas nos softgoals ascendentes, utilizando-se dos procedimentos
de avaliação descritos em 3.3.3. A propagação das contribuições negativas ou
positivas, o julgamento e a experiência dos desenvolvedores também devem ser
considerados. A Figura 75 apresenta o grafo SIG avaliado.
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Figura 75. Aplicação do procedimento de avaliação.

Fonte: Chung et al. (2000).
Após a conclusão dos dez passos, devem ser definidos os relacionamentos
da meta de operacionalização, o texto das metas, e o relacionamento entre os
requisitos funcionais e as decisões tomadas. A Figura 76 exemplifica estes
relacionamentos.
Figura 76. Relacionamento com o requisito funcional.

Fonte: Chung et al. (2000).
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A caixa de nota representa a meta a ser atingida. A meta deve ser conectada
a todas as operacionalizações rotuladas como satisfeitas. O requisito funcional,
Manter Contas, está relacionado à meta por meio do relacionamento de decisão de
projeto.
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APÊNDICE C – REPRESENTAÇÃO DOS GRAFOS DE EXECUÇÃO
Os cenários de desempenho representados pelos diagramas de sequência na
UML podem ser transformados em um grafo de execução. Grafos de execução são
utilizados para identificar as partes críticas do sistema e efetuar uma verificação do
tempo de resposta visando garantir que o projeto irá atender aos objetivos de
desempenho. Também, são usados para fornecer uma representação dos passos do
processamento do software.
Os elementos usados para representar os passos do processamento do
software no grafo de execução são nomeados nós. Por exemplo, uma coleção de
invocações de operações e declarações de programas que realizam uma função no
sistema de software. A Figura 77 apresenta a representação gráfica dos nós
utilizados.
Figura 77. Nós usados para representar funcionalidades no Grafo de execução.

Fonte: Smith e Williams. (2002).
O nó básico representa passos no nível mais baixo de detalhe para o atual
estágio no desenvolvimento. Requisitos de recursos são normalmente especificados
em nós básicos. Nós básicos são representados por um retângulo e utilizados para
construir um modelo de componente funcional no nível de refinamento.
O nó expandido representa funções agrupadas no grafo de execução. Se for
necessário verificar detalhes dos nós expandidos eles precisam ser refinados em
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nós básicos em um grafo de execução associado. Nós expandidos são
representados por um retângulo com duas barras verticais nas laterais.
O nó de repetição representa passos no processamento que necessitam ser
repetidos um determinado número de vezes. Eles são representados por uma figura
em forma de círculo dividido com uma barra inclinada.
O nó caso é executado condicionalmente. Cada execução tem uma
probabilidade de ocorrência. Eles são representados por uma figura em forma de
coroa virada para direita.
O nó paralelo é utilizado para efetuar execuções em paralelo. Todos os nós
paralelos devem completar o processamento para continuar a execução. Eles são
representados por um pequeno retângulo em pé cortado com barras horizontais.
O nó divisão representa novos tópicos. Eles não necessitam estarem todos
completos para continuar a execução e são representados por um triângulo em pé
virado para esquerda.

