Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Denis Bruno Viríssimo

Extensão do WRSPM para artefatos de requisitos em linha de
produtos de software

São Paulo
2014

Denis Bruno Viríssimo

Extensão do WRSPM para artefatos de requisitos em linha de
produtos de software

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo - IPT, como parte dos requisitos
para a obtenção do título de Mestre em
Engenharia de Computação.

Data da aprovação ____/_____/_______

______________________________________
Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz Silva (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo
Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz Silva (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Jorge Luis Risco Becerra (Membro)
USP – Universidade de São Paulo
Prof. Dr. Ricardo Luis de Azevedo da Rocha (Membro)
USP – Universidade de São Paulo

Denis Bruno Viríssimo

Extensão do WRSPM para artefatos de requisitos em linha de produtos
de software

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de Mestre
em Engenharia de Computação.
Área de
Software

Concentração:

Engenharia

de

Orientador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz Silva

São Paulo
Maio/2014

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

V517t

Viríssimo, Denis Bruno
Extensão do WRSPM para artefatos de requisitos em linha de produtos de
software. / Denis Bruno Viríssimo. São Paulo, 2014.
102p.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Computação) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Engenharia de
Software.
Orientador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz Silva

1. Linha de produto 2. Produto de software 3. Engenharia de requisitos 4.
Requisitos de software 5. Especificação de requisitos 6. Tese I. Silva, Paulo Sérgio
Muniz, orient. II. IPT. Coordenadoria de Ensino Tecnológico III. Título
14-58

CDU 004.414.3(043)

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais e à minha noiva Silvia

AGRADECIMENTOS

À Deus pela vida e pela saúde.
Ao meu orientador, Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz Silva, pelos ensinamentos,
disponibilidade, paciência e enorme dedicação.
Aos meus pais, Jorge e Lilia, pelo amor incondicional, incentivo e
compreensão.
À minha noiva, Silvia, pelo imenso amor, apoio, motivação, compreensão,
paciência, e que esteve sempre ao meu lado em todos os momentos.
Aos colegas do IPT (CIAM), em especial Marcelo, Cris, Marina, Renan e
Adriana, pelo apoio e estímulo ao desenvolvimento do trabalho.
Aos colegas do IPT (CT-FLORESTA), Sérgio e Raquel, pelo aprendizado e
conhecimentos adquiridos sobre arborização e análise de árvores, sem os quais
parte do trabalho não teria sido possível.
Ao IPT por possibilitar a execução do projeto interno que motivou a realização
deste trabalho.
A todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho.

RESUMO

Uma das principais atividades da Engenharia de Requisitos é a elicitação dos
requisitos, que possibilita o entendimento do que um usuário espera de um sistema.
Estes requisitos devem ser descritos em termos do ambiente no qual o sistema será
instalado. Para que seja possível a construção deste sistema, os requisitos devem
ser especificados. Entretanto, ocorre que, por vezes, os requisitos não são
separados de suas especificações, ocasionando diversos problemas como a
ambiguidade e a falta de entendimento sobre as necessidades do cliente. Ao longo
dos últimos anos tem-se explorado o desenvolvimento das chamadas linhas de
produto de software, que consistem da criação de um grupo de sistemas de software
similares a partir de um conjunto de especificações de software comuns a todos
esses sistemas. A partir de uma base de artefatos reusáveis e identificando as
características e funcionalidades comuns e variáveis entre os produtos, pode-se
chegar a uma diminuição do custo de desenvolvimento e ao aumento da qualidade
dos produtos. No entanto, os problemas decorrentes da não separação entre
requisitos e especificações podem ser potencializados na linha de produtos de
software, uma vez que os produtos apresentam requisitos comuns e variáveis.
Sendo assim, este trabalho apresenta a proposta de extensão do modelo formal
WRSPM aplicada em artefatos de requisitos de um processo de linha de produtos de
software de modo que seja possível estabelecer a separação explícita entre
requisitos e especificação de requisitos. Para isso, é proposto um metamodelo de
requisitos e especificações para linha de produtos de software de modo que seja
possível obter especificações a partir dos requisitos. O metamodelo proposto é
aplicado em um exemplo de linha de produtos de software para a gestão da
arborização.

Palavras-chave: Linha de Produtos de Software; Engenharia de Requisitos;
Requisitos; Especificação.

ABSTRACT

WRSPM extension for requirements artifacts in software product line

One of the main activities of requirements engineering is requirements
elicitation, which enables the understanding of what a user expects from a system.
These requirements must be described in terms of the environment in which the
system is installed. In order to build this system, the requirements must be specified.
However, it happens that sometimes the requirements are not separated from their
specifications,

causing

various problems such

as ambiguity and

lack

of

understanding of customer needs. Over the past few years, industry have explored
the development of so-called software product lines, which consist of creating a
group of similar software systems using a set of software specifications common to
all such systems. From a base of reusable artifacts and identifying common and
variable features between products it is possible to decrease development costs and
increase product quality. However, the problems arising from the lack of separation
between requirements and theirs specifications can be leveraged in software product
line, since the products presents common and variable requirements. Therefore, this
work presents a proposal to extend the formal model WRSPM applied in
requirements artifacts of a software product line process so that it can be established
the explicit separation between requirements and requirements specification. For
this, it is proposed a metamodel of requirements and specifications for software
product lines so it is possible to obtain specifications from requirements. The
metamodel proposed is applied to an example of a software product line for forest
management.

Keywords: Software Product Line; Requirements Engineering; Requirements;
Requirements Specification.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
A Engenharia de Requisitos tem como uma de suas responsabilidades a
elicitação dos requisitos, que consiste da descoberta, revisão, documentação e
entendimento do que o usuário espera do sistema (POHL, 2010), (SOMMERVILLE,
2011). Os requisitos obtidos devem descrever o ambiente no qual o sistema deverá
operar, evitando, dessa forma, descrever detalhes específicos do sistema (ZAVE e
JACKSON, 1997).
No entanto, esses requisitos não estão adequadamente expressos de modo
que possam ser utilizados pelas demais atividades do desenvolvimento de software
(análise, projeto, implementação, testes, etc.). Por vezes, os requisitos necessitam
ser detalhados para que possam ser garantidos pelo sistema, o que é feito a partir
de sua especificação. (JACKSON, 1997).
Nessa perspectiva, os requisitos representam o que os clientes desejam do
sistema; as especificações dos requisitos representam o que deve ser construído,
constituindo um guia para a implementação do sistema. Apesar da existência de
separação da natureza dos requisitos da natureza das especificações de requisitos,
o mais comum é não existir tal separação explícita entre ambos (ZAVE e JACKSON,
1997).
Além dessa separação, deve-se também ser considerado o ponto de vista do
ambiente no qual originam-se os requisitos. De um lado, a ausência da separação
entre requisitos e especificações, e de outro, a ausência da descrição do ponto de
vista do ambiente, colocam alguns problemas. Primeiramente, os requisitos e as
especificações definidos em termos do ambiente podem acarretar em uma
ambiguidade de interpretações dos requisitos (JACKSON e ZAVE, 1995). Em
segundo lugar, sem a descrição dos requisitos no ambiente não é possível garantir
que os requisitos serão satisfeitos por um determinado sistema (JACKSON, 1997).
Além disso, a ausência da descrição do ambiente e de suas propriedades prejudica
a validação e o entendimento dos requisitos do cliente (JACKSON, 1997).
De modo a formalizar a solução desses problemas, Gunter et al. (2000),
estendendo os trabalhos de Zave e Jackson (1995, 1997) e Jackson (1997),
propõem um modelo de referência para a obtenção de especificações a partir do
refinamento

de

requisitos,

denominado

WRSPM

(World,

Requirements,
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Specifications, Program, Machine - Mundo, Requisitos, Especificações, Programa,
Máquina).
O modelo WRSPM foi proposto visando à aplicação em projetos de
desenvolvimento

de

sistemas

únicos1,

isto

é,

sistemas

desenvolvidos

individualmente, de modo independente e com requisitos para uma única e
determinada aplicação (POHL et al., 2005).
Durante as duas últimas décadas diversos esforços têm sido realizados de
modo a lidar com as necessidades competitivas da indústria de software
(CLEMENTS et al., 2009). Um desses esforços tem sido a aplicação das chamadas
linhas de produtos de software. Uma linha de produtos de software centra-se no uso
de técnicas de engenharia que permitem criar um grupo de sistemas de software
similares a partir de um conjunto de especificações de software comuns a todos
estes sistemas (POHL et al., 2005).
A principal motivação do enfoque de linha de produtos de software é a
redução de custos de desenvolvimento de empresas que produzem produtos de
software similares, em que os produtos apresentam características variáveis e
características comuns (POHL et al., 2005).
Uma linha de produtos de software está fundamentada em dois conceitos
principais: reusabilidade (um conjunto de artefatos projetados e desenvolvidos para
o reuso) e variabilidade (aspectos comuns e variáveis entre produtos) (ASADI et al.,
2012).
A Engenharia de Requisitos desempenha um papel fundamental na
engenharia de linhas de produtos de software. De modo semelhante à engenharia
de requisitos para sistemas únicos, o sucesso de uma linha de produtos depende
fortemente do correto entendimento do contexto no qual a linha de produtos será
utilizada e do entendimento, análise e modelagem de seus requisitos (ALVES et al.,
2010), (ADAM, 2012), (ASADI et al., 2012).
Do mesmo modo que em sistemas únicos, é provável que o problema da não
separação entre requisitos e especificação, apontado por Jackson e Zave (1995)
deverá ser potencializado em uma linha de produtos, em virtude da presença da
variabilidade, que implicará na definição de requisitos comuns e requisitos variáveis.

1

Em inglês: single-systems. O termo é utilizado no trabalho para realizar a distinção entre
estes tipos de sistemas e os sistemas derivados de uma linha de produtos.
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1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é definir uma extensão do modelo de referência
formal WRSPM em artefatos de requisitos de um processo de linha de produtos de
software, de modo a permitir a separação explícita entre requisitos e especificação
de requisitos.
Para atender a este objetivo, é também elaborada uma proposta de
metamodelo para o WRSPM original, que possibilite a adição dos elementos
específicos dos artefatos de requisitos de um processo de linha de produtos de
software, selecionado segundo critérios estabelecidos, chegando-se assim à
extensão pretendida.
1.3 Contribuições
A principal contribuição deste trabalho é a proposta do uso do modelo formal
WRSPM em linhas de produto de software, uma vez que este auxilia na separação
entre requisitos e especificação de requisitos. Observe-se que, até o presente
momento e com os meios disponíveis de busca, não foi encontrada proposta similar.
Outra contribuição relevante, necessária para a utilização do modelo formal
WRSPM, é a elaboração de um metamodelo para este modelo.
1.4 Hipótese da pesquisa
A proposta de separação dos requisitos e especificações de requisitos
proposta por este trabalho é centrada em uma premissa e uma hipótese de
pesquisa:
Premissa.

Os problemas decorrentes da ausência de separação de

requisitos e especificações são agravados em uma abordagem de linha de produtos
de software.
Hipótese.

Um modelo de separação de requisitos e especificações pode

ser definido em um processo de linha de produtos.
Observe-se que a premissa assumida poderá tornar-se uma hipótese a ser
verificada em um experimento controlado num ambiente real de desenvolvimento de
linha de produto.
A hipótese será avaliada através de um exemplo retirado de um problema real
em linha de produtos de software, cabendo a trabalhos futuros avaliar outras
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hipóteses, sobretudo as relativas a um desenvolvimento real de linha de produtos de
software.

1.5 Método de Trabalho
A pesquisa foi planejada para realizar as seguintes atividades:
1. Revisão bibliográfica
Esta atividade tem dois objetivos: em primeiro lugar, descrever em
detalhes os processos de linha de produtos, objetos de estudo deste
trabalho,

enfatizando

suas

atividades

de

elicitação

e

de

especificação de requisitos; em segundo lugar, compreender os
conceitos e definições que fundamentam cada processo.
2. Estudo do modelo formal de referência
Nesta atividade o modelo formal de referência para requisitos
(WRSPM) é descrito com detalhes, sendo que suas expressões
lógicas são apresentadas e ilustradas através da aplicação em um
fragmento do exemplo utilizado no trabalho.
3. Definição do metamodelo WRSPM
Nesta atividade é elaborada uma proposta para um metamodelo do
WRSPM, baseando-se no estudo realizado na atividade anterior.
4. Definição dos critérios de adoção do processo existente
Nesta atividade são escolhidos e detalhados os critérios básicos
para a adoção de um processo de linha de produtos de software,
que permita a modificação pretendida da separação entre requisitos
e especificações de requisitos de software.
5. Elaboração do metamodelo de requisitos para linha de produtos
de software
Nesta atividade são realizadas as seguintes subatividades:
a. Escolha do processo: o processo de linha de produtos de
software é escolhido a partir da aplicação dos critérios definidos
na atividade anterior
b. Extensão do metamodelo WRSPM para linha de produtos de
software: nesta subatividade é detalhado o metamodelo de
requisitos proposto no trabalho.
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6. Aplicação em um exemplo
O metamodelo de requisitos proposto será utilizado em um exemplo
de uma linha de produtos de software real para gestão da
arborização.
7. Avaliação preliminar da hipótese de trabalho
Avaliação preliminar da viabilidade da aplicação do modelo de
referência WRSPM ao processo de linha de produtos de software
adotado.
1.6 Organização do Trabalho
A seção 2, Linha de Produtos de Software, apresenta uma descrição de
processos para linha de produtos de software. Além disso, são descritos e definidos
os principais conceitos e fundamentos adotados por cada um dos processos.
A seção 3, WRSPM, descreve o modelo de referência de requisitos adotado
como quadro de referência deste trabalho.
A seção 4, Um metamodelo para o WRSPM, apresenta a proposta para um
metamodelo do modelo de referência WRSPM, o qual será utilizado para realizar a
extensão proposta no trabalho.
A seção 5, Metamodelo para a separação de requisitos e especificações em
LPS, apresenta a definição dos critérios para escolha do processo de linha de
produtos de software, bem como o modelo para separação de requisitos e
especificações em artefatos de requisitos de linha de produtos de software.
A seção 6, Exemplo de aplicação, mostra um exemplo do uso do metamodelo
de requisitos proposto, por meio da aplicação em uma linha de produtos para a
gestão de arborização urbana.
A seção 7, Conclusão, apresenta a avaliação preliminar da hipótese de
trabalho, contribuições desta pesquisa e sugestões para trabalhos futuros.
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2 LINHA DE PRODUTOS DE SOFTWARE
2.1 Introdução
Esta seção descreve as principais iniciativas e abordagens para linhas de
produtos de software. Os processos são apresentados em termos gerais, sendo que
as etapas que destacam atividades relacionadas à Engenharia de Requisitos são
descritas em maiores detalhes.
2.2 Product Line Practice - PLP (Prática de Linha de Produto)
A iniciativa Product Line Practice (CLEMENTS et al., 2009), desenvolvida pelo
Software Engineering Institute (SEI), consiste de um guia eletrônico com práticas e
atividades voltadas para a implementação de uma linha de produtos de software.
Clements e Northrop (2001) definem uma linha de produtos como sendo um
conjunto de sistemas de software que compartilham um grupo de funcionalidades
comuns e gerenciadas que satisfazem necessidades específicas de um segmento
de mercado particular, e que são desenvolvidos a partir de uma base comum de
maneira prescrita.
Para o entendimento do processo PLP, alguns conceitos são definidos a
seguir.
No processo PLP, o domínio é descrito como uma área de conhecimento ou
atividade caracterizada por um conjunto de conceitos e uma terminologia
compreendida por todos os profissionais daquela área.
O escopo de uma linha de produtos é dado em termos da descrição dos
produtos que irão constituí-la ou que a linha de produtos seja capaz de englobar. Na
maior parte dos casos, o escopo de uma linha de produtos é definido em um domínio
relevante à organização.
Os requisitos são definidos por Clements et al. (2009) como declarações
sobre o que o sistema deve fazer, como deve se comportar, quais propriedades
deve conter, as qualidades que deve possuir e as restrições que o sistema e seu
desenvolvimento deve satisfazer. Estes estão intrinsecamente ligados ao escopo da
linha de produtos, descrevendo os produtos e suas funcionalidades.
Os requisitos especificados são dados em termos de funcionalidades comuns
(comunalidade)

e

funcionalidades

variáveis

(variabilidade),

sendo

que

a
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comunalidade está presente em todos os produtos e a variabilidade somente em
alguns.
Do ponto de vista do reuso, o processo prevê a construção de uma base de
artefatos mais utilizados no desenvolvimento de software (requisitos, modelos de
domínio, arquitetura do software, casos de teste, componentes). Estes artefatos são
projetados e otimizados para a utilização em mais de um sistema. Dessa forma, o
reuso é planejado, aplicado e lucrativo.
2.2.1 Processo
O processo proposto consiste de três atividades principais: Desenvolvimento
de Ativos Principais, Desenvolvimento de Produto e Gerenciamento. A Figura 1
ilustra a forma como estas três atividades se relacionam. Pelo movimento de rotação
de cada atividade, representada por um círculo, pode-se constatar que as atividades
estão interligadas de tal modo que a alteração em uma delas reflete nas outras.
Figura 1 – Atividades Essenciais de uma Linha de Produtos de Software

Fonte: Adaptado de Clements et al. (2009)

O objetivo do Desenvolvimento de Ativos Principais é estabelecer uma base
de produção para cada um dos produtos, com base em quatro fatores distintos:
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1. Restrições de produto: define os aspectos comuns e variáveis que cada
produto deve contemplar, as funcionalidades e requisitos esperados e
aspectos de qualidade necessários;
2. Restrições de produção: define as limitações esperadas da produção dos
ativos principais, como, por exemplo, utilização de determinados processos
de desenvolvimento ou então restrições no prazo de entrega dos produtos;
3. Estratégia de produção: define a abordagem utilizada para implementar os
ativos principais e os produtos; e
4. Ativos preexistentes: define se sistemas legados, componentes ou artefatos
já existentes serão utilizados quando da construção dos novos ativos
principais.
Após o detalhamento dos fatores mencionados, esta atividade produz três
saídas: escopo da linha de produtos, que consiste da descrição dos produtos que
irão constituir a linha de produtos, ou que poderão ser desenvolvidos; a base de
ativos principais, que contém todos os ativos que poderão ser utilizados na produção
e nos respectivos produtos; e o plano de produção, que prescreve como os produtos
são produzidos a partir dos ativos principais.
A atividade de Desenvolvimento de Produto consiste da etapa de efetiva
construção dos produtos a partir das saídas apresentadas pela atividade anterior.
Por fim, a atividade de Gerenciamento tem a responsabilidade de coordenar e
supervisionar o desenvolvimento da linha de produto. Divide-se em:
 Gerenciamento organizacional: define uma estratégia de produção,
auxiliando na interação entre as duas outras atividades principais,
garantindo que todas as operações sejam documentadas.
 Gerenciamento técnico: inspeciona as outras atividades, garantindo que os
ativos principais e os produtos desenvolvidos estejam em acordo. Define
também o método de produção e fornece elementos para o gerenciamento
de projeto do plano de produção.
Para a realização de cada um das atividades propostas o processo apoia-se
em uma série de práticas, que são corpos de trabalho ou conjuntos de atividades
que uma organização deve conhecer para conduzir com sucesso o trabalho
essencial em uma linha de produtos (CLEMENTS et al., 2009). Estas áreas práticas
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auxiliam no desenvolvimento das três atividades, definindo atividades menores e
melhor gerenciáveis, e fornecendo às organizações pontos de partida para a adoção
de uma linha de produtos.
As áreas práticas estão divididas em Áreas Práticas de Engenharia de
Software, Áreas Práticas de Gerenciamento Técnico e Áreas Práticas de
Gerenciamento Organizacional, sendo assim organizadas de forma a facilitar sua
adoção, sem que impliquem em uma única ordem de aplicação.
A Área Prática de Engenharia de Software consiste das áreas práticas
necessárias para a correta aplicação de técnicas para criação e evolução dos
artefatos reutilizáveis e dos produtos. Estão divididas em:
 Definição da arquitetura: descreve as atividades que precisam ser
realizadas para definir uma arquitetura de software;
 Avaliação da arquitetura: descreve as atividades para a avaliação da
arquitetura definida pela prática anterior;
 Desenvolvimento de componentes: produção dos componentes que
implementam funcionalidades específicas no contexto da arquitetura de
software;
 Exploração de ativos existentes: recuperação de partes de sistemas
antigos para utilização em novos sistemas;
 Engenharia de Requisitos: aplicação das técnicas para elicitação, análise,
especificação, verificação e gerenciamento de requisitos;
 Integração de Sistema de Software: combinação dos componentes
individuais de software já testados;
 Teste: aplicação de técnicas de teste de software para identificar possíveis
falhas e determinar se o software está em acordo com seus requisitos;
 Entendimento do Domínio: identificação do domínio para o qual estão
sendo desenvolvidos os produtos e dos problemas recorrentes e soluções
já conhecidas; e
 Utilização de Software Disponível Externamente: consiste na escolha,
avaliação e utilização de softwares prontos (software de prateleira).

22

A Área Prática de Gerenciamento Técnico consiste das áreas práticas para
gerenciamento do desenvolvimento e evolução dos artefatos reutilizáveis e produtos.
Estão divididas em:
 Gerenciamento de Configuração: estabelece e mantém a integridade de
cada um dos produtos durante todo o ciclo de vida do projeto de software;
 Análise de Compra e Criação: consiste da análise necessária à tomada de
decisões

sobre

fatores

estratégicos

como,

por

exemplo,

custo,

planejamento e qualidade esperada;
 Medida e Rastreio: fornece suporte ao rastreamento do projeto, guiando as
decisões de gerenciamento;
 Disciplina do Processo: diz respeito à capacidade de uma organização em
definir, seguir e melhorar processos;
 Escopo: auxilia na limitação de um sistema ou conjunto de sistemas,
definindo quais aspectos e comportamentos serão contemplados;
 Planejamento Técnico: auxilia no planejamento de projetos que tem por
objetivo o desenvolvimento ou manutenção de um produto;
 Gerenciamento de Risco Técnico: consiste do gerenciamento de riscos de
um projeto, organização, equipe de organizações; e
 Suporte de Ferramentas: aplicação de diversas ferramentas para o
desenvolvimento dos artefatos de uma linha de produtos de software.
Áreas Práticas de Gerenciamento Organizacional são aquelas necessárias
para a organização de todo o esforço da linha de produtos. São elas:
 Construção do caso de negócio: consiste de uma ferramenta que auxilia na
tomada de decisões de negócio a partir de predições de como estas
decisões irão afetar a organização;
 Gerenciamento da Relação com o Cliente: utilizada para garantir o
treinamento dos responsáveis por interações com os clientes;
 Desenvolvimento de Estratégia de Aquisição: define uma estratégia para
aquisição de produtos e serviços a partir de contratos;
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 Financiamento:

auxilia

na

definição

de

como

os

esforços

do

desenvolvimento da linha de produtos de software podem ser financiados;
 Lançamento e Institucionalização: auxilia mudanças organizacionais, sejam
elas tecnológicas ou de negócio;
 Análise de Mercado: consiste da pesquisa e análise sistemática do fatores
externos que determinam o sucesso de um produto no mercado;
 Operações: define as estratégias de gerenciamento, processos de negócio,
planos de trabalho e políticas de modo que a organização atinja seus
objetivos;
 Planejamento Organizacional: consiste do plano para adoção da linha de
produtos de software e do plano para financiar o desenvolvimento dos
ativos base;
 Gerenciamento de Risco Organizacional: gerenciamento de risco em nível
estratégico;
 Estruturação da Organização: define o modo como são formados os grupos
responsáveis pelo desenvolvimento da linha de produtos;
 Previsão Tecnológica: auxilia na identificação de tendências e previsão do
mercado; e
 Treinamento: fornece habilidades e conhecimento necessário às equipes
envolvidas no desenvolvimento de uma linha de produtos de software.
As áreas práticas de Escopo, Engenharia de Requisitos e Entendimento do
Domínio são detalhadas a seguir.
2.2.1.1 Escopo
O Escopo, no PLP, é a área técnica responsável por determinar e definir os
limites do que está "dentro" e o que está "fora" da linha de produtos. A partir da
definição do escopo é possível identificar as entidades com as quais os produtos
irão interagir, estabelecer a comunalidade e os limites da variabilidade dos produtos.
Sua definição normalmente costuma ser bem ampla e é refinada conforme
elementos sobre decisões de mercado, objetivos do negócio e análises de mercado
são discutidos.
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A definição do escopo é um recurso fundamental para a linha de produtos,
sendo consultado extensivamente e revisto sempre que necessário, conforme a linha
de produtos cresce e evolui. A definição do escopo fornece subsídios para o
processo de engenharia de requisitos, de modo que os ativos principais relacionados
aos requisitos devem ser consistentes com o escopo (CLEMENTS et al., 2009).
A definição do escopo também é importante para a atividade de
Desenvolvimento de Produto pois auxilia na tomada de decisão quando da produção
de um determinado produto sob a linha de produtos definida.
As técnicas para definição do escopo recomendadas pelo PLP incluem:
verificação dos produtos existentes, workshops para entender os produtos,
elaboração de diagramas de contexto, matriz de produtos e cenários de linha de
produtos.
2.2.1.2 Entendimento do Domínio
A compreensão do domínio relevante é o primeiro passo para a definição da
comunalidade e variabilidade esperada no escopo da linha de produtos. O
entendimento do domínio para uma linha de produtos é importante pois auxilia:
1. A definição de quais funcionalidades tendem a ser comuns em todos os
sistemas no domínio e quais variações tendem a ocorrer;
2. A definição de quais funcionalidades podem ser agrupadas em um ativo da
linha de produtos, podendo assim ser reutilizadas; e
3. A percepção de quais tipos de restrições aplicam-se aos sistemas do
domínio.
Na atividade de Desenvolvimento dos Ativos Principais o Entendimento do
Domínio é aplicado de modo a identificar as maiores oportunidades de reuso, além
de fornecer subsídios para as áreas práticas de Escopo e Engenharia de Requisitos.
Na atividade de Desenvolvimento de Produto, realiza-se a análise e avaliação
dos requisitos específicos de cada cliente, dos efeitos e das mudanças solicitadas.
Para aplicação desta área técnica, o PLP orienta a utilização de técnicas de
análise de domínio, como as propostas por Kang et al. (1990) e Arango (1994), e
técnicas de análise de comunalidade e variabilidade (COPLIEN et al., 1998).
O método Feature-Oriented Domain Analysis (FODA), proposto por Kang et
al. (1990) é um método para análise de domínio introduzido inicialmente com o
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intuito de se obter artefatos de software reutilizáveis, mas que acabou se integrando
aos diversos processos de linha de produtos de software (CLEMENTS et al., 2009).
Em uma linha de produtos, é utilizado para se obter uma definição inicial dos
produtos, bem como definir a comunalidade e variabilidade, utilizando-se de um
modelo de features2 para tal.
O modelo de features foi introduzido como parte do método FODA, e é uma
representação hierárquica, que visa captar os relacionamentos estruturais entre as
features de um domínio de aplicação. O modelo representa as features comuns e
variáveis de instâncias de conceitos (por exemplo, sistemas de software) e
dependências entre as diversas features (KANG et al., 1990). Um modelo de
features consiste em um diagrama composto de features e informações adicionais,
tais como descrições semânticas de cada feature. No contexto das linhas de produto
de software este modelo é utilizado para representar a própria linha de produtos
(CLEMENTS et al., 2009). Uma feature pode ser classificada em um dos seguintes
tipos:
 Obrigatória: A feature deve estar presente em todos os membros da linha
de produtos;
 Opcional: A feature pode ou não estar presente em um membro da linha de
produtos; e
 Alternativa: É uma feature que é composta de um conjunto de features, das
quais se escolhe uma ou mais.
Conforme pode ser observado na Figura 2, uma feature obrigatória é
representada por uma aresta terminada por um círculo preenchido em preto. Uma
feature opcional é representada por uma aresta terminada por um círculo vazio. As
features alternativas são representadas por arestas que estão ligadas e conectadas
por um arco. Se o arco for vazio deve-se escolher apenas uma das alternativas, se
for preenchido é permitido escolher mais de uma alternativa (KANG et al., 1990).

2

Kang et al. (1990) definem uma feature como uma característica visível ao usuário. Já
Gomaa (2004) define uma feature como sendo um requisito ou característica que um ou
mais produtos membros de uma linha de produtos de software contém. No entanto, diversas
definições foram encontradas durante a pesquisa (CLASSEN et al., 2008). Neste trabalho,
uma feature será considerada com uma característica dos produtos de uma linha de
produtos e o termo será mantido em inglês.
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Figura 2 – Modelo de features do FODA

Fonte: Adaptado de Kang et al. (1990)

2.2.1.3 Engenharia de Requisitos
Os requisitos da linha de produtos são um dos ativos principais do processo
PLP. Eles definem os produtos, suas funcionalidades e suas restrições. Estão
fortemente acoplados ao escopo da linha de produtos e são escritos em termos de
pontos de variação.
Segundo Clements et al. (2009), durante a elicitação de requisitos para uma
linha de produtos é importante elicitar antecipadamente as variações previstas para
toda a linha de produtos. Isso significa que nessa

atividade será envolvido um

número maior de pessoas se comparado ao desenvolvimento de sistemas únicos.
No processo PLP, a elicitação de requisitos enfoca o escopo, captando a variação
dos produtos a partir da aplicação de técnicas de análise de domínio (KANG et al.,
1990), (KANG et al., 1998), da incorporação de modelos de análise de domínio
existentes e da incorporação de casos de uso (JACOBSON et al., 1997).
Após a elicitação dos requisitos, segue-se para a análise de requisitos. A
análise de requisitos para uma linha de produtos envolve a identificação dos
aspectos comuns e variáveis, sendo esta feita a partir do escopo da linha de
produtos. Esta atividade inclui uma análise de comunalidade e variabilidade aplicada
aos requisitos elicitados, de modo a identificar oportunidades de reuso. Estes
requisitos são especificados em uma documentação com conjunto de requisitos para
toda a linha de produtos, bem como os requisitos específicos de cada produto.
Em seguida, procede-se à verificação dos requisitos, que ocorre em duas
etapas: primeiramente, os requisitos comuns da linha de produtos são verificados.
Posteriormente, os requisitos específicos de cada produto são verificados,
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juntamente com uma nova verificação dos requisitos comuns, de modo a garantir
que estes não tenham sido alterados pelos requisitos específicos.
Por fim, o gerenciamento de requisitos é a atividade responsável pelo
fornecimento de mecanismos formais para propor mudanças nos requisitos já
especificados. Nesta atividade, os requisitos são ligados aos outros artefatos, para
que seja possível a rastreabilidade em caso de alterações dos requisitos da linha de
produtos.
Durante a atividade de Desenvolvimento dos Ativos Principais a Engenharia
de Requisitos tem papel importante, uma vez que: auxilia na determinação da
viabilidade, no refinamento do escopo, na estruturação do trabalho inicial para a
elaboração da arquitetura da linha de produtos e na criação dos artefatos de teste
para a linha de produtos.
Já durante a atividade de Desenvolvimento de Produto, a Engenharia de
Requisitos possibilita a determinação da viabilidade da produção de um produto e a
produção, teste e implantação de um produto, bem como a evolução da linha de
produtos a partir da incorporação do produto construído.
2.3 Software Product Line Engineering - SPLE (Engenharia de Linha de Produto
de Software)
O Software Product Line Engineering é um quadro de referência para o
desenvolvimento de aplicações de software a partir do uso de plataformas e
personalização em massa (Pohl et al., 2005). Desenvolver aplicações utilizando
plataformas significa o desenvolvimento de produtos da linha de produtos a partir da
derivação de uma estrutura comum; a personalização em massa implica na
utilização dos conceitos de comunalidade e variabilidade.
O conceito de linha de produtos adotado por Pohl et al. (2005) é o mesmo
definido no item 2.1.1.
O reuso presente no processo SPLE está fundamentado no conceito de
plataforma, definido anteriormente. Nesta plataforma estão presentes os diversos
tipos de artefatos de desenvolvimento de software, sendo então reutilizados de uma
forma consistente e sistemática para a construção das aplicações.
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2.3.1 Processo
O processo proposto por Pohl et al. (2005) é composto por dois grandes
processos: Engenharia de Domínio e Engenharia de Aplicação.
A Engenharia de Domínio consiste em definir os aspectos comuns e a
variabilidade da linha de produtos de software bem como seu escopo, ou seja, os
produtos que serão desenvolvidos a partir da linha de produtos (POHL et al., 2005).
É também na Engenharia de Domínio que são construídos os artefatos de domínio,
sendo que estes constituirão a plataforma da linha de produtos.
Os subprocessos da Engenharia de Domínio, representadas na Figura 3, são
(POHL et al., 2005):
 Gerenciamento de Produto: atua diretamente nos aspectos econômicos e
de mercado da linha de produtos de software. Nesta atividade são
empregadas técnicas de escopo para definir o limite da linha de produtos.
 Engenharia de Requisitos de Domínio: é composta por todas as
atividades para elicitação e documentação dos requisitos comuns e
variáveis.
 Projeto de Domínio: engloba todas as atividades para a definição da
arquitetura de referência da linha de produtos, a qual provê uma estrutura
comum e de alto nível para todas as aplicações.
 Realização de Domínio: implementa todos os componentes reutilizáveis
de software.
 Teste de Domínio: realiza testes de validação e verificação de todos os
componentes construídos na atividade anterior, para constatar se estão em
acordo com os requisitos, arquitetura e artefatos de projeto.

29

Figura 3 – Engenharia de Domínio - SPLE

Fonte: Adaptado de Pohl et al. (2005)

Os artefatos produzidos na Engenharia de Domínio, denominados Core
Assets (ativos principais), são armazenados em uma base comum e são
posteriormente utilizados na Engenharia de Aplicação, para a construção de cada
um dos produtos.
O objetivo da Engenharia de Aplicação é a construção dos produtos da linha
de produtos de software. Isto é possível a partir da máxima reutilização dos artefatos
construídos na Engenharia de Domínio e da exploração dos aspectos comuns e
variabilidade (POHL et al., 2005). Seus subprocessos, apresentados na Figura 4,
são:
 Engenharia de Requisitos de Aplicação: engloba as atividades para
especificação dos requisitos específicos da aplicação.
 Projeto de Aplicação: composto pelas atividades para instanciar a
arquitetura de referência da linha de produtos e incorporar as adaptações
específicas da aplicação.
 Realização de Aplicação: criação da aplicação em si, a partir da escolha e
configuração dos componentes reutilizáveis.
 Teste de Aplicação: testes de verificação e validação da aplicação.
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Figura 4 – Engenharia de Aplicação - SPLE

Fonte: Adaptado de Pohl et al. (2005)

2.4

Evolutionary Software Product Line Engineering Process – ESPLEP (Processo
Evolucionário de Engenharia de Linha de Produto de Software)
Gomaa (2004) propõe um método para linha de produtos de software

baseado em UML e no desenvolvimento incremental. A definição de linha de
produtos adotada por Gomaa é a mesma proposta por Clements e Northrop (2001),
descrita no item 2.1.1.
O conceito de escopo é definido como um primeiro estudo de viabilidade para
que se possa estimar o tamanho da linha de produtos, o grau de funcionalidades
comuns e variáveis, e os membros da linha de produtos. As funcionalidades comuns
e variáveis nada mais são do que a comundalidade e a variabilidade.
Grande parte do reuso previsto no método ESPLEP diz respeito ao reuso do
projeto, arquitetura e componentes construídos.
2.4.1 Processo
O processo proposto por Gomaa (2004) constitui-se de duas atividades
principais: Engenharia de Linha de Produtos de Software e Engenharia de Aplicação
de Software, apresentadas na Figura 5.
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Figura 5 – Visão Geral do ESPLEP

Fonte: Adaptado de Gomaa (2004)

A Engenharia de Linha de Produtos de Software tem por objetivo a
elaboração e construção de diversos artefatos: modelo de casos de uso de linha de
produtos, modelo de análise de linha de produtos, arquitetura de linha de produtos e
componentes reusáveis. Estes artefatos são armazenados no repositório de linha de
produtos de software.
São etapas constituintes desta atividade: modelagem de requisitos;
modelagem de análise; modelagem de projeto; implementação incremental de
componentes; e testes.
1. Modelagem de Requisitos: elaboração de um modelo de requisitos, a
partir de um modelo de casos de uso e de um modelo de features. O
modelo de casos de uso define os requisitos funcionais, sendo estendido
para representar as features comuns e a variabilidade da linha de produtos.
A modelagem dos requisitos é dividida em três atividades principais:
a) Definição do escopo da linha de produtos: em um alto nível de
abstração são definidos as funcionalidades, os elementos comuns, a
variabilidade e um número provável de membros da linha de produtos
de software;
b) Modelagem de casos de uso: todos os requisitos funcionais que
compõem a linha de produtos são especificados a partir de casos de
uso e atores. As funcionalidades comuns são explicitadas utilizando-se
casos de uso núcleo (aqueles necessários a todas as aplicações
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contempladas no escopo da linha de produtos). A variabilidade é
definida em termos de casos de uso opcionais e alternativos (aqueles
necessários a algumas aplicações da linha de produtos). Dentro dos
casos de uso opcionais e alternativos são definidos os pontos de
variação; e
c) Modelagem de features: é elaborado um modelo de features para a
linha de produtos, extraídas a partir dos casos de uso.
2. Modelagem de Análise: elaboração dos modelos estáticos e dinâmicos da
linha de produtos para entender o domínio do problema.
a) Modelagem estática: O modelo estático define os relacionamentos
estruturais entre as classes de domínio, sendo representado em um
diagrama de classes. Contempla a representação das features comuns
e variáveis da linha de produtos, categorizando as classes com o uso
de estereótipos;
b) Modelagem dinâmica: O modelo dinâmico serve para realizar os
casos de uso, sendo representado em diagramas de estado e
diagramas de interação;
c) Modelagem de máquina de estados finitos: todos os objetos
dependentes de estados são definidos por meio de máquinas de
estados; e
d) Análise de dependência entre features e classes: verifica se todas
as features foram representadas por classes.
3. Modelagem de Projeto: transformação do modelo de análise em um
modelo de projeto, de modo que seja mais fácil compreender a solução do
problema. Também é elaborada a arquitetura da linha de produtos,
baseada em componentes.
4. Implementação

de

Componentes: os componentes

definidos

na

modelagem de projeto são implementados de forma incremental, a partir da
seleção de subconjuntos de casos de uso. Primeiramente é realizada a
implementação do casos de uso núcleo, para que então sejam
implementados os opcionais e alternativos.
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5. Testes: realização de testes funcionais e de integração. Durante os testes
de integração, os componentes de cada incremento são testados em
conjunto. Para cada caso de uso são realizados testes funcionais.
O objetivo da Engenharia de Aplicação é o desenvolvimento de uma
aplicação individual, considerada um membro da linha de produtos de software. Esta
atividade envolve a definição dos requisitos da aplicação e a derivação dos modelos
de casos de uso da aplicação, modelos de análise da aplicação e arquitetura da
aplicação a partir dos respectivos modelos armazenados no repositório de linha de
produtos de software. Suas atividades são:
1. Modelagem de Requisitos da Aplicação: elaboração do modelo de
requisitos da aplicação. Todos os requisitos funcionais são descritos em
termos de atores e casos de uso. É uma atividade crucial na definição da
aplicação, uma vez que os requisitos da aplicação ajudam a determinar
quais features da linha e produtos devem ser incorporadas.
2. Modelagem de Análise da Aplicação: desenvolvimento dos modelos
estáticos e dinâmicos da aplicação, sendo que somente são selecionados
as classes e relacionamentos relevantes para este membro da linha de
produtos.
3. Modelagem de Projeto da Aplicação: seleção dos componentes
reusáveis e derivação da arquitetura da aplicação.
4. Implementação Incremental da Aplicação: para a implementação da
aplicação é adotada uma abordagem incremental, na qual cada incremento
corresponde a um subconjunto de casos de uso.
5. Testes da Aplicação: realização de testes de integração, para verificar a
integração de cada incremento, e testes funcionais, para verificar os
requisitos funcionais.
2.5

Product Line Software Engineering – PuLSE (Engenharia de Software de Linha
de Produto)
O PuLSE (Bayer et al., 1999a) é um método para a concepção e implantação

de linhas de produtos de software em uma grande variedade de organizações, com
uma visão centrada no produto. Para isso, o processo proposto pelo PuLSE utiliza-
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se da personalização de seus componentes, da introdução incremental de recursos,
da evolução estruturada e da adaptação de diversas situações de desenvolvimento
de produtos.
O conceito adotado por Bayer et al. (1999a) para escopo da linha de produtos
é dado em termos dos produtos que apresentam algum valor econômico para as
organizações. Neste escopo são identificados os requisitos de todos os sistemas da
linha de produtos.
Os requisitos são categorizados em requisitos comuns (comunalidade) e
variáveis (variabilidade), e são especificados em documentos distintos. Um aspecto
importante neste sentido é que, sendo o PuLSE um processo personalizável para
diversas organizações, os documentos utilizados para documentar os requisitos são
os mais próximos possíveis daqueles já utilizados no desenvolvimento de sistemas
únicos nestas organizações (BAYER et al., 1999b).
O enfoque dado ao reuso no PuLSE diz respeito principalmente à reutilização
de artefatos já existentes, provenientes de outros sistemas, embora existam
referências ao desenvolvimento de novos artefatos voltados ao reuso.
2.5.1 Processo
O processo PuLSE está baseado em três elementos principais: fases de
implantação, de componentes técnicos e de componentes auxiliares.
As fases de implantação são estágios lógicos pelo quais uma linha de
produtos pode passar e descrevem atividades realizadas para configurar e usar uma
linha de produtos. Os componentes técnicos fornecem o conhecimento técnico
necessário para operacionalizar o desenvolvimento da linha de produtos, e são
utilizados em todas as fases de implantação. Já os componentes auxiliares são
pacotes de informação ou diretrizes, utilizados por todos os outros elementos, e que
permitem a melhor adaptação, evolução e implantação da linha de produtos.
A Figura 6 apresenta uma visão geral dos três elementos e de seus
respectivos componentes.
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Figura 6 – Componentes do PuLSE

Fonte: Adaptado de Bayer et al. (1999a)

O processo tem início na primeira fase de implantação, denominada
Inicialização. Nesta fase é realizada uma personalização da metodologia PuLSE
que seja adequada ao contexto da empresa na qual será aplicada. Para isto, é
utilizado o primeiro componente técnico do processo, denominado PuLSE-BC
(SCHMID e WIDEN, 2000), que subdivide esta fase em três partes: linha de base,
avaliação e personalização.
Durante a linha de base são capturadas informações necessárias para a
adaptação do PuLSE, com base em fatores e características da situação da linha de
produtos. Estas informações e fatores são analisados na segunda parte, avaliação,
produzindo um perfil bruto de instanciação, que será refinado na terceira e última
parte da primeira fase: a personalização. Ao final desta fase, obtém-se um
processo completo de linha de produtos que esteja conforme às necessidades da
empresa e de sua linha de produtos.
Passa-se então à segunda fase do processo, Construção da Infraestrutura,
responsável pela construção de toda a infraestrutura da linha de produtos. Esta fase
é dividida em três subtarefas, sendo que cada uma delas é realizada por um
componente técnico do PuLSE.

36

O PuLSE-ECO (DEBAUD e SCHMID, 1999) é o componente técnico
responsável por auxiliar na definição de um escopo economicamente viável para a
linha de produtos, estando diretamente alinhado com os objetivos do negócio
identificados pelos stakeholders. No PuLSE-ECO, os possíveis candidatos a se
tornarem produtos da linha de produtos são mapeados e caracterizados. Após isso,
é feita uma análise de benefícios que indicará qual será o escopo da linha de
produtos.
O PuLSE-CDA (BAYER et al., 1999b) é o componente técnico responsável
pela elicitação, estruturação e documentação dos conceitos da linha de produtos
bem como de suas inter-relações. O escopo produzido pelo PuLSE-ECO é refinado,
de modo que seja possível definir os limites da linha de produtos. O nível de
detalhamento varia em função do que foi definido pelo PuLSE-BC na fase de
Inicialização. Em seguida, é feita a modelagem da informação em diagramas,
fluxogramas e modelos de dados. Por fim, um modelo de decisão que relaciona a
variabilidade dos modelos com um conjunto de soluções possíveis é criado.
O PuLSE-DSSA (BAYER et al., 2000) é o terceiro componente técnico
utilizado na fase de construção. Ele auxilia no desenvolvimento incremental de uma
arquitetura de software específica de domínio, que contempla aplicações atuais e
futuras da linha de produtos. O desenvolvimento é feito a partir do uso de cenários,
sendo estes divididos em cenários genéricos, representando requisitos funcionais e
cenários relacionados a propriedades, representando aspectos de qualidade
independentes do domínio.
A terceira fase de implantação é denominada Uso da Infraestrutura. Ela
consiste da especificação, instanciação e validação de um membro da linha de
produtos. Para isso, são instanciados os artefatos produzidos na fase de construção,
como o modelo da linha de produtos e a arquitetura de referência, e o resultado é
confrontado com os requisitos do cliente.
A última fase de implantação é a Evolução, que tem por objetivo a
monitoração e controle da evolução ao longo do tempo da infraestrutura da linha de
produtos que foi construída na respectiva fase. Para isso, é aplicada uma versão
personalizada do componente técnico PuLSE-EM (BAYER et al., 1999a). Este
coordena as atividades de todos os outros componentes técnicos do PuLSE,
recebendo suas entradas e saídas, gerenciando dessa forma a evolução e
manutenção.
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2.6

Conclusão
Esta seção apresentou uma revisão bibliográfica dos processos de linha de

produtos de software. Esta revisão teve por objetivo detalhar como está estruturado
cada processo, bem como compreender os conceitos que fundamentam estes
processos.
Este trabalho propõe a aplicação de uma extensão de um modelo de
requisitos em artefatos de requisitos de um processo de linha de produtos de
software. Dessa forma, a próxima seção apresentará o modelo de requisitos utilizado
como quadro de referência do trabalho.
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3 WRSPM
3.1

Introdução
Esta seção descreve o modelo de referência WRSPM, utilizado como quadro

de referência deste trabalho.
3.2

Requisitos e o ambiente
O principal propósito da definição de requisitos para um sistema é a sua

construção. Isto significa que o objetivo é a construção de uma máquina programada
para se comportar de um modo que garanta a satisfação dos requisitos.
A máquina construída é então instalada em um ambiente. O ambiente pode
ser definido como a parte do mundo na qual a máquina irá interagir e onde seus
efeitos serão observados e avaliados. A distinção entre o ambiente e a máquina é,
então, basicamente uma distinção entre o que é dado e o que deve ser construído
(JACKSON, 1997).
De acordo com Jackson (1997), os requisitos estão localizados no ambiente,
sendo condições sobre eventos e estados deste ambiente. Um cliente de um
sistema de controle de elevadores, por exemplo, pode necessitar que, quando o
botão for pressionado, o elevador se dirija ao andar em que o cliente se encontra
(JACKSON, 1997). Um cliente de um sistema de gestão de arborização pode
requerer que as árvores sejam catalogadas somente em função do seu nome
científico. Dessa maneira, os requisitos podem ser expressos sem referências à
máquina a ser construída.
A descrição dos requisitos consiste de duas partes: a descrição das
propriedades fornecidas pelo ambiente no qual a máquina será instalada e a
descrição do requisito em si, em termos das condições desejadas no ambiente
(JACKSON e ZAVE, 1995), (JACKSON, 1997). As descrições são feitas,
respectivamente,

em

dois

modos

gramaticais:

indicativo

e

optativo.

Gramaticalmente, o modo verbal indicativo afirma um fato. O modo optativo, em
algumas línguas indo-europeias (como a língua grega), expressa um desejo,
possibilidade e também uma dúvida. No português, este modo é denominado modo
conjuntivo (ou subjuntivo).
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A descrição do ambiente (indicativa) é dada em termos de declarações que
expressam condições sobre os fenômenos do ambiente, sendo estas condições
verdadeiras independentemente das propriedades e comportamentos da máquina.
Já a descrição do requisito (optativa) é expressa em termos de condições
desejadas sobre os fenômenos do ambiente, que deverão se tornar realidade com a
instalação da máquina.
A capacidade de descrever o ambiente no modo optativo torna desnecessária
a descrição da máquina a ser construída, já que esta descrição expressa o quê a
máquina irá realizar (ZAVE e JACKSON, 1997).
3.2.1 Descrição do ambiente
Um dos maiores desafios encontrados durante a descrição dos requisitos
para um ambiente está relacionado à questão de que o ambiente geralmente diz
respeito a uma parte do mundo físico que não foi formalizada (diferentemente das
máquinas). A linguagem natural costuma ser amplamente adotada e diferentes
termos possuem diferentes significados (JACKSON, 1997). Entretanto, alguns
recursos podem ser utilizados com o intuito de possibilitar a descrição dos requisitos.
Primeiramente é necessário estabelecer um conjunto de termos primitivos
para as descrições; são termos que estabelecem a relação entre a descrição e o que
ela descreve. Estes termos são utilizados na denotação de cada fenômeno do
ambiente ao qual a descrição do requisito se aplica (seja ele indicativo ou optativo)
(JACKSON, 1997). Cada escolha de um termo primitivo deve ser explicitamente
expressada. Isto é possível a partir das designações.
Designações associam um termo primitivo formal a um fenômeno denotado.
Jackson (1997) apresenta um exemplo de designação do termo "Mãe":

A parte à esquerda da equação - o predicado Mãe(x,y) - é o termo formal. O
símbolo

significa "aproximadamente igual". A parte à direita é uma regra de

reconhecimento informal, a qual permite que um fenômeno seja reconhecido
inequivocamente. Este reconhecimento inequívoco, em certos casos, é de extrema
importância já que a designação deve ser limitada ao menor nível possível de
incerteza. Por exemplo, a designação
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poderia suscitar questionamento ao leitor se devem ser consideradas as mães
adotivas.
Entretanto, algumas designações podem ser boas o suficiente (mesmo com
certo nível de incerteza) para o ambiente durante toda a operação de um sistema. A
designação

de fato é apropriada para um sistema de gestão de arborização. Todavia, não seria
apropriada para um sistema de registro de espécies arbóreas.
Segundo Jackson (1997), designações apropriadas estabelecem uma ponte
entre o ambiente e suas descrições nos requisitos, determinando o escopo de um
ambiente em termos dos aspectos que são relevantes para o requisito.
Outro recurso para a descrição do ambiente são as definições formais, que
possibilitam a definição de novos termos com base em termos previamente
designados ou formalmente definidos. Estas definições, diferentemente das
designações, não estabelecem ligações entre a realidade e sua descrição, e podem
ser consideradas como abreviações, uma vez que termos formalmente definidos
podem ser reescritos com base somente na designação dos termos primitivos
(JACKSON, 1997).
Tomando-se como exemplo um sistema de gestão da arborização, podem-se
designar os seguintes termos:

Uma definição para um fenômeno de uma árvore apodrecida poderia ser dada
em termos de:

onde o símbolo

expressa que a parte à esquerda da equação é definida pela

parte à direita, e o símbolo

é o conector lógico “e”.

Designações e definições são a base para as descrições do ambiente.
Qualquer termo utilizado em uma descrição deve ser designado ou definido, e seu
significado deve estar diretamente ligado à observação do ambiente (JACKSON,
1997). Dessa forma, garante-se que os requisitos serão sempre descritos em termos
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que não apresentam significados distintos ou que podem ser interpretados
dubiamente.
3.3

Modelo de referência
O modelo WRSPM (em inglês World, Requirements, Specifications, Program

e Machine, ou em português Mundo, Requisitos, Especificações, Programa e
Máquina) proposto por Gunter et al. (2000) é um modelo de referência formal cujo
objetivo é o desenvolvimento de especificações de sistema a partir do refinamento
de requisitos de stakeholders3.
O modelo é composto por cinco artefatos principais, classificados e divididos
em dois grupos distintos: aqueles que pertencem principalmente ao sistema e
aqueles que pertencem principalmente ao ambiente. São eles:
 Conhecimento do domínio (W);
 Requisitos (R);
 Especificações (S);
 Programa (P); e
 Plataforma de programação e de execução ou Máquina (M).
O conhecimento do domínio fornece fatos presumidos sobre o ambiente. Seu
principal papel é atuar como ligação entre os requisitos e as especificações. Os
requisitos definem o que o cliente necessita do sistema e são descritos em termos
de seus efeitos no ambiente.
As especificações descrevem o comportamento da máquina na sua interface
com o ambiente. Elas fornecem informação suficiente para que um programador
construa um sistema que satisfaça os requisitos. A partir do ponto de vista da
máquina, as especificações são pontos de partida para a programação; do ponto de
vista do ambiente, as especificações são um tipo de requisito restringido. (JACKSON
e ZAVE, 1995).

3

Gunter et al. (2000) descrevem o refinamento a partir dos requisitos de clientes e usuários.
Estes podem ser considerados como stakeholders, termo normalmente utilizado para definir
as partes envolvidas e interessadas no sistema em questão. Neste trabalho o sentido
utilizado abrange também os especialistas de domínio. O termo será mantido em inglês.
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O programa é escrito de modo a implementar as especificações utilizando
para isso a plataforma de programação e de execução. Por fim, a plataforma de
programação e de execução fornece a base para a programação e a execução de
um sistema que satisfaça os requisitos e as especificações.
A disposição destes artefatos e sua relação com o ambiente e o sistema
podem ser observadas na Figura 7.
Figura 7 – Artefatos do WRSPM

Fonte: Adaptado de Gunter et al. (2000)

Os artefatos do modelo WRSPM são basicamente descrições escritas em
várias linguagens, cada uma baseada em um vocabulário próprio de termos
primitivos. Estes termos primitivos são então esclarecidos a partir do uso de um
sexto artefato: a terminologia designada. A terminologia designada fornece nomes
para descrever o domínio de aplicação do sistema (o ambiente), a plataforma de
programação e de execução com seu software (o sistema em si) e para descrever a
interface entre o ambiente e o sistema (GUNTER et al., 2000).
As designações (conforme descrito na seção 3.2.1) identificam classes de
fenômenos – estados, eventos, indivíduos – no ambiente e no sistema, atribuindo
termos formais a eles. Segundo Jackson e Zave (1995) e Gunter et al. (2000), parte
destes fenômenos pertencem e são controlados pelo ambiente, sendo este conjunto
de fenômenos denotados por e. Por outro lado, outros fenômenos pertencem e são
controlados pelo sistema, sendo o conjunto destes fenômenos denotado por s.
Os fenômenos contidos no conjunto e podem ser classificados em função do
compartilhamento que apresentam na interface entre o ambiente e o sistema. Alguns
dos fenômenos de e são visíveis ao sistema, sendo denotados por ev. Outros
fenômenos são invisíveis ao sistema, sendo denotados por eh. O mesmo pode ser
aplicado aos fenômenos do conjunto s: aqueles que são visíveis ao ambiente são
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denotados por sv; já os invisíveis, por sh. A Figura 8 apresenta a disposição de cada
um desses fenômenos, bem como sua relação com os artefatos WRSPM.
Como pode ser observado, os termos que denominam fenômenos em eh, ev e
sv são visíveis ao ambiente, sendo, desta forma, utilizados nos artefatos W e R. Por
outro lado, termos que denominam fenômenos em sv, sh e ev são visíveis ao sistema,
sendo utilizados em P e M. Segundo Gunter et al. (2000), os termos em ev e sv
ocorrem na interface entre o ambiente e o sistema, e devem ser os únicos utilizados
em S. Portanto, as especificações devem se limitar somente a fenômenos visíveis e
compartilhados pelo ambiente e pelo sistema.
Figura 8 – Relação dos fenômenos

Fonte: Adaptado de Gunter et al. (2000)

Segue a descrição do exemplo utilizado neste trabalho utilizando as
definições e interações dos fenômenos e artefatos propostos pelo WRSPM.
Uma das funcionalidades necessárias a um sistema de gestão de arborização
é a avaliação do estado interno de uma árvore, a qual permite a identificação de
problemas "aparentemente inexistentes", mas que podem comprometer a árvore.
Esta avaliação pode ser realizada a partir da aplicação de diversas técnicas e da
utilização de determinados equipamentos. Um dos equipamentos utilizados é um
tomógrafo, similar aos utilizados em hospitais, que transmite ondas eletromagnéticas
ao longo do tronco da árvore.
Um requisito R é a leitura da condição interna de uma árvore. Para isto, existe
uma plataforma de programação e execução M com um sensor acoplado ao
tomógrafo e que pode ser programado (P) para realizar as leituras e apresentar o
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cálculo da deterioração interna da árvore. Há também algum conhecimento do
mundo W que diz que sempre há um técnico capacitado na operação do tomógrafo
próximo a ele e que uma onda eletromagnética emitida pelo tomógrafo leva um
determinado tempo para se propagar pela madeira, sendo este tempo definido em
função da espécie da árvore.
A terminologia designada para este exemplo pode ser dividida em quatro
grupos:
 eh: o técnico e o tomógrafo;
 ev: ondas eletromagnéticas, ocorridas em determinados intervalos de
tempo, no tronco da árvore;
 sv: leituras das ondas magnéticas; e
 sh: cálculo da condição interna da árvore.
Os fenômenos "técnico" e "tomógrafo" pertencem ao conjunto eh, uma vez
que pertencem ao ambiente (e por ele são controlados) e não estão ligados
diretamente ao sistema. O fenômeno das ondas eletromagnéticas é emitido pelo
tomógrafo (que pertence ao ambiente) sendo assim controlado pelo ambiente.
Entretanto também interage com o sistema, pertencendo portanto ao conjunto ev. As
leituras destas ondas são realizadas pelo sistema, ou seja, são controladas pelo
sistema, o que significa que devem pertencer ao conjunto sv. Finalmente, o
fenômeno do cálculo da condição interna da árvore diz respeito a uma estrutura
interna do sistema, sendo totalmente independente do ambiente, pertencendo desta
forma ao conjunto sv.
A especificação S, expressada somente em termos comuns do ambiente e do
sistema, diz que, se ocorrer uma onda eletromagnética em um determinado tempo
então deve ocorrer uma leitura pelo sistema.
3.3.1 Relação Ambiente e Sistema
Segundo Gunter et al. (2000), existem algumas propriedades entre o
ambiente e o sistema que devem ser estabelecidas em termos de relações entre os
artefatos para que se possam definir especificações de requisitos.
Como destacado anteriormente, eventos e fenômenos podem ocorrer tanto no
programa como no ambiente. O conhecimento do domínio (W) restringe as ações
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que o ambiente pode realizar; os requisitos (R) impõem ainda mais restrições,
descrevendo quais as ações desejadas dentre todas as possíveis. O programa P,
quando executado em uma máquina M, descreve classes de possíveis eventos do
sistema. Dessa forma, se R possibilita que todos os eventos destas classes ocorram,
então se pode afirmar que o programa implementa os requisitos. Ou seja, os
requisitos possibilitam que tanto os eventos do ambiente como os eventos do
sistema ocorram. A essa propriedade é dada o nome de adequação.
Tomando como base o exemplo do trabalho, pode-se constatar a adequação
uma vez que R (leitura da condição interna da árvore) permite que ocorra o
acoplamento do tomógrafo (eh) e a geração da onda magnética (eh), bem como a
leitura da onda (sv) e o cálculo da condição interna (sh). A fórmula para a adequação
é dada pela seguinte expressão lógica:
(1)
(Lê-se: Para todo e,s, o conhecimento do domínio, a máquina e o
programa implicam o requisito)
A adequação, no entanto, é uma suposição trivial, uma vez que seria o
mesmo que dizer que não existem e e s que satisfaçam os requisitos. Dessa forma,
há a necessidade de se estabelecer uma suposição não trivial. Primeiramente, é
preciso que haja consistência do conhecimento do domínio, dada pela seguinte
expressão:
(2)
(Lê-se: Existem e,s no conhecimento do domínio)
A propriedade de consistência garante que todas as suposições sobre os
fenômenos sejam feitas com base nas designações e definições estabelecidas no
conhecimento do domínio.
Em segundo lugar é necessário que exista a consistência de W, P e M juntos.
Para isso, é necessária uma propriedade que garanta que uma escolha dos
fenômenos de ambiente visíveis ao sistema seja consistente com P em M, se esta
for consistente com as suposições feitas em relação ao ambiente. Esta propriedade,
denominada consistência relativa, é dada pela seguinte fórmula:
(3)
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(Lê-se: para todo ev, a existência de eh, s no conhecimento do
domínio implica a existência de eh, s no programa, máquina e
conhecimento do domínio)
Tomando o exemplo do trabalho, pode-se afirmar que a presença de
diferentes ondas eletromagnéticas (ev) do tomógrafo (eh) estará consistente com o
sistema, já que foi suposto que estas ondas variam conforme a espécie da árvore
avaliada.
O modelo WRSPM destaca que a consistência relativa deve ser avaliada de
forma cuidadosa, uma vez que se pode chegar a resultados incorretos. Para expor
esta situação, o modelo propõe uma derivação de M (

), e a seguinte

propriedade:
(3a)
Esta propriedade implica que existem alguns eventos do ambiente que fazem
com que o sistema seja consistente com o ambiente. No entanto, esta propriedade
pode ser muito fraca já que o ambiente pode não utilizar apenas este conjunto de
eventos. Apesar disso, essa propriedade deve ser considerada, sendo inclusive
diretamente ligada às propriedades de consistência e consistência relativa. Por
exemplo, em uma avaliação interna de uma árvore pode existir um conjunto de
eventos no qual o técnico é responsável pela ativação das ondas eletromagnéticas,
ao invés do tomógrafo em si.
Já a propriedade

, por sua vez, acaba por ser muito forte, pois

significa que qualquer escolha de um comportamento potencial do sistema aceito por
W deve também ser aceito por M'.
No entanto, a propriedade

, acaba novamente sendo muito

fraca, pois, dada uma ação do ambiente, é permitido ao sistema fazer qualquer coisa
que escolha fazer, desde que exista um valor correspondente para ações do sistema
que invalide o conhecimento do domínio.
Por fim,

é muito forte. Certas ações do

ambiente, invisíveis ao sistema, são reações ao comportamento do sistema; a
máquina não pode restringir qualquer uma dessas reações. No exemplo
apresentado, uma reação a um conjunto de leituras de ondas magnéticas seria o
reposicionamento do tomógrafo na árvore; não deve ser possível ao sistema a
restrição desta ação.
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3.3.2 Especificações
Gunter et al. (2000) defendem que o processo de implementação dos
requisitos pode ser decomposto em duas partes: desenvolvimento dos requisitos e
implementação do programa. Estas duas tarefas são realizadas por dois grupos
distintos de pessoas: stakeholders e programadores. Dessa forma, o modelo
WRSPM sugere que é desejável a extração do conhecimento sobre W e R que
realmente importa para as pessoas que vão desenvolver P para M, entregando este
conhecimento como uma especificação de software S. Para isso, é necessário o
estabelecimento de algumas propriedades de S.
Conforme descrito na seção 3.3, uma especificação S somente deve ser
definida em termos dos fenômenos compartilhados entre o ambiente e o sistema,
uma vez que S reside no ambiente e no vocabulário comum do sistema.
Como a especificação deve estabelecer o programa em relação aos
requisitos, ela deve satisfazer às mesmas propriedades definidas para P. Sendo
assim, primeiramente é necessário estabelecer a adequação a respeito de S:
(4)
Dados os fenômenos visíveis e invisíveis do ambiente e do sistema, a
especificação S, realizada sob as designações de W, é forte o suficiente para
estabelecer os requisitos R apropriadamente.
Do mesmo modo que na fórmula (3), também é necessário estabelecer a
consistência relativa para S:
(5)
(Lê-se: para todo ev, a existência de eh, s no conhecimento do
domínio implica a existência de s na especificação e, para todo s na
especificação implica a existência de eh no conhecimento de domínio)
No exemplo aplicado, isto quer dizer que, sempre que houver uma leitura de
uma onda eletromagnética (S), deve haver um técnico, um tomógrafo e um tempo de
propagação da onda. As fórmulas (4) e (5) representam a obrigação de prova do
ambiente. Uma obrigação de prova é um teorema que afirma que uma determinada
propriedade deve ser verdadeira para que uma especificação formal seja
internamente consistente e que implica a conformidade do sistema com sua
especificação (JONES, 1985).

48

Por outro lado, a especificação também deve estabelecer os requisitos (e o
conhecimento do domínio) em relação ao programa. Sendo assim, também é
necessário definir a consistência relativa para a obrigação de prova do sistema:
(6)
(Lê-se: para todo e, a existência de s na especificação implica a
existência de s no programa e na máquina e, para todo s no
programa e na máquina implica a especificação)
Portanto, a partir das fórmulas (5) e (6), pode-se afirmar que se S considera
W ao estabelecer o que é necessário para se obter R, e P é uma implementação de
S para M, então P implementa R conforme desejado.
3.4

Conclusão
Esta seção descreveu a terminologia e conceitos utilizados na descrição dos

requisitos e especificações, bem como o modelo de referência WRSPM. A
fundamentação se dá em torno da separação explícita entre requisitos e suas
especificações.
Toda a terminologia descrita é aplicável a todos os projetos de
desenvolvimento de software. Embora sejam necessárias algumas adaptações às
definições de acordo com alguns projetos, os requisitos, as especificações e o
conhecimento do domínio terão sempre o mesmo relacionamento entre si (ZAVE e
JACKSON, 1997).
Este embasamento teórico será usado para a argumentação da proposta do
trabalho, utilizando o modelo WRSPM como quadro de referência.
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4 UM METAMODELO PARA O WRSPM
4.1

Introdução
Esta seção descreve e apresenta a proposta de elaboração de um

metamodelo para o quadro de referência do trabalho, o WRSPM, para que seja
possível propor a extensão do WRSPM para linha de produtos de software. A partir
dos conceitos descritos na seção anterior, são definidos os elementos, as relações e
as restrições do metamodelo.
4.2

Modelo e metamodelo
O modelo de requisitos proposto será construído a partir da utilização dos

conceitos

da

Engenharia

Dirigida

por

Modelos

(BÉZIVIN,

2006)

e

de

Desenvolvimento Dirigido por Linguagens (CLARK, 2008), porém com certas
limitações.
Um modelo, do ponto de vista de seu uso computacional, pode ser
considerado como uma estrutura baseada em um grafo que representa aspectos de
um determinado sistema e que está de acordo com a definição de outro grafo
denominado metamodelo (BÉZIVIN, 2006). Um modelo também pode ser
considerado como um conjunto de afirmações sobre um sistema em geral, sendo
estas afirmações expressões falsas ou verdadeiras (SEIDEWITZ, 2003).
Os metamodelos descrevem os tipos de elementos presentes em um modelo
e a maneira como são arranjados, relacionado e restringidos, possibilitando definir
as linguagens para expressar os modelos (BÉZIVIN, 2006). Os metamodelos
apresentam papel fundamental dentro da Engenharia Dirigida por Modelos, uma vez
que estes permitem a definição formal de um modelo, permitindo que seja possível
realizar transformações entre modelos.
Para que exista esta definição formal de um modelo, há também a
necessidade de que o metamodelo seja definido, o que incorre na necessidade de
um terceiro modelo: o metametamodelo. Este, por sua vez, garante que exista uma
coordenação da estrutura de representação de todos os metamodelos. (BÉZIVIN,
2006).
Esses diferentes níveis de modelos são definidos em um mesmo Espaço
Técnico. Um espaço técnico consiste de um contexto de trabalho composto por um
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conjunto de conceitos associados, corpo de conhecimento, ferramentas, habilidades
necessárias e possibilidades (KURTEV et al., 2002).
Nesses espaços técnicos podem-se realizar as chamadas transformações de
modelos, que consistem do processo de conversão de um modelo em outro modelo
do mesmo sistema.
As

relações

entre

modelos,

metamodelos,

metametamodelos

e

transformações são apresentadas na Figura 9.
Bézivin (2006) sugere que os metamodelos podem ser descritos a partir do
uso do conhecimento estrutural (que descreve os conceitos definidos pelo
metamodelo), do conhecimento das relações entre os conceitos e suas restrições,
do conhecimento da execução do metamodelo e do uso do conhecimento da
apresentação, que descreve uma forma de representação do metamodelo.
Figura 9 – Relação entre modelos, metamodelos e transformações

Fonte: Adaptado de Bézivin (2006)

4.3

Construção do metamodelo do WRSPM

4.3.1 Premissas e condições
De modo a possibilitar a elaboração de um metamodelo proposto para o
WRSPM, apresentado a seguir, algumas premissas e condições tiveram de ser
estabelecidas
Primeiramente, nos trabalhos de Jackson (1997), Zave e Jackson (1997) e
Gunter et. al (2000) não está explicitada a questão da elicitação de requisitos de
diferentes pontos de vista dos stakeholders. De acordo com os trabalhos
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apresentados por Kontoya e Sommerville (1996) e Darke e Shanks (1996), é
perceptível que diferentes stakeholders podem enunciar um mesmo requisito de
formas distintas. Considerando o modelo WRSPM, isso teria consequência direta na
definição dos fenômenos que compõem cada requisito. Sendo assim, nesta
pesquisa inicial, o metamodelo proposto parte da premissa de que os requisitos (e
consequentemente, os fenômenos) são enunciados de um único ponto de vista, seja
por um único stakeholder, seja por uma definição acordada entre todos os
stakeholders sobre determinado requisito, como parte das atividades de análise dos
requisitos.
Em segundo lugar, como este trabalho visa a separação explícita entre
requisitos e especificações de requisitos, retirando-lhe do escopo o programa e a
infraestrutura computacional que permite a sua execução, destaca-se maior
importância aos artefatos W, R e S do modelo WRSPM. Observa-se que, apesar da
necessidade de todos os artefatos serem necessários para a completa verificação do
modelo, os artefatos P e M não são requeridos para que se possa alcançar esta
separação, sendo portanto desconsiderados na construção do metamodelo. Por
esse motivo, as cláusulas e fórmulas descritas na seção 3.3.1 e 3.3.2 terão de ser
reescritas.
4.3.2 Sintaxe abstrata
Inicia-se a construção do metamodelo a partir do elemento Ambiente.
Conforme destacado por Jackson (1997), os requisitos estão localizados no
ambiente e sua descrição é fundamental para o entendimento dos requisitos.
O ambiente, por sua vez, é descrito com o uso de designações. Uma
representação para estes elementos pode ser a apresentada na Figura 10. O
atributo "nome" do Ambiente atribui um identificador único para o ambiente de
interesse. O atributo "termoPrimitivo" da Designação, conforme descrito na seção 3,
representa o predicado que denota um fenômeno. Já o atributo "termoInformal" é
aquele que descreve, em uma linguagem informal, o termo primitivo.
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Figura 10 – Metamodelo WRSPM – relação ambiente e designação

Fonte: Elaborado pelo autor

No entanto, Jackson (1997) especifica que o termos primitivos que compõem
as designações, na verdade, são utilizados para denotar cada fenômeno do
ambiente. Portanto, a representação mais adequada para as designações seria a
demonstrada na Figura 11. O atributo "nome" do Fenômeno é utilizado para
especificar univocamente um fenômeno.
Figura 11 – Metamodelo WRSPM – relação fenômeno e designação

Fonte: Elaborado pelo autor

Além da designação, como foi visto na seção 3, um fenômeno também pode
ser descrito em termos de definições formais. A Figura 12 apresenta essas relações.
As definições formais podem ser compostas por uma ou mais designações, e um
fenômeno pode ser definido por uma ou mais definições formais. Além disso, as
definições formais também podem ser dadas a partir de um conjunto de outras
definições formais, o que se caracteriza pelo autorrelacionamento do elemento
DefiniçãoFormal. O atributo "termoPrimitivo" representa o predicado que define um
determinado fenômeno.
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Figura 12 – Metamodelo WRSPM – definição formal

Fonte: Elaborado pelo autor

O mundo (W) tem a capacidade de apresentar fenômenos (GUNTER et al.,
2000). A Figura 13 apresenta a adição do artefato W ao metamodelo já elaborado
até aqui. Especifica-se a cardinalidade 0..* para a relação Ambiente <-> Mundo pois
em um mesmo ambiente podem existir diversos W diferentes que são de interesse
para o sistema. A noção de mundo pode ser interpretado como o "mundo de um
sistema (de informação)" e, deste modo, vários sistemas podem compartilhar o
mesmo ambiente.
Figura 13 – Metamodelo WRSPM – Mundo

Fonte: Elaborado pelo autor
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Conforme já apresentado na seção 3, o conjunto de fenômenos podem ser
divididos entre aqueles que pertencem ao ambiente (e), compreendendo os visíveis
(ev) e invisíveis (eh), sendo portanto descritos em W, e aqueles que pertencem ao
sistema (s). A Figura 14 representa a inclusão destes elementos no metamodelo.
Figura 14 – Metamodelo WRSPM – especificação de fenômenos

Fonte: Elaborado pelo autor

Considerando-se a condição citada no item 4.3.1, os fenômenos invisíveis do
sistema não figuram no metamodelo, pois estes são os fenômenos cujo controle diz
respeito aos artefatos P e M. Tanto os fenômenos visíveis como os invisíveis são
especializações de seus supertipos, pois não há a possibilidade de um fenômeno
ser invisível e visível ao mesmo tempo.
Neste trabalho de pesquisa não foram investigadas eventuais propriedades
específicas do diversos tipos de fenômenos. O metamodelo proposto apresenta
apenas a sua classificação como subtipos do conceito de fenômeno.
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A composição no metamodelo dos dois artefatos restantes, R e S, decorre
das relações de restrições existentes no WRSPM. De uma forma simplificada, poderse-ia conceber um requisito pertencente a um conjunto de fenômenos, e uma
especificação como o refinamento de um requisito (Figura 15), observando-se que
um requisito pode ter várias especificações.
Figura 15 – Metamodelo WRSPM – representação de requisitos e especificações

Fonte: Elaborado pelo autor

No entanto, esta interpretação é inconsistente. Um requisito expressa uma
condição sobre um determinado fenômeno, sendo esta condição colocada de acordo
com o enfoque dado ao sistema (GUNTER et al., 2000). Ou seja, os requisitos
restringem os fenômenos que serão tratados por um determinado sistema de
informação de acordo com a definição do produto de software acordada entre os
stakeholders deste sistema. Desse modo, um requisito está relacionado a um
conjunto de fenômenos através de uma relação de restrição. Por sua vez, um
requisito é especificado a partir de um conjunto de refinamentos, sendo que, para
um mesmo requisito pode-se obter uma ou mais especificações. A Figura 16
apresenta os elementos e as relações necessárias para se estabelecer R e S no
metamodelo.
O atributo "id" da metaclasse Requisito permite atribuir a cada requisito um
identificador único. Os atributos "nome" e "descrição" são utilizados para definir e
descrever um determinado requisito. Já o atributo "prioridade" possibilita estabelecer
quais os requisitos mais importantes para o sistema em questão, podendo ser
atribuídos valores como "alta", "média", "baixa" e "neutra". O atributo "justificativa"
descreve o porquê da necessidade do requisito para o sistema. Por fim, o atributo
"status" permite acompanhar o estado de um requisito durante o processo de
elicitação de requisitos, podendo ser atribuídos valores tais como "proposto",
"analisado", "aceito" e "rejeitado". Estes atributos foram definidos com base no que é
proposto por (GOKNIL et al., 2008).
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Figura 16 – Metamodelo WRSPM – representação de requisitos, especificações, restrições
e refinamentos

Fonte: Elaborado pelo autor

Adicionando-se então estes elementos ao metamodelo, chega-se ao
metamodelo final, apresentado na Figura 17. Além das relações já explicadas
anteriormente, o metamodelo também inclui outras relações. Conforme a seção 3, a
especificação é dada em termos comuns do ambiente e do sistema. Dessa forma,
faz-se necessário relacionar uma especificação a um conjunto de fenômenos visíveis
do sistema. Já a relação da especificação com os fenômenos visíveis do ambiente é
derivada a partir do refinamento dos requisitos, que já representam uma restrição
sobre os fenômenos do ambiente.
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Figura 17 – Metamodelo WRSPM

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.3 Regras de formação e restrições
As fórmulas do modelo WRSPM definem as relações entre os artefatos.
Sendo assim, é necessário garantir que essas relações também estejam definidas
no metamodelo proposto, nos relacionamentos e navegações entre as metaclasses.
No entanto, algumas fórmulas precisam ser reescritas para que se possa atender às
condições e premissas assumidas neste trabalho.
A fórmula (1) da seção 3 constitui a propriedade de adequação, que
estabelece a implementação dos requisitos a partir dos fenômenos do conhecimento
do domínio, do programa e da máquina. Como o antecedente está universalmente
quantificado, não se pode eliminar P e M sem alterar o significado da fórmula. Podese observar que P e M tornam o antecedente mais forte, isto é, mais restrito, uma
vez que todos os eventos de um determinado P executando em M estão adequados.
Ora, a eliminação de P e M, como em:
(1')
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torna o antecedente mais fraco, isto é, há um aumento no grau de liberdade
para as escolhas de P e M adequadas. Como essa adequação não teria a mesma
semântica de (1), ela será discriminada de adequação parcial.
A fórmula (3) da seção 3 estabelece a consistência relativa, pois exige a
consistência de W, P e M juntos. Como no caso não se consideram P e M, esta
fórmula não será utilizada. De outro lado, observa-se que se for considerado que o
antecedente sempre vale, isto é, que sempre há um eh s, pode-se logicamente
eliminar P e M, chegando-se a uma tautologia:
(3')
As fórmulas (2), (4) e (5) não apresentam necessidade de redefinição, uma
vez que seus elementos são dados sempre em termos dos artefatos W, R e S,
permanecendo assim inalteradas:
(2)
(4)
(5)
Por fim, a fórmula (6) da seção 3 não será considerada, pois estabelece a
consistência relativa para a obrigação de prova, a qual requer P e M, termos não
considerados no escopo do presente trabalho.
De modo a facilitar a descrição das restrições dadas pelas fórmulas, cada
uma delas é reescrita de tal modo que sejam explicitados todos os elementos
presentes no metamodelo. Obtém-se então:
(1')
(2')
(4')
(5')
O metamodelo proposto para o WRSPM, com o escopo definido no presente
trabalho, isto é, abrangendo somente os artefatos W, R e S, compreende portanto a
descrição em UML apresentada na Figura 17 e as restrições representadas pelas
fórmulas (1'), (2'), (4') e (5'). Estas últimas constituem, portanto, informações
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adicionais necessárias do metamodelo, tais como navegabilidade entre as
metaclasses.
Do ponto de vista prático, essas restrições permitem que os especialistas do
domínio possam avaliar a consistência dos modelos, produzidos para aplicações de
software, entre o domínio (mundo), os requisitos e as especificações derivadas.
4.3.4 Instanciação
A partir do metamodelo apresentado na seção 4.3.2 é possível instanciar um
modelo WRSPM para o exemplo utilizado na seção 3.3, no qual é proposto uma
especificação de um requisito de leitura da condição interna de uma árvore. A Figura
18 apresenta este modelo. Nesta seção não serão aplicadas as restrições,
expressadas na lógica de primeira ordem. Esse passo será realizado na seção 6,
Exemplo de aplicação.
Figura 18 – Modelo WRSPM para o exemplo do trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor

A construção do modelo foi realizada com base no uso de estereótipos, os
quais permitem estender as metaclasses do metamodelo, possibilitando assim a
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inclusão de novos atributos (CLARK, 2008). Os estereótipos aqui são derivados
diretamente das metaclasses do metamodelo WRSPM proposto. Assim, por
exemplo, a classe OndaEletromagnética é um fenômeno visível do ambiente, isto é,
ela tem as propriedades de um FenômenoVisívelAmbiente definido no metamodelo
da Figura 17. Ademais, para tornar o exemplo simples, foram desconsideradas aqui
as classes que modelam as designações e as definições formais.
O ambiente de interesse para este modelo diz respeito à avaliação do Estado
Interno de uma árvore. Nesse ambiente, é considerado um mundo da Tomografia.
Nesse mundo, por sua vez, são descritos alguns fenômenos de ambiente e alguns
fenômenos de sistema (conforme seção 3.3): técnico (eh), tomógrafo (eh), onda
eletromagnética (ev) e leitura da onda eletromagnética (sv).
Conforme o metamodelo, pode existir uma relação "afeta" entre os diversos
fenômenos. No modelo, o fenômeno "técnico" afeta o fenômeno "tomógrafo", que
por sua vez afeta o fenômeno "onda eletromagnética", fazendo com que este se
manifeste.
O requisito de Leitura da Condição Interna se estabelece a partir de uma
restrição de manifestação do fenômeno da onda eletromagnética.
4.4

Conclusão
Esta seção apresentou o metamodelo proposto para o modelo do quadro de

referência do trabalho, o modelo WRSPM. Cada um de seus artefatos foi
classificado e foram definidas suas propriedades e relações. As cláusulas e fórmulas
de verificações do WRSPM foram reescritas para serem incorporadas como
informações adicionais do metamodelo. Por fim, foi apresentado um modelo para o
exemplo do trabalho, obtido a partir do metamodelo.
Com base no metamodelo proposto, a seção seguinte discutirá a escolha do
artefato de requisitos do processos de linha de produtos e apresentará a extensão
do modelo WRSPM para linha de produtos.
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5 METAMODELO PARA SEPARAÇÃO DE REQUISITOS E ESPECIFICAÇÕES EM
LINHA DE PRODUTOS DE SOFTWARE
5.1

Introdução
Esta seção apresenta a proposta de extensão do WRSPM para a separação

de requisitos e especificações em linha de produtos de software. Além disso, esta
seção também apresenta os critérios para seleção do processo de linha de produtos
a ser utilizado no trabalho, bem como as adaptações necessárias à sua aplicação.
5.2

Escolha do processo

5.2.1 Definição dos critérios
O objetivo do trabalho consiste na elaboração de um metamodelo de
separação explícita de requisitos e especificações em artefatos de requisitos de um
processo de linha de produto de software. Para que isto seja possível, será
necessária inicialmente a escolha do processo de linha de produto a ser adotado.
Sendo assim, alguns critérios para a seleção do processo deverão ser definidos.
A seguir são descritos os critérios utilizados na avaliação dos processos.
Cada critério apresenta um grupo de atributos a serem avaliados, sendo que cada
atributo implicará em um peso diferente na avaliação.
5.2.1.1 Adequação ao WRSPM
O primeiro critério permite estabelecer o grau de adequação dos processos
em relação ao quadro de referência do trabalho. A partir de sua aplicação será
possível avaliar qual processo mais se aproxima ao modelo de requisitos WRSPM.
O modelo mais adequado é aquele que menos será modificado quando da
introdução do WRSPM.
Neste critério, os processos serão avaliados em relação a dois atributos:
separação entre domínio e requisitos, e separação entre requisitos e especificação.
Conforme definido na seção 3, a partir dos artefatos W, R e S, o modelo de
requisitos define uma separação explícita entre requisitos e especificações. Sendo
assim, será necessário identificar em cada um dos processos como se efetiva a
separação entre domínio (de onde se originam os requisitos), requisitos e
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especificações. Cada um dos atributos apresenta um peso diferente, conforme
Tabela 1.
Tabela 1 – Atributos e pesos para Adequação ao WRSPM
Atributo

Peso

Domínio/Requisitos

2

Requisitos/Especificações

1

Fonte: Elaborado pelo autor

A justificativa para a adoção desses pesos reside no fato de que, segundo o
modelo WRSPM, requisitos são considerados como restrições sobre fenômenos do
ambiente e, as especificações, como refinamentos de requisitos (JACKSON, 1997).
Dessa forma, a relação entre os requisitos e o ambiente apresenta maior
importância. Essa relação de importância, em linha de produtos de software,
considerando-se os processos estudados (CLEMENTS et al., 2009), (POHL et al.,
2005) e (GOMAA, 2004), encontra-se na definição do domínio e do escopo.
5.2.1.2 Separação de atividades
O segundo critério avalia se os processos estudados estabelecem uma
separação explícita entre as atividades ou subprocessos que produzem os artefatos
utilizados na criação da linha de produtos e os artefatos utilizados na construção de
cada produto. A justificativa para a adoção deste critério é que a premissa do
trabalho considera que, devido à natureza da linha de produtos, os problemas da
ausência de separação entre requisitos e especificações serão agravados. Dessa
forma, será necessária a definição do modelo de requisitos que separa requisitos de
suas especificações, tanto na construção da linha de produtos como na construção
de cada produto em si (o que se assemelha, de certa forma, ao desenvolvimento de
um sistema único).
De modo geral, os processos de linha de produtos de software descritos na
seção 2 apresentam esta separação. Observando-se os processos, foi possível
notar um grupo de atividades recorrentes, a saber: definição do escopo, identificação
da comunalidade e variabilidade, e elicitação de requisitos. Estas atividades
definirão os atributos deste critério, conforme Tabela 2.
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Tabela 2 – Atributos e pesos para Separação de atividades
Atributo

Peso

Escopo

3

Requisitos comuns

2

Requisitos variáveis

2

Requisitos da aplicação

1

Fonte: Elaborado pelo autor

O peso de cada atributo leva em consideração o grau de importância para a
definição de requisitos e suas especificações. Segundo Clements et al. (2009), o
escopo define os limites da linha de produtos e é a origem de seus requisitos, tendo
portanto o maior grau de importância. A identificação dos requisitos comuns e
variáveis coloca-se em segundo lugar pois estabelece tudo o que um produto poderá
conter, bem como a ligação entre os requisitos nos diversos produtos.
Os requisitos específicos de cada aplicação da linha de produtos também
devem ser levados em consideração, mas espera-se um grau de importância menor,
uma vez que grande parte dos requisitos serão derivados dos requisitos comuns e
variáveis da linha de produtos (POHL et al., 2005).
5.2.1.3 Validação de requisitos
O terceiro critério permite identificar o processo que tenha melhor suporte às
verificações do modelo de requisitos do trabalho. Nesse modelo, as relações
estabelecidas no WRSPM são utilizadas para que se possa realizar a validação dos
requisitos e suas especificações. Portanto, o processo a ser adotado deverá permitir
a realização desse tipo de validação.
Os processos serão avaliados em relação a dois atributos: verificação e
rastreabilidade. A Tabela 3 apresenta estes atributos e seus respectivos pesos.
Tabela 3 – Atributos e pesos para Validação de requisitos
Atributo

Peso

Verificação

2

Rastreabilidade

2

Fonte: Elaborado pelo autor

64

O atributo de verificação indicará se o processo avaliado define algum tipo de
verificação de requisitos e as atividades para esta verificação. O atributo de
rastreabilidade avalia se o processo define e apresenta elementos de rastreabilidade
de requisitos, bem como quais os artefatos utilizados. A rastreabilidade é essencial
para se identificar os elementos dos artefatos que estão sendo verificados.
5.2.2 Aplicação dos critérios
A partir dos critérios definidos, os processos apresentados na seção 2 foram
avaliados. As tabelas 4, 5 e 6 apresentam um resumo desta avaliação.
Tabela 4 – Resumo da avaliação para o Critério 1
Processo

Domínio/Requisitos
(D/R)
Apresenta atividades para a
construção de um modelo de
PLP
domínio, e a partir dele, a
extração dos requisitos.
Não contempla a criação de um
modelo específico para o
SPLE
domínio, atrelando sua
definição ao artefato central do
processo
Não contempla a criação de um
ESPLEP
modelo específico para o
domínio
Apresenta atividades para a
construção
de um modelo de
PuLSE
domínio, e a partir dele, a
extração dos requisitos.
Fonte: Elaborado pelo autor

Requisitos/Especificações
(R/E)
Não há clara definição da
separação entre requisitos e
especificações
Não há clara definição da
separação entre requisitos e
especificações
Não há clara definição da
separação entre requisitos e
especificações
Não há clara definição da
separação entre requisitos e
especificações

Tabela 5 – Resumo da avaliação para o Critério 2
Processo

Escopo

PLP

(E)
Sim

Requisitos
comuns
(RC)
Sim

SPLE

Sim

Sim

Sim

Sim

ESPLEP

Sim

Sim

Sim

Sim

PuLSE

Sim

Sim

Sim

Sim

Fonte: Elaborado pelo autor

Requisitos
variáveis
(RV)
Sim

Requisitos
da aplicação
(RA)
Sim
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Tabela 6 – Resumo da avaliação para o Critério 3
Processo

Verificação
(VF)

ESPLEP

Não menciona

Rastreabilidade
(RT)
Menciona relações para
rastreamento de artefatos de
LPS
Menciona relação para
rastreamento entre artefatos a
partir de um ponto único
Não menciona

PuLSE

Não menciona

Não menciona

PLP

Menciona atividades de
verificação de requisitos

SPLE

Menciona atividades de
verificação de requisitos

Fonte: Elaborado pelo autor

Com os resultados da aplicação dos critérios, foram aplicados os pesos de
cada critério. Para cada um dos critérios das tabelas foi definida uma sigla, a qual
representa cada qual na Tabela 7.
Tabela 7 – Resultado da avaliação
Processo
PLP

D/R
2

R/E
0

EP
3

RC
2

RV
2

RA
1

VF
2

RT
2

Total
14

SPLE

1

0

3

2

2

1

2

2

13

ESPLEP

0

0

3

2

2

1

0

0

8

2

2

2

1

0

0

9

PuLSE

2
0
Fonte: Elaborado pelo autor

Considerando-se os resultados obtidos pelas avaliações de cada um dos
critérios, escolhe-se o processo PLP para utilização no trabalho. O processo SPLE
poderia também ser escolhido, por ter uma pontuação muito próxima. No entanto,
por ele não ter um modelo específico para o domínio, artefato importante do
WRSPM, ele foi rejeitado. Observa-se que nenhum dos processos examinados faz
uma clara separação entre requisitos e especificações.
5.3

Definição do artefato de requisitos
A elaboração da extensão do modelo de requisitos para linha de produtos de

software depende diretamente do tipo de artefato utilizado na atividade de
especificação de requisitos.
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Desde o seu surgimento, a construção, aplicação e implementação de linha
de produtos de software, principalmente no que diz respeito à definição e descrição
de seus produtos, tem estado diretamente ligada à aplicação de conceitos e técnicas
de análise de domínio (KIM et al., 2003). O principal artefato utilizado na análise de
domínio para linhas de produto é o modelo de features, proposta inicialmente em
(KANG et al., 1990) e resumido na seção 2.
Diversos trabalhos, como aqueles apresentados em (KIM et al., 2006),
(SCHOBBENS et al., 2006), (LEE e MUTHIG, 2006) e (LISBOA et al., 2010) têm
evidenciado a ampla utilização do modelo de features durante a modelagem do
domínio, produtos e requisitos de uma linha de produtos, independentemente dos
processos adotados.
O processo PLP, conforme descrito na seção 2, não define claramente um
único artefato para a atividade de elicitação e análise de requisitos. Ao invés disso, o
processo destaca uma série de artefatos e técnicas que podem ser utilizadas para
descrever e elicitar os requisitos, podendo-se destacar o uso dos seguintes tipos de
artefatos: stakeholder views, modelo de features, casos de uso e change-cases
(CLEMENTS et al., 2009).
Considerando, portanto, que o modelo de features é o mais comum, optou-se
por adotar este modelo como artefato central de requisitos no processo PLP, o qual
será estendido para possibilitar a introdução da separação explícita entre requisitos
e especificações, de modo a deixá-lo em conformidade com o modelo de referência
WRSPM.
5.4

Extensão do metamodelo WRSPM

5.4.1 Feature
O conceito de feature, no contexto das linhas de produtos tem sido
amplamente discutido, ao ponto de motivar estudos sobre a sua natureza e suas
qualidades (CLASSEN et al., 2008).
No processo PLP, uma feature é definida como um aspecto ou característica
visível ao usuário (CLEMENTS et al., 2009). A partir da avaliação desta definição
com os conceitos presentes no modelo WRSPM é possível posicionar a feature no
contexto do modelo. A definição "característica visível ao usuário" apresenta relação
direta com aquilo que se espera ser construído: o sistema. Dessa forma, uma feature
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tende a apresentar uma ligação com os artefatos que detalham o que é esperado do
sistema, ou seja, requisito (R) e especificação (S) do modelo WRSPM.
Segundo o WRSPM, uma especificação deve conter somente refinamentos
de um requisito para uma possível implementação em um programa P. Ela deve
servir como um guia para a implementação, abstraindo o conhecimento presente em
W e R daqueles que irão trabalhar no desenvolvimento de P (GUNTER et al., 2000).
Considerando-se que a especificação somente garante que os requisitos estarão
satisfeitos quando a máquina for instalada no ambiente, pode-se descartar a
associação desta com a feature, já que as propriedades do sistema que estarão
visíveis no ambiente pertencem ao requisito.
Por outro lado, os requisitos definem restrições sobre os fenômenos do
ambiente, garantindo as propriedades da máquina quando esta for instalada no
ambiente. Neste sentido, torna-se plausível associar features à requisitos.
Entretanto, esta relação não é estritamente direta.
É preciso ponderar que uma feature (ou conjunto de features) estabelece as
características comuns e variáveis (obrigatórias, opcionais ou alternativas) que
podem ser escolhidas para que seja configurado um determinado produto de uma
linha de produtos.
Considerando que determinadas escolhas de features implicarão na presença
(ou não) de determinados fenômenos no ambiente, há portanto uma relação de
restrição e associação entre fenômenos, features e requisitos.
Sendo assim, o ponto de partida da extensão do metamodelo WRSPM é a
interpretação das features como partições do conjunto de fenômenos do mundo.
5.4.2 Features, fenômenos e requisitos
Uma linha de produtos de software apresentará requisitos comuns e variáveis,
sendo os comuns aqueles pertencentes a todos os produtos e os variáveis a
somente um ou alguns produtos.
Levando-se isto em conta, é possível deduzir então que em uma linha de
produtos haverá um novo tipo de relação entre os requisitos: requisitos
compartilhados entre produtos, o que implica a existência de um conjunto de
fenômenos compartilhados entre produtos. Isto quer dizer que, em uma determinada
feature poderão existir conjuntos de fenômenos compartilhados com outras features.
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Como os requisitos já apresentam uma relação com um conjunto de
fenômenos, ao considerar-se a relação das features com os requistos, obter-se-á
uma projeção entre dois conjuntos.
Como pode ser observado na Figura 19, cada conjunto, representado pela
sigla RFR (Relação Fenômeno-Requisito) compartilha um grupo de relações comuns
com outros conjuntos, além de possuir suas próprias relações.
Figura 19 - Relação entre requisitos comuns e variáveis e seus fenômenos

Fonte: Elaborado pelo autor

Dessa forma, as features de cada produto são na verdade, a Relação
Requisito-Fenômeno, e podem ser vistas como partições lógicas que permitem
mapear o conjunto de fenômenos ligados à um conjunto de requisitos.
5.4.3 Metamodelo de requisitos para LPS
Para a extensão do WRSPM, propõe-se adicionar ao metamodelo
apresentado na seção 4 um elemento que represente a feature no nível de
abstração de metamodelo, e que neste elemento, seja possível visualizar as
partições definidas anteriormente. Para tanto, foram identificados alguns trabalhos
que propõem metamodelos para modelos de features.
Laguna e Marqués (2009) buscam estabelecer um metamodelo detalhado de
features a partir da utilização de formalismos baseados em hipergrafos. Para isso,
utilizam o trabalho elaborado por Schobbens et al. (2007), que explora e revisa
diversas abordagens para diagramas de features.
Czarnecki et al. (2004) e Llana e Salavert (2010), por sua vez, estendem o
modelo de features para que seja possível trabalhar com a atribuição de
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cardinalidades. Esses trabalhos são considerados extensões do modelo introduzido
por Kang et al. (1990), uma vez que este não contemplava esta possibilidade.
No entanto, nenhum desses trabalhos apresenta, em seus metamodelos, uma
definição clara das partições propostas por esta pesquisa. Não foi possível identificar
nos metamodelos desses trabalhos os relacionamentos entre o que é comum,
opcional e variável. Além disso, alguns dos trabalhos não contemplam todos os
conceitos presentes nos modelos de features e também possibilitam a criação de
modelos malformados (Sepúlveda et al., 2012).
Com o intuito de corrigir estes problemas, e propor um metamodelo que
atenda às necessidades mais recorrentes na construção de modelos de features,
Sepúlveda et al. (2012) apresentam um proposta de um metamodelo unificado para
features, representado na Figura 20.
Figura 20 – Metamodelo unificado para features

Fonte: Sepúlveda et al. (2012)

Pode-se notar que houve uma preocupação dos autores em representar o
metamodelo de features de forma simplificada. Nota-se também que a metaclasse
Parenthood permite estabelecer uma relação entre duas features, indicando se a
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feature derivada é obrigatória ou opcional (estabelecendo assim as características
comuns e variáveis). Além disso, a metaclasse LogicAssociation permite indicar se a
relação entre duas features de mesmo nível representa uma associação do tipo
alternativa, seja ela exclusiva ou não. Dessa forma, conclui-se que esse metamodelo
permite expressar o conceito de partições conforme pretendido.
Sendo assim, a proposta de extensão, para se obter um metamodelo de
requisitos para linha de produtos de software, parte da associação entre o
metamodelo definido por Sepúlveda et al. (2012) e o metamodelo elaborado na
seção 4.
Conforme discutido na seção 5.4.2, as partições estabelecidas pelas features
estão ligadas ao conjunto de fenômenos e requisitos. Uma determinada partição
pode então conter um conjunto de fenômenos. No entanto, uma partição também
pode conter um conjunto de requisitos. Dessa forma, a melhor representação em um
metamodelo para estas relações é aquela apresentada na Figura 21.
Figura 21 – Relação entre partições e conjunto de fenômenos e requisitos

Fonte: Elaborado pelo autor

Propõe-se, portanto, o modelo estendido apresentado na Figura 22.
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Figura 22 - Extensão do metamodelo proposto

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.5

Extensão do PLP
O processo de linha de produtos de software adotado no trabalho foi o

Product Line Practice (PLP), no qual foi escolhido um artefato para a introdução da
extensão do metamodelo de requisitos proposto.
Conforme detalhado na seção 2, o PLP define uma série de atividades para a
constituição, projeto e implantação de uma linha de produtos. Dentre as atividades,
foi dado maior enfoque no trabalho àquelas que possuem direta relação com o
Desenvolvimento dos Ativos Principais, mais especificamente, com a elicitação e
especificação de requisitos, como atividades de Escopo, Entendimento do Domínio e
Engenharia de Requisitos (sendo que estas atividades também foram utilizadas
como critérios para a escolha do processo). Sendo assim, a aplicação do PLP para o
exemplo do trabalho será guiada pelos conceitos, tarefas e técnicas dessas
atividades do processo.
Para as atividades de Escopo e Entendimento do Domínio será utilizada a
técnica de Análise de Domínio proposta por Kang et al. (1990), sendo sua escolha
justificada com base no que foi exposto na seção 5.3. Já para as atividades de
Engenharia de Requisitos foi necessário uma adaptação do PLP. A Tabela 8
apresenta o comparativo entre as atividades definidas no PLP e as atividades que
tiveram de ser definidas para a adaptação do PLP utilizada neste trabalho, em
virtude da introdução da extensão do metamodelo de requisitos. As descrições
dessas atividades encontram-se ao longo da elaboração do exemplo de aplicação.
Como pode ser observado, as atividades 1 e 2 permanecem inalteradas. Na
atividade 3, as etapas de elicitação, análise e verificação de requisitos foram
adaptadas de modo que fosse possível sua compatibilização com o WRSPM. Por
não fazer parte do objetivo deste trabalho, não foram consideradas as atividades
necessárias ao gerenciamento de requisitos.
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Tabela 8 – Atividades do PLP e do PLP adaptado
Processo PLP
1. Escopo
a. Definição do escopo da linha de
produtos
b. Definição dos produtos que
comporão a linha de produtos
2. Análise do domínio

Processo PLP adaptado
1. Escopo
a. Definição do escopo da linha de
produtos
b. Definição dos produtos que
comporão a linha de produtos
2. Análise do domínio

a. Construção do modelo de features

a. Construção do modelo de features

b. Construção do dicionário de

b. Construção do dicionário de

terminologia do domínio

terminologia do domínio

3. Engenharia de requisitos
a. Elicitação dos requistos
b. Análise de requisitos
c. Verificação de requisitos
d. Gerenciamento de requisitos

3. Engenharia de requisitos
a. Elicitação e definição dos
requisitos
b. Análise de requisitos


Definição da terminologia
designada



Elaboração do modelo de
features em UML



Construção do modelo de
requisitos

c. Verificação do modelo de
requisitos
d. Gerenciamento de requisitos
Fonte: Elaborado pelo autor

5.6

Conclusão
Esta seção apresentou e escolha do processo de linha de produtos, bem

como a definição do artefato a ser estendido e a proposta de extensão.
A partir da introdução da feature com a função de particionamento dos
fenômenos foi possível introduzir a separação explícita entre requisitos e
especificações dos vários produtos de uma linha de produtos, permitindo a
elaboração de um metamodelo do WRSPM para linha de produtos.
O processo escolhido foi adaptado para que fosse compatível com o WRSPM,
com a redefinição de algumas atividades.
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Na próxima seção é apresentado um exemplo de uso deste metamodelo,
seguindo-se as atividades do processo adaptado, com a finalidade de ilustrar sua
aplicação.
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6 EXEMPLO DE APLICAÇÃO
6.1

Introdução
Esta seção apresenta um exemplo de aplicação do metamodelo de requisitos

proposto, por meio da aplicação em um processo para estruturação de uma linha de
produtos de software. O exemplo utilizado para a linha de produtos é extraído do
software proposto por Viríssimo et al. (2013).
No exemplo, por simplicidade, serão considerados apenas os requisitos
funcionais. Observe-se que o modelo WRSPM não faz distinção entre requisitos
funcionais e não funcionais, ambos são requisitos propriamente ditos, isto é,
restrições sobre os fenômenos de interesse no ambiente em que um sistema de
informação será implantado. Tais restrições podem ser classificadas como
funcionais ou não funcionais, segundo as práticas usuais da engenharia de software
e, em particular, da engenharia de requisitos.
6.2

Descrição do exemplo
O exemplo consiste de uma linha de produtos de software para um sistema

de gestão de arborização. Este consiste de um sistema para o cadastro, inspeção e
inventário das árvores de um município ou parque. Seus objetivos são: possibilitar o
diagnóstico qualitativo e quantitativo da arborização e definição dos indicadores
ambientais necessários para a gestão do município; e possibilitar o planejamento
para a melhoria do espaço urbano e, consequentemente, da qualidade de vida
(VIRISSIMO et al., 2013).
A linha de produtos de software para a gestão de arborização será definida,
neste trabalho, somente no contexto das inspeções realizadas nas árvores. Uma
inspeção consiste da avaliação, por parte de um técnico especialista (biólogo,
engenheiro agrônomo, engenheiro florestal), de um espécime de árvore plantando
no meio urbano.
Durante esta inspeção, são coletadas diversas informações a respeito das
condições da árvore, bem como são realizadas algumas análises mais específicas,
com o objetivo de se identificar o estado em que a árvore se encontra. Estas
análises também possibilitam a detecção de problemas existentes e potenciais na
árvore, o que auxilia na prevenção e tratamento do espécime (VIRISSIMO et al.,
2013).
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6.3

Aplicação do exemplo
A seguir é apresentado a aplicação do exemplo proposto, seguindo-se as

atividades do processo PLP adaptado.
6.3.1 Escopo
6.3.1.1 Definição do escopo
Para se obter os requisitos dos produtos de uma linha de produtos é
necessário primeiro realizar a definição do escopo. Para se atingir este objetivo, foi
preciso coletar informação suficiente sobre o domínio no qual se baseia o trabalho.
As seguintes fontes de informação foram utilizadas como entradas:


Especialistas

do

domínio:

biólogos,

engenheiros

botânicos

e

pesquisadores que trabalham diariamente com a inspeção e avaliação
de árvores;


Sistemas de gestão de arborização: sistemas únicos desenvolvidos
anteriormente pelo grupo de trabalho do projeto; e



Literatura do domínio: artigos e manuais sobre gestão de arborização.

Após uma revisão inicial sobre o domínio de gestão de arborização foi
possível constatar que seria inapropriado a definição completa do escopo para a
aplicação do exemplo deste trabalho, devido ao amplo espectro de produtos e
features possíveis (conforme pode ser observado em Viríssimo et al., (2013)). Dessa
forma, optou-se por restringir a linha de produtos ao escopo dos seguintes grupos de
funcionalidades principais: Identificação Botânica, Análise Interna, Avaliação de
Pragas e Fotos.
6.3.1.2 Definição dos produtos
Com o escopo da linha de produtos delimitado, é possível determinar quais os
produtos poderão ser construídos. Além disso, a definição dos produtos permite que
seja possível identificar a comunalidade e a variabilidade em uma linha de produtos.
Dessa

forma,

seguindo-se

o

PLP,

é

construída

uma

matriz

de

atributos/produtos para a identificação dos produtos que comporão o exemplo. Esta
matriz está apresentada na Tabela 9.
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Tabela 9 – Matriz de produtos para LPS de gestão de arborização

Identificação
Botânica

Inspeção
Básica
Com
Identificação

Inspeção
Fitossanitária
Com
Identificação

Inspeção
Interna
Com
Identificação

Análise Interna

Sem análise

Sem análise

Prospecção

Fungos

Fungos e Cupim

Sem avaliação

Fungos e Cupim

Com Fotos

Com Fotos

Com Fotos

Com Fotos

Avaliação de
Pragas
Fotos

Inspeção
Avançada
Com
Identificação
Prospecção e
Tomografia

Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode ser observado, a linha de produtos de gestão de arborização é
composta por quatro produtos: Inspeção Básica, Inspeção Fitossanitária, Inspeção
Interna e Inspeção Avançada. Cada um destes produtos possui um grupo de
atributos que indicam as funcionalidades presentes.
A matriz de produtos elaborada será utilizada para a construção do modelo de
features, o qual permitirá estabelecer as features da linha de produtos.
6.3.2 Análise de Domínio
6.3.2.1 Modelo de features
Seguindo-se a técnica de análise de domínio do processo PLP e, com base
na definição do escopo e dos produtos, é estabelecido primeiramente um modelo de
features para a gestão da arborização (Figura 23).
Figura 23 – Modelo de features para a linha de produtos de gestão da arborização

Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode ser observado, a feature de Inspeção é comum à linha de
produtos, estando portanto presente em todos os produtos derivados. Conforme
exposto anteriormente, a linha de produtos para este exemplo está definida no
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contexto das inspeções realizadas. Sendo assim, é necessário construir um modelo
de features específico para a Inspeção, o qual é apresentado na Figura 24.
Figura 24 – Modelo de features para a inspeção

Fonte: Elaborado pelo autor

Têm-se então que, para a feature de Inspeção as features Identificação
Botânica e Fotos estarão sempre presentes, e pode-se optar entre as features de
Análise Interna e Avaliação de Pragas. A feature de Análise Interna possui duas
features: Prospecção e Tomografia, ambas sendo opcionais. A feature de Avaliação
de Pragas também é opcional e possui duas features: Fungo e Cupim.
Este modelo de features será utilizado para introduzir o modelo de requisitos
proposto pelo trabalho, que será construído para as features de Análise Interna e
Avaliação de Pragas
6.3.2.2 Dicionário de terminologia do domínio
O dicionário de terminologia do domínio é utilizado para padronizar a
terminologia que descreve o domínio da linha de produtos de software (KANG et al.,
1990). O dicionário será importante para a construção do modelo de requisitos pois
fornecerá informações sobre termos da linguagem utilizada no domínio, o que
facilitará a criação da terminologia designada do modelo WRSPM.
A seguir é apresentado um dicionário resumido para o exemplo do trabalho.

árvore

vegetal de tronco lenhoso; exemplar ou espécime arbóreo
no qual são realizadas as inspeções

cupim

micro-organismo que se alimenta da madeira da árvore

fungo

micro-organismo que causa o apodrecimento de uma
árvore
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inspeção

avaliação, por parte de um técnico especialista (biólogo,
engenheiro agrônomo, engenheiro florestal), de um
espécime de árvore plantando no meio urbano.

meio urbano

área que delimita o espaço de interesse para a gestão da
arborização.

penetrógrafo

equipamento que possibilita a realização da prospecção

prospecção

avaliação da deterioração interna de uma árvore por meio
de um pequeno furo realizado por uma broca metálica

técnico
especialista

profissional capacitado para realizar uma inspeção em
uma árvore

tomografia

avaliação do estado interno de uma árvore por meio de
ondas eletromagnéticas

tomógrafo

equipamento que possibilita a realização da tomografia

6.3.3 Engenharia de Requisitos
6.3.3.1 Elicitação e definição dos requisitos
A partir da análise de cada produto, juntamente com os especialistas do
domínio, foi elicitado e acordado um conjunto de requisitos mínimos. Dentre estes
requisitos, por razões de simplicidade, foi escolhido um grupo menor para a
especificação e construção do modelo neste exemplo. A principal simplicidade desse
grupo é que a cada feature corresponde um único requisito funcional. Os requisitos
estão elencados na Tabela 10.
Tabela 10 – Requisitos para a linha de produtos
Requisitos para Análise Interna e Avaliação de Pragas
R1
R2
R3
R4

Leitura da condição interna de uma árvore
Leitura da deterioração interna de uma árvore
Detecção do ataque de fungos
Detecção do ataque de cupins

Fonte: Elaborado pelo autor

O requisito R1 diz respeito à feature Tomografia, em que é utilizado o
equipamento tomógrafo para a leitura da condição interna de uma árvore. O
requisito R2 refere-se à feature Prospecção, em que o equipamento penetrógrafo é
utilizado para a leitura da deterioração interna de uma árvore. O requisito R3 referese à feature Fungo, que constata a presença do ataque de fungos na árvore. Por

80

fim, o requisito R4 refere-se à feature Cupim, que constata a presença do ataque de
cupins na árvore.
6.3.3.2 Análise de requisitos: Terminologia designada
Conforme descrito na seção 3, os requisitos devem ser descritos em termos
do ambiente e sua terminologia designada deve apresentar os fenômenos que
participam da interação entre ambiente e máquina. A seguir está apresentada a
terminologia designada para cada um dos requisitos.
 Requisito R1:
o eh: o técnico e o tomógrafo;
o ev: ondas eletromagnéticas, ocorridas em determinados intervalos
de tempo, no tronco da árvore;
o

sv: leituras das ondas magnéticas; e

o sh: cálculo da condição interna da árvore.
 Requisito R2:
o eh: o técnico e o penetrógrafo;
o ev: penetração da broca;
o

sv: leituras da profundidade de madeira penetrada; e

o sh: cálculo da deterioração interna da árvore.
 Requisito R3:
o eh: ação do fungo na árvore;
o ev: avaliação do fungo pelo técnico;
o

sv: presença do fungo; e

o sh: registro na estrutura interna do sistema da presença do fungo.
 Requisito R4:
o eh: ação do cupim na árvore;
o ev: avaliação do cupim pelo técnico;
o

sv: presença do cupim; e

o

sh: registro na estrutura interna do sistema da presença do cupim.
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Com base nesta terminologia designada, pode-se designar e definir
formalmente cada um dos fenômenos elencados:
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Para este exemplo simplificado, adota-se um refinamento simples dos
requisitos para se derivar a especificação dos requisitos. Assim, a forma geral do
refinamento será

, em que cada ev de um requisito implica um sv.

As especificações (S), dadas em termos comuns do ambiente e do sistema,
para os requisitos R1, R2, R3 e R4 são, respectivamente:


S1: se ocorrer uma onda eletromagnética em um determinado tempo
então deve ocorrer uma leitura pelo sistema.



S2: se ocorrer penetração da broca do penetrógrafo, então deve
ocorrer a leitura da profundidade da madeira penetrada.



S3: a avaliação do fungo pelo técnico registra a presença do fungo.



S4: a avaliação do cupim pelo técnico registra a presença do cupim.

6.3.3.3 Análise de requisitos: Elaboração do modelo de features
De modo a possibilitar a construção do modelo de requisitos estendido para a
linha de produtos é necessário transformar o modelo de features da seção 6.3.2
para um modelo de features em UML. Isto foi realizado tomando como base o
metamodelo de features definido na seção 5.
A Figura 25 apresenta o resultado da transformação do modelo de features
para a feature de Análise Interna. A feature raiz do modelo é a Inspeção, tendo
como filha um feature AnáliseInterna, com a multiplicidade mínima 0 e multiplicidade
máxima 1, sendo opcional.
A feature Análise Interna, por sua vez, apresenta duas features filhas: a
feature Tomografia, com multiplicidade mínima 0 e máxima 1, sendo opcional, e a
feature Prospecção, também com multiplicidade mínima 0 e máxima 1, e opcional.
Já a Figura 26 apresenta o resultado da transformação do modelo de features
para a feature de Avaliação de Pragas. A feature raiz do modelo é a Inspeção, tendo
como filha um feature AvaliaçãoPragas, com a multiplicidade mínima 0 e
multiplicidade máxima 1, sendo opcional.
A feature Avaliação de Pragas, por sua vez, apresenta duas features filhas: a
feature Cupim, com multiplicidade mínima 0 e máxima 1, sendo opcional, e a feature
Fungo, também com multiplicidade mínima 0 e máxima 1, e opcional.
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Figura 25 – Modelo de features – Análise Interna

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 26 – Modelo de features – Avaliação de Pragas

Fonte: Elaborado pelo autor

84

6.3.3.4 Análise de requisitos: Modelo de requisitos
Baseando-se na definição dos requisitos e na terminologia designada são
elaborados os modelos de requisitos para cada uma das partições.
O modelo de requisitos para a feature Análise Interna encontra-se
representado na Figura 27.
Figura 27 – Modelo de requisitos para Análise Interna

Fonte: Elaborado pelo autor
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O ambiente de interesse é o da Inspeção, conforme detalhado no começo da
aplicação deste exemplo. O mundo de interesse para o sistema é o da Análise
Interna.
Este mundo é composto então pelos fenômenos do ambiente (Tomógrafo,
Penetrógrafo,

Técnico,

OndaEletromagnética

e

PenetraçãoBroca)

e

pelos

fenômenos de sistema (LeituraOnda e LeituraProfundidade).
Os

requisitos

R1

e

R2

são

representados

respectivamente

por

LeituraCondiçãoInterna e LeituraDeterioraçãoInterna, sendo estes restrições sobre
os

fenômenos

OndaEletromagnética

e

PenetraçãoBroca.

O

requisito

LeituraCondiçãoInterna é dado por meio da restrição ExistenciaOnda. Por sua vez, o
requisito

é dado por meio da restrição MadeiraPenetrada, que apresenta uma

propriedade que indica a porcentagem de penetração.
As especificações S1 e S2 são representadas no modelo por LerOnda e
LerProfundidade, sendo refinamentos dos requisitos R1 e R2, respectivamente.
Após a etapa de especificação de requisitos, foi questionado aos especialistas
de domínio sobre a completude do modelo, em termos de fenômenos, requisitos e
especificações. Durante a discussão, foi apresentado por um dos especialistas de
domínio a presença de um condicionante para o requisito R2.
Durante a leitura da condição interna da árvore, quando da penetração da
broca, é necessário considerar a resistência da madeira, que pode variar de acordo
com a espécie da árvore. Essa resistência tem influência direta na leitura da
deterioração interna, pois apresentará padrões diferentes de profundidade de
penetração da broca. Entretanto, os analistas de requisitos não haviam percebido
esta relação, uma vez que a resistência representa um fenômeno invisível do
ambiente. Caso não se tivesse a orientação do metamodelo, que conduziu à
descoberta dessa relação oculta aos analistas de requisitos (pois seu foco está na
maioria das vezes centrado na especificação dos requisitos, isto é, no sistema), mas
presente no conhecimento dos especialistas, o modelo de requisitos não
contemplaria esse importante fenômeno.
Dessa forma, há de se estabelecer uma relação entre o fenômeno do
ambiente PenetraçãoBroca e este novo fenômeno, ResistênciaMadeira, o que é
demonstrado na Figura 28.
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Figura 28 – Modelo de requisitos corrigido para Análise Interna

Fonte: Elaborado pelo autor
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Passa-se então ao modelo de requisitos referente à feature de Avaliação de
Pragas, apresentado na Figura 29. Como é possível observar, continua-se
trabalhando dentro do mesmo ambiente (Inspeção). No entanto, agora o mundo de
interesse para o sistema é o da Avaliação de Pragas.
Este mundo é composto pelos fenômenos do ambiente (Fungo, Cupim e
AvaliaçãoTécnico)

e

pelos

fenômenos

de

sistema

(PresençaFungo

e

PresençaCupim).
Os

requisitos

R3

e

R4

são

representados

respectivamente

por

DetecçãoFungo e DetecçãoCupim, sendo estes restrições sobre o fenômeno
AvaliaçãoTécnico. O requisito DetecçãoFungo é dado por meio da restrição
AtividadeFungo, que apresenta uma propriedade que indica o grau de ataque do
fungo. Por sua vez, o requisito DetecçãoCupim é dado por meio da restrição
AtividadeCupim, que apresenta uma propriedade que indica o grau de ataque do
cupim.
As

especificações

S3

e

S4,

são

representadas

no

modelo

por

EspecDetecçãoFungo e EspecDetecçãoCupim, sendo refinamentos dos requisitos
R3 e R4, respectivamente.
Analisando-se ainda o modelo, pode-se constatar algumas relações
importantes. Nota-se uma relação "afeta" entre o fenômeno invisível de ambiente
Cupim e o fenômeno visível do sistema PresençaCupim. Isto decorre do fato de que,
existindo um cupim na árvore (constatado pela avaliação do técnico), o sistema
deverá ter registrado a presença deste na árvore. Isto quer dizer que, apesar de a
especificação ser dada somente em termos dos fenômenos compartilhados entre o
ambiente e o sistema, existem interações indiretas entre os fenômenos invisíveis do
ambiente e os fenômenos visíveis do sistema, nem sempre triviais como no caso
anterior da Análise Interna.
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Figura 29 – Modelo de requisitos para Avaliação de Pragas

Fonte: Elaborado pelo autor

Além disso, o modelo apresenta uma relação "afeta" entre os fenômenos
Fungo e Cupim. Esta relação decorre diretamente da elicitação de requisitos e
especificação de requisitos com os especialistas do domínio. Durante esta etapa,
que foi realizada posteriormente à etapa de definição dos produtos da linha de
produtos, foi detectado que existe uma correlação entre estes fenômenos.
Brazolin (2009) discorre sobre a existência de uma correlação entre a
presença de um fungo e a presença de um cupim em uma árvore. Segundo seus
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estudos, o cupim tende a manifestar-se em uma árvore apodrecida por um fungo,
uma vez que o fungo torna a madeira da árvore digerível para um cupim. No
contexto da avaliação de uma árvore, neste caso, torna-se importante investigar
também a presença de fungos.
Dessa forma, todos os produtos que considerem, na Avaliação de Pragas, a
inclusão da feature Cupim devem, obrigatoriamente, requerer a inclusão da feature
Fungo.
Neste ponto, a utilização do metamodelo proposto novamente introduz um
benefício importante, pois ao colocar a questão de se há relações de dependência
entre features – algo que normalmente passa despercebido quando o foco se
concentra na especificação – verifica-se com os especialistas de domínio que há
uma inconsistência no modelo de features para a feature de Avaliação de Pragas, já
que esta relação de dependência não está representada. Os especialistas de
domínio podem então corrigir esta inconsistência do modelo de features
apresentado na Figura 26, introduzindo a dependência CupimREQFungo mostrada
na Figura 30.
Figura 30 – Modelo de features corrigido – Avaliação de Pragas

Fonte: Elaborado pelo autor
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6.3.3.5 Verificação do modelo
A verificação do modelo, como já foi dito, permite que os especialistas do
domínio e os analistas de requisitos avaliem a consistência entre os fenômenos do
mundo, os requisitos e a especificação.
Para a verificação do modelo de requisitos, as informações adicionais do
metamodelo, descritas pelas fórmulas (1'), (2'), (4') e (5'), são utilizadas. Para isto, é
preciso testar em cada uma das fórmulas, os elementos que se deseja verificar em
termos de requisitos e suas especificações.
A adequação parcial dos requisitos em função do mundo é dada por:
(1')
Para a aplicação de (1') em R1, tem-se que:


eh: Técnico e Tomógrafo;



ev: OndaEletromagnética;



sv: LeituraOnda;

Substituindo-se na fórmula e simplificando a notação, obtém-se:
(Técnico, Tomógrafo, OndaEletromagnética, LeituraOnda)
{LeituraCondiçãoInterna}
De fato constata-se a adequação parcial, pois quando há um técnico
operando um tomógrafo, emitindo, por sua vez, uma onda eletromagnética, e existe
a leitura da onda na especificação, então ocorre a leitura da condição interna.
Para a aplicação de (1') em R2, tem-se que:


eh: Técnico, Penetrógrafo e ResistênciaMadeira;



ev: PenetraçãoBroca;



sv: LeituraProfundidade;

Substituindo-se na fórmula e simplificando a notação, obtém-se:
(Técnico, Penetrógrafo, ResistênciaMadeira, PenetraçãoBroca,
LeituraProfundidade)

{LeituraDeterioraçãoInterna}

Constata-se a adequação parcial, pois quando há um técnico operando um
penetrógrafo, o qual penetra uma broca na madeira que apresenta uma determinada
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resistência, e existe a leitura da profundidade especificação, então ocorre a leitura
da condição interna.
Para a aplicação de (1') em R3, tem-se que:


eh: Fungo;



ev: AvaliaçãoTécnico;



sv: PresençaFungo;

Substituindo-se na fórmula e simplificando a notação, obtém-se:
(Fungo, AvaliaçãoTécnico, PresençaFungo)

{DetecçãoFungo}

De fato pode-se constatar a adequação parcial, pois quando há uma
avaliação de um técnico para um fungo, e existe a representação da presença de
fungo na especificação, então ocorre a detecção do fungo.
Já para a aplicação de (1') em R4, tem-se que:


eh: Cupim;



ev: AvaliaçãoTécnico;



sv: PresençaCupim;

Substituindo-se na fórmula, na notação simplificada, obtém-se:
(Cupim, AvaliaçãoTécnico, PresençaCupim)

{DetecçãoCupim}

Pode-se constatar a adequação parcial, pois quando há uma avaliação de um
técnico para um cupim, e existe a representação da presença de cupim na
especificação, então ocorre a detecção do cupim.
A consistência é obtida a partir da aplicação de (2').
(2')
Para a consistência, basta garantir que no modelo existam eh, ev e sv do
mundo, e que se possa atingir, a partir do mundo, todos os fenômenos
considerados, o que é constatado nos modelos dos requisitos propostos.
A adequação da especificação é dada pela fórmula (4'):
(4')
Para a aplicação de (4') em S1, tem-se que:


ev: OndaEletromagnética;



sv: LeituraOnda;
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Substituindo-se na fórmula, na notação simplificada, obtém-se:
(OndaEletromagnética, LeituraOnda)

(LerOnda)

{ LeituraCondiçãoInterna }

Para a aplicação de (4') em S2, tem-se que:


ev: PenetraçãoBroca;



sv: LeituraProfundidade;

Substituindo-se na fórmula, na notação simplificada, obtém-se:
(PenetraçãoBroca, LeituraProfundidade)

(LerProfundidade)

{

LeituraDeterioraçãoInterna }
Para a aplicação de (4') em S3, tem-se que:


ev: AvaliaçãoTécnico;



sv: PresençaFungo;

Substituindo-se na fórmula, na notação simplificada, obtém-se:
(AvaliaçãoTécnico, PresençaFungo)

(EspecDetecçãoFungo)

{DetecçãoFungo}

Já para a aplicação de (4') em S4, tem-se que:


ev: AvaliaçãoTécnico;



sv: PresençaCupim;

Substituindo-se na fórmula, na notação simplificada, obtém-se:
(AvaliaçãoTécnico, PresençaCupim)

(EspecDetecçãoCupim)

{DetecçãoCupim}

Constata-se então a adequação das especificações, pois observa-se que no
modelo é possível atingir todos os fenômenos compartilhados, implicando assim os
requisitos.
Por fim, a consistência relativa das especificações é dada por:
(5')
Para a aplicação de (5') em S1, tem-se que:


eh: Técnico e Tomógrafo;



ev: OndaEletromagnética;



sv: LeituraOnda;

Substituindo-se na fórmula, na notação simplificada, obtém-se:
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(OndaEletromagnética (Técnico, Tomógrafo, LeituraOnda))
(LeituraOnda)

(LeituraOnda)

{ OndaEletromagnética }

Ou seja, para toda onda eletromagnética existe um técnico e um tomógrafo
atingível no mundo implicando que existe uma leitura de onda representada na
especificação, e que para toda leitura de onda da especificação há a implicação que
existe um técnico e um tomógrafo no mundo.
Para a aplicação de (5') em S2, tem-se que:


eh: Técnico, Penetrógrafo e ResistênciaMadeira;



ev: PenetraçãoBroca;



sv: LeituraProfundidade;

Substituindo-se na fórmula, na notação simplificada, obtém-se:
(PenetraçãoBroca (Técnico, Tomógrafo, ResistênciaMadeira, LeituraProfundidade))
(LeituraProfundidade)

(LeituraProfundidade)

{ PenetraçãoBroca }

Ou seja, para toda a penetração de uma broca existe um técnico, um
penetrógrafo e uma resistência de madeira atingível no mundo implicando que existe
uma leitura de profundidade de penetração representada na especificação, e que
para toda leitura profundidade de penetração da especificação há a implicação que
existe um técnico, um penetrógrafo e uma resistência de madeira no mundo.
Para a aplicação de (5') em S3, tem-se que:


eh: Fungo;



ev: AvaliaçãoTécnico;



sv: PresençaFungo;

Substituindo-se na fórmula, na notação simplificada, obtém-se:
(AvaliaçãoTécnico (Fungo, PresençaFungo))
(PresençaFungo)

(PresençaFungo)

{Fungo}

Ou seja, para toda a avaliação do técnico existe um fungo e uma presença de
fungo atingível no mundo implicando que existe uma presença de fungo
representada na especificação, e que para toda presença de fungo da especificação
há a implicação que existe um fungo no mundo.
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Já para a aplicação de (5') em S4, tem-se que:


eh: Cupim;



ev: AvaliaçãoTécnico;



sv: PresençaCupim;

Substituindo-se na fórmula, obtém-se:
(AvaliaçãoTécnico (Cupim, PresençaCupim))
(PresençaCupim)

(PresençaCupim)

{Cupim}

Ou seja, para toda a avaliação do técnico existe um cupim e uma presença de
cupim atingível no mundo implicando que existe uma presença de cupim
representada na especificação, e que para toda presença de cupim da especificação
há a implicação que existe um cupim no mundo.
6.4

Conclusão
Esta seção mostrou o exemplo do uso do modelo de requisitos proposto por

meio da aplicação em um processo para definição de uma linha de produtos de
software.
Na próxima seção é apresentada a avaliação preliminar dos resultados
obtidos com a aplicação do modelo.
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7 CONCLUSÃO
7.1

Avaliação dos resultados
Os requisitos e as especificações de requisitos de um sistema devem ser

dados em termos do ambiente no qual o sistema será instalado e devem ser
descritos separadamente, uma vez que os requisitos representam o que o cliente
deseja do sistema, e as especificações, o que deve ser construído (JACKSON,
1997). Em uma linha de produtos de software a ausência de separação entre
requisitos e suas especificações tende a ser potencializado, tendo em vista que seus
produtos são compostos por requisitos comuns e variáveis.
Para estabelecer esta separação explícita entre requisitos e as especificações
de requisitos o presente trabalho propôs a extensão de um modelo de requisitos
para linha de produtos de software tendo como base o modelo de referência
WRSPM (GUNTER et al., 2000).
No entanto, para a elaboração desta extensão, foi necessário elaborar
inicialmente um metamodelo em UML para o WRSPM, que permitisse representar a
semântica deste último. Assim, o metamodelo proposto compõe-se de duas partes
relacionadas: um metamodelo estático em UML e um conjunto de cláusulas
expressas em lógica de primeira ordem que define restrições para a parte estática.
A partir deste metamodelo, e com base na definição do processo de linha de
produtos adotado (PLP), foi possível a definição do artefato de requisitos utilizado, o
modelo de features, e a construção do metamodelo estendido.
Para ilustrar a aplicabilidade da extensão proposta foi apresentado um
exemplo de aplicação de parte de uma linha de produtos de software de gestão de
arborização. Avaliando-se o que foi realizado no exemplo, pode-se chegar à alguns
resultados preliminares.
Primeiramente, ficou clara a necessidade da separação entre requisitos e
suas especificações. Como visto no exemplo, se a relação entre fungos e cupins não
tivesse sido detectada no modelo de requisitos com os especialistas de domínio,
haveria a possibilidade da construção de produtos inconsistentes com a linha de
produtos. O ambiente em que o sistema fosse instalado poderia apresentar
propriedades diferentes das esperadas, o que poderia incorrer em comportamentos
não esperados pelos clientes.
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Além disso, certas correlações e associações podem passar despercebidas
durante a especificação de requisitos, pois normalmente tende-se a se pensar
somente na interação com o sistema, conforme visto no exemplo da prospecção e
leitura da deterioração interna da árvore. Caso estas relações não sejam
consideradas durante a modelagem dos requisitos e no refinamentos destes na
especificação de requisitos, sendo somente “descobertas” em um momento posterior
do desenvolvimento da linha de produtos (tipicamente nos teste de aceitação), podese incorrer em um retrabalho cujo escopo vai até a especificação dos requisitos, com
todas as consequências adversas para o projeto do produto de software.
Dessa forma, o modelo formal de requisitos baseado no WRSPM obriga que
exista uma preocupação de se refletir sobre os fenômenos e suas relações
presentes no domínio (no caso, o ambiente das linhas de produtos), sejam eles
visíveis ou invisíveis ao sistema, e não somente no sistema. Note-se que,
normalmente na prática, quando se fala de requisitos e de suas especificações, a
elicitação dos primeiros é dirigida pelo ponto de vista de um sistema que deverá
permitir uma implementação viável deles, sendo a especificação um detalhamento
dos requisitos (por exemplo, detalhes dos dados de entrada, de protocolos, de
alternativas de comportamento, etc.). O modelo WRSPM, ao separar requisitos de
especificações, orienta os analistas a estudarem inicialmente os fenômenos do
ambiente que os stakeholders estabelecem como pertinentes ao escopo do sistema
de informação. Em outros termos, os requisitos definidos como restrições sobre
esses fenômenos, obrigam que se analise o mundo destes fenômenos e suas
relações

recíprocas

com

os

especialistas

que

os

conheçam,

de

forma

completamente independente do sistema de informação. Desse modo, a elicitação
dos requisitos segundo o WRSPM não está centrada nas interações com o sistema
de informação, estas são definidas na especificação dos requisitos. Como resultado
desta reflexão, o modelo de requisitos tende a auxiliar também a verificação e
validação dos produtos a serem construídos.
Em segundo lugar, é importante esclarecer o papel dos especialistas do
domínio durante as atividades de elicitação de requisitos. Eles não são analistas do
domínio cujas preocupações são orientadas pelos sistemas de informação, analistas
que tipicamente são denominados de analistas de negócio. Eles são os possuidores
do conhecimento dos fenômenos do ambiente e de suas relações recíprocas, sendo
capazes de fornecer a descrição do ambiente. Sua participação no processo é,
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portanto, vital para o atendimento dos critérios de correção e completeza da
especificação dos requisitos.
Por fim, baseado nos resultados apresentados e considerando o caráter
conceitual do trabalho, pode-se concluir que a extensão proposta atende à
separação de requisitos e especificações de requisitos, preconizada pelo modelo de
referência WRSPM,

em

um

artefato de

requisitos

de um

processo

de

desenvolvimento de linha de produtos de software que tenha os critérios
estabelecidos na seção 5, uma vez que permite a associação entre as
funcionalidades e características de cada produto da linha de produtos, os requisitos
comuns e variáveis e a descrição do ambiente, dada em termos de seus fenômenos
e propriedades. Porém, somente uma avaliação em uma linha de produtos real
composta por um número maior de produtos e funcionalidades poderá fazer um
julgamento mais preciso da extensão proposta.
7.2

Trabalhos futuros
Considerando-se algumas das condições e

premissas

adotadas na

elaboração da proposta de extensão do WRSPM para linhas de produtos de
software, bem como os resultados obtidos com a aplicação do modelo no exemplo,
alguns trabalhos futuros puderam ser identificados.
O presente trabalho, além de propor um metamodelo para o WRSPM, propôs
a extensão deste último para linhas de produto de software. No entanto, não foi
considerada a inclusão dos artefatos P e M. Dessa forma, um dos trabalhos futuros
seria a de complementar o metamodelo aqui proposto, considerando-se estes dois
artefatos e suas relações com os demais artefatos do WRSPM estendido.
Além disso, a construção do metamodelo do WRSPM foi realizada com base
na premissa de que os requisitos são enunciados de um único ponto de vista dos
stakeholders envolvidos. Uma extensão do presente trabalho seria a investigação da
elicitação de requisitos sob mais de um ponto de vista e seu impacto no metamodelo
e no modelo de requisitos.
Outro trabalho futuro seria reescrever as cláusulas formais que restringem o
metamodelo utilizando-se de uma linguagem adequada para a descrição de
restrições em metamodelos escritos em UML, como a OCL (Object Constraint
Language). Uma vantagem aqui é a utilização de extensões disponíveis para o
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Eclipse Modeling Framework (EMF), que permite a verificação automática, sobretudo
dos invariantes dos modelos, utilizando-se de restrições escritas em OCL.
Por fim, sugere-se aplicar o metamodelo proposto em diferentes cenários,
principalmente àqueles relacionados ao desenvolvimento real de linhas de produtos
de software, nos quais os produtos apresentem um número maior de features, de
modo que seja possível verificar a abrangência, completude e adequação do
metamodelo. Essa aplicação poderia ser realizada em um estudo de caso, cujo
protocolo deveria ser aplicado a um processo de desenvolvimento de linhas de
produto que atenda aos critérios estabelecidos na seção 5 para as atividades e
artefatos de requisitos.
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