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Resumo

Apesar de ser um padrão em muitas metodologias de desenvolvimento de software orientadas a

objeto, a UML (Unified Modeling Language) ainda não dispõe de mecanismos que possibilitem

a modelagem de requisitos iniciais (early requirements), que são tipicamente informais e focados

em objetivos organizacionais. A UML é mais apropriada para fases posteriores de elicitação de

requisitos, que são geralmente focadas na completude, consistência e verificação automatizada de

requisitos funcionais para o novo sistema. Verifica-se então a necessidade de se integrar a modelagem

organizacional através da técnica i* e a modelagem de casos de uso do padrão UML. O trabalho tem

como base diretrizes já propostas por Santander em [48] paraauxiliar engenheiros de requisitos a

desenvolver Diagramas de caso de uso em UML a partir dos modelos organizacionais propostos na

técnica i*. Apresenta-se neste trabalho, o processo de engenharia de requisitos e a sua importância no

entendimento das necessidades do cliente. É abordado a metodologia Tropos e o uso da modelagem

organizacional i*, que apoiam este processo, tendo como objetivo a construção de aplicações mais

robustas, confiáveis, reutilizáveis e que atendam realmente as necessidades da organização. Por fim

apresenta-se o protótipo da ferramenta implementada nestetrabalho intitulada JGOOSE (Java Goal

Into Object Oriented Standard Extension), uma ferramenta de apoio a Engenharia de Requisitos que

possibilita o mapeamento de forma automatizada de diagramas i* gerados pela ferramenta OpenOME

(Organization Modelling Environment) [59] para diagramas de caso de uso UML que podem vir a

ser utilizados em uma Modelagem Orientada a Objetos. Com o objetivo de testar e validar a nova

ferramenta são utilizados três estudos de caso: uma modelagem de Sistema de Compra de Midias

(Medi@), Sistema de Gerenciamento de Conferências (Conference Management System) e outro que

representa um sistema de Notícias Eletrônica (E-News System).

Palavras-chave: Engenharia de Requisitos, Modelagem Organizacional, Técnica i*, Tropos,

Desenvolvimento Orientado a Objetos
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Capítulo 1

Introdução

Neste capítulo inicial pretende-se apresentar de forma geral a proposta e as principais motivações

e contribuições desta monografia. Por fim, descreve-se a estrutura geral deste trabalho.

1.1 Introdução

A Engenharia de Requisitos (ER) [36][51] é uma fase crítica no processo de Engenharia de Soft-

ware. A descoberta de grande parte dos problemas em projetosde software é originada nas etapas

iniciais da modelagem do sistema de software. Estas etapas iniciais constituem o processo de Enge-

nharia de Requisitos, no qual as principais atividades podem ser definidas como: elicitação, análise,

negociação, especificação, gerenciamento e validação de requisitos [51]. As principal razão de falhas

no processo de ER é a falta de um entendimento adequado da organização pelos desenvolvedores de

sistemas de software, também causada pela freqüência na qual mudanças organizacionais ocorrem,

sendo que muitas vezes tais mudanças não podem ser acomodadas pelos sistemas de software exis-

tentes (ou seus mantenedores). O motivo para a elicitação derequisitos estar sendo considerada uma

fase crítica do desenvolvimento de software, ocorre precisamente devido a esta fase compreender não

somente conhecimentos técnicos, mas também o conhecimentoorganizacional, gerencial, econômico

e social. Há um concenso emergente de que a fase de especificação de requisitos não deve apenas

incluir especificações de software, mas também modelos de negócio e outros tipos de informação,

que descrevam o contexto no qual o sistema pretendido irá funcionar [25].

Durante a fase de análise de requisitos, analistas precisamajudar a identificar diferentes maneiras

na qual sistemas de software podem ser usados para atender objetivos organizacionais. Consequen-

temente, há uma necessidade de se analisar e modelar os interesses dosstakeholders, 1 e como eles

1Stakeholderssão pessoas ou organizações que serão afetadas pelo sistemae que possuem influência, direta ou in-
direta, sobre os requisitos do sistema [51]: usuários finais, gerentes, engenheiros responsáveis pelo desenvolvimento e
manutenção do sistema, clientes da organização que usarão osistema para fornecer algum serviço entre outros.



devem ser atendidos ou negociados, pelas várias estruturasalternativas de sistemas e ambientes orga-

nizacionais. No entanto a produção de especificações de qualidade é relativamente difícil. Geralmente

os clientes não sabem exatamente como e o que eles querem, e algumas vezes os requisitos podem

não refletir a necessidade real desses clientes. Falhas neste processo geralmente resultam em do-

cumentos inconsistentes, incompletos e conseqüentementeprodutos de software que não atendem o

cronograma, orçamento e principalmente não atendem as reais necessidades do cliente.

O trabalho de Eric Yu na engenharia de requisitos fez com que houvesse uma importante distin-

ção entre a fase de elicitação de requisitos iniciais e finais[25]. As atividades da fase de requisitos

iniciais (early phase requirements) são tipicamente informais e descrevem de forma geral requisitos

funcionais, organizacionais e não-funcionais. Esta fase dá ênfase ao entendimento das motivações

e razões que dão suporte aos requisitos do sistema. Em outraspalavras a fase de requisitos iniciais

está interessada na compreensão do contexto organizacional no qual o sistema a ser desenvolvido será

implantado, ou que servirá de modelo para este sistema. As fases finais de requisitos (late phase

requirements) geralmente são focadas na completude, consistência e verificação automatizada dos

requisitos. Estas fases serão melhor descritas noCapítulo 3 na subseção que trata a respeito da Me-

todologia Tropos [13], que por sua vez engloba estas duas fases relacionadas a requisitos em sua

metodologia.

Por ser um formato amplo e bem definido de modelagem de sistemas para desenvolvimento orien-

tado a objetos aUML (Unified Modeling Language)[4][5] tem sido adotada para prover mecanismos

padrões de visualização, especificação, construção e documentação de sistemas de software. A UML

utiliza tipicamente casos de uso para descrever de forma clara e consistente o que o sistema deve

fazer, através de interações entre usuários e sistemas de software. Casos de uso são responsáveis pela

decisão e descrição de requisitos funcionais do sistema. Noentanto o sucesso do projeto de software

depende primeiramente de um bom entendimento do ambiente organizacional da empresa e seus pro-

cessos em termos de objetivos, regras de negócio, tarefas, recursos e o relacionamento entre os seus

atores. No contexto da Engenharia de Requisitos, pode-se traduzir estes aspectos como sendo os

requisitos organizacionais do sistema ou requisitos iniciais (early requirements), dos quais a Lingua-

gem de Modelagem Unificada (UML) não possui mecanismos adequados para modelar. Em diversos

trabalhos [1] [10] [18] [41] [47] os autores argumentam que aUML satisfaz apenas a fase de captura

de requisitos finais. Mesmo utilizando-se de mecanismos como casos de uso de negócio, os traba-

lhos citados anteriormente afirmam que a UML não consegue representar como o sistema pretendido

alcança as suas metas organizacionais, quais as motivaçõesque levam a necessidade de implantação
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do sistema, quais as alternativas consideradas, qual a implicação de alternativas para váriosstakehol-

ders, e qual os interesses e preocupações devem ser digiridos. Chega-se então a conclusão de que

para representar tais aspectos precisa-se utilizar outra técnica tal como a i*, cujo enfoque dado é na

descrição dos relacionamentos organizacionais entre os vários atores organizacionais, como também

no entendimento das razões envolvidas nos processos de decisões.

Neste sentido propõe-se a integração da técnica i* com a modelagem orientada a objetos utili-

zando a linguagem de modelagem UML. Este processo de integração é fundamentado em diversos

trabalhos, dentre eles [10] e [58], que além de fundamentar essa integração propõe o uso de diretrizes

de mapeamento para integração entre objetos em i* para casosde uso UML [46][47][48] e Diagrama

de classes UML [18] [42]. Além disso alguns destes trabalhospropõe esta integração de forma au-

tomatizada através da implementação de ferramentas [41] que facilitem este processo. Dentre tais

ferramentas pode-se citar a ferramenta GOOD (Goals into Object Oriented Development)[18] e a sua

versão aprimorada XGOOD (eXtended Goal Into Object Oriented Development)[42] que mapeiam

objetos em i* para Diagrama de classes UML, assim como a ferramenta GOOSE (Goal Into Object

Oriented Standard Extension) [7] que mapeia objetos i* para diagramas de casos de uso UML.Na

seção 5.2será exibido um estudo comparativo entre estas ferramentas.

A implementação das ferramentas citadas anteriormente vemsendo realizada pelo Laboratório de

Engenharia de Software (LES) da Unioeste2 assim como o Laboratório de Engenharia de Requisitos

(LER) da Universidade Federal de Pernambuco3. Além disso destaca-se os projetos de ferramentas

para a modelagem i*: OpenOME4 (Open Organization Modelling Environment) que vem sendo

desenvolvido pelo Knowledge Management Lab da Universidade de Toronto e a ferramenta TAOM4E

5 (Tool for Agent Oriented visual Modeling for the Eclipse Platform) que vem sendo desenvolvido pelo

Software Engineering group, SRA division, Itc-IRST (Trento,Italia). Estas ferramentas serão descritas

no capítulo 6, juntamente com detalhes sobre a implementação da ferramenta JGOOSE (Java Goal

Into Object Oriented Standard Extension), uma ferramenta resultante deste trabalho e que propõe-se

a facilitar o processo de engenharia de requisitos através do mapeamento de objetos em i* para casos

de uso UML.
2LES Unioeste- http://www.inf.unioeste.br/les
3LER UFPE - http://www.cin.ufpe.br/˜ ler
4OpenOME - http://www.cs.toronto.edu/km/openome/
5TAOM4E - http://sra.itc.it/tools/taom4e/
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1.2 Motivações

É bastante aceito que o trabalho da engenharia de requisitospode ser melhorado se aspectos or-

ganizacionais forem modelados visando entender melhor as intenções e motivações organizacionais

que incorporam o desejo do desenvolvimento de um software. Atualmente várias propostas objeti-

vando a modelagem organizacional têm sido apontadas [8] [55]. Dentre estas abordagens destaca-se

a técnica i*, pois a mesma é um dos pilares de um projeto mais abrangente de desenvolvimento de

software orientado a requisitos/objetivos denominado Tropos [13]. A técnica i* permite modelar as

intenções, os relacionamentos e as motivações entre membros de uma organização. A partir destes

modelos permite-se compreender melhor o funcionamento do ambiente organizacional, bem como

as relações humanas e de trabalho entre os participantes da organização. Com estas informações, os

requisitos de uma solução computacional para processos organizacionais podem ser melhor elicitados

e especificados.

Requisitos organizacionais que venham a ser elicitados através do uso da técnica i* podem vir a

se tornar casos de uso. Podendo-se integrar dependências deobjetivos e razões estratégicas de uma

organização contidos nos diagramas i* em requisitos funcionais representados em casos de uso UML,

sendo possível um mapeamento entre essas duas categorias derequisitos, que chegue a uma solução

que auxilie o processo de engenharia de requisitos. Este processo de integração entre objetos em i*

para casos de uso já proposto por Santander [48] será fundamentado na próxima seção e de forma

mais detalhada nocapítulo 4.

1.3 Proposta

Segundo Santander [48], modelos organizacionais desenvolvidos através da técnica i* permitem

analisar a organização e seus processos de negócio, bem comopossíveis impactos que sistemas com-

putacionais podem provocar em ambientes organizacionais.Assim, os esforços podem ser direcio-

nados na captura da funcionalidade destes sistemas, adotando técnicas tais como, casos de uso em

UML. A linguagem de modelagem UML, juntamente com Processosde Desenvolvimento e Análise

de Sistemas Orientado a Objetos, como por exemplo o ProcessoUnificado (UP), possuem como base

a orientação por casos de uso. As noções de casos de uso e de cenários são empregadas para alinhar

o fluxo do processo a partir da caputura dos requisitos por meio de testes e para proporcionar itera-

ções que poderão ser acompanhados ao longo do processo. A técnica de Casos de Uso é um pilar do

paradigma de orientação a objetos amplamente utilizado, tanto no meio acadêmico, quanto industrial.
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Além do uso popularizado da técnica de Caso de Uso, a dificuldade detectada por engenheiros de

requisitos e desenvolvedores na elicitação e descrição de casos de uso [17] [35] [49] é uma das fortes

motivações para derivar casos de uso a partir de outros modelos, como por exemplo a proposta de

Santander [48]. Defende-se através da Tese de Santander [48] como também através de outros traba-

lhos [10][18][42][58], que a técnica i* é bastante adequadapara modelar ambientes organizacionais,

se preocupando com questões associadas a aspectos intencionais e de motivações na organização.

Estes modelos tornam-se então fontes de conhecimento sobreo ambiente organizacional acordados

por todos osstakeholders, e que podem ser utilizados para derivar casos de uso atravésdo uso de

um conjunto de diretrizes propostas na tese de Santander e relembradas nocapítulo 4 deste trabalho.

Os casos de uso gerados a partir de uma modelagem organizacional utilizando a técnica i*, tendem a

ser mais estáveis devido às interações prévias realizadas entre osstakeholderspara construir modelos

organizacionais, nas quais estabelece-se um consenso do que deve ser considerado, principalmente,

do ponto de vista de metas e tarefas associadas com sistemas computacionais pretendidos.

Por fim destacam-se os objetivos deste trabalho que tem como proposta na parte teórica, o estudo

de conceitos relacionados à engenharia de requisitos, maisespecificamente a integração entre requi-

sitos organizacionais e requisitos funcionais através da técnica i* em conjunto com a linguagem de

modelagem UML. Pretende-se assim chegar ao principal objetivo deste trabalho, que é a implementa-

ção de uma ferramenta computacional intitulada JGOOSE (Java Goal Into Object Oriented Standard

Extension), derivada de uma versão anterior a ferramenta GOOSE (Goal Into Object Oriented Stan-

dard Extension) [6] [7] A nova ferramenta JGOOSE permitirá automatizar o processo de mapeamento

entre objetos em i* (em linguagem TELOS [39]) gerados pela ferramentaOpenOMEe diagramas de

casos de uso, resultando em uma lista de Atores, casos de uso esuas descrições mapeados, além de

Requisitos Não-Funcionais que o sistema computacional deve atender.

1.4 Contribuições Esperadas

Espera-se com este trabalho contribuir com a área de Engenharia de Requisitos através da criação

de ferramenta JGOOSE, que provê um processo automatizado domapeamento entre diagramas de

modelagem organizacional utilizando a técnica i* para diagramas de casos de uso UML, facilitando

assim o trabalho do Engenheiro de Requisitos no processo elicitação de requisitos.

Esta integração possibilita que projetos de software a partir de um conjunto de requisitos iniciais

modelados a partir de diagramas SD e SR atravpes da técnica i*possam ser mapeados para diagramas

de caso de uso UML, utilizados macissamente em metodologiasde desenvolvimento orientados a
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objeto.

A descrição inicial gerada pelos diagramas da técnica i* incluem de forma geral requisitos organi-

zacionais, não funcionais e funcionais do sistema. Esta modelagem permite atender as necessidades

técnicas do cliente preocupando-se com ênfase a aspectos organizacionais do domínio de aplicação.

No entanto devem-se na fase posterior, denominada de requisitos finais (late requirements) preocupar-

se não mais com os“porquês” do sistema computacional elicitados na fase inicial de requisitos, atra-

vés dos modelos em i*, mas sim uma especificação mais detalhada e precisa de“o que” o sistema

deverá fazer. Este trabalho defende-se o uso da técnica de casos de uso para esse processo de elicita-

ção de requisitos funcionais, também havendo-se a necessidade de nos preocuparmos com requisitos

não-funcionais abordados em técnicas como oNFR Frameworkproposto por Chung [16].

Neste aspecto, argumenta-se que o desenvolvimento de casosde uso a partir de modelos em i*,

permite que engenheiros de requisitos possam estabelecer uma relação mais clara entre os requisitos

funcionais de sistemas pretendidos e os objetivos organizacionais previamente definidos na modela-

gem organizacional. Neste processo de mapeamento, Santander [47] utiliza conceitos provenientes da

Engenharia de Requisitos orientada a objetivos (GORE - Goal Oriented Requirements Engineering),

na qual pode-se analisar os modelos organizacionais em i*, buscando derivar e mapear objetivos, ta-

refas, ‘‘objetivos-soft’’ e recursos para casos de uso. Destaca-se também na propostade Santander

[47] que além dos objetivos de casos de uso, podemos também derivar a partir dos modelos em i*, os

passos dos cenários (também conhecidos como fluxo de eventos), para os casos de uso descobertos.

Considera-se então os seguintes benefícios e contribuições com a nossa proposta de mapeamento

de objetos em i* para casos de uso UML de forma automatizada através da ferramenta JGOOSE::

1. o entendimento das razões ou“porquês” dentro do ambiente organizacional, na qual pode-

se expressar as razões e justificativas para sistemas computacionais propostos, considerando um

aspecto essencial para o sucesso na elaboração de documentos de requisitos.

2. a melhoria da avaliação da dinâmica dos processos de negócio, proporcionado através da

técnica i* que permite analisar os relacionamentos entre sistemas computacionais e seus am-

bientes e o seu mapeamento com casos de uso. Segundo Santander [48], com o processo de

derivação de casos de uso a partir de objetos em i*, pode-se analisar se determinados (tarefa,

objetivo, recurso, objetivo-soft), previamente mapeadospara casos de uso, foram modificados

em virtude de alterações nos processos organizacionais e como estas mudanças afetam os casos

de uso derivados para sistemas computacionais pretendidos.
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3. a melhoria no processo de desenvolvimento de casos de uso,derivando uma granularidade

correta de casos de uso consistentes com os objetivos da organização.

4. e por fim amelhoria na descrição dos requisitos, esta melhoria ocorre segundo Eric Yu [55]

devido a elicitação e especificação de requisitos de sistemas computacionais, observando-se os

objetivos de atores em relação ao sistema a ser desenvolvido,que pode tornar os requisitos mais

claros. A partir de i* pode-se derivar estes objetivos, associá-los com atores do sistema e então

operacionalizá-los e refiná-los em requisitos descritos emcasos de uso.

Acredita-se então que com esta forte preocupação a respeitode uma boa abrangência do processo

de engenharia de requisitos, apoiando-se em diversas técnicas como a técnica i*, oNFR Framework

[16] para elicitação e modelagem de requisitos não-funcionais e a linguagem de modelagemUML,

pode-se garantir mecanismos necessários a processo mais consistente que resulte em um software de

melhor qualidade, que atenda realmente as necessidades da organização do cliente.

1.5 Estrutura do Trabalho

Este trabalho divide-se em 7 capítulos estruturados da seguinte maneira:

Capítulo 2 - Engenharia de Requisitos: neste capítulo são destacados aspectos básicos relaciona-

dos a Engenharia de Requisitos, uma visão geral a respeito doProcesso de Engenharia de Requi-

sitos, classificação de requisitos e por fim técnicas de modelagem de requisitos organizacionais

são descritas e comparadas.

Capítulo 3 - Técnicas de Modelagem: neste capítulo inicialmente descreve-se de forma breve a

Metodologia de desenvolvimento orientada a agentes Troposque utiliza oframeworki* em

suas fases iniciais. A seguir apresenta-se as duas técnicasde modelagem de requisitos utili-

zadas na proposta: a técnica de modelagem organizacional i*que é utilizada para modelar os

requisitos iniciais (early requirements) e oUMLque é utilizado para modelar os requisitos finais

(late requirements). Além disso os dois diagramas doframeworki* (Modelo de Dependên-

cias Estratégicas (SD) e de Razões Estratégicas (SR)) serãodetalhados, como também alguns

aspectos básicos a respeito de casos de uso na linguagemUML.

Capítulo 4 - Integrando a Modelagem Organizacional com Casos de Uso: descreve-se neste ca-

pítulo uma visão geral sobre o processo de integração da modelagem organizacional e a mo-
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delagem funcional que utiliza as diretrizes propostas por Santander [48]. Estas diretrizes são

implementadas pela ferramenta JGOOSE.

Capítulo 5- Ferramenta JGOOSE (Java Goal Into Object Oriented Standard Extension): Este

capítulo apresenta a nova ferramenta implementada neste trabalho, a ferramenta JGOOSE,

versão aprimorada da ferramenta GOOSE que realiza de forma automatizada o mapeamento

de modelos em i* para diagramas de casos de uso UML. A ferramenta implementa diretrizes

não atendidas pela ferramenta GOOSE, e do ponto de vista de usabilidade da ferramenta,

alguns requisitos foram elicitados para facilitar a entendimento do usuário da ferramenta

a respeito do processo de mapeamento. Serão descritas as funcionalidades da ferramenta

assim como uma discussão a respeito das novas funcionalidades em relação a ferramenta

GOOSE. Também aborda-se neste capítulo as ferramentas de apoio utilizadas neste trabalho: a

ferramenta OpenOME (Organization Modelling Environment) e a linguagem TELOS utilizada

pela ferramenta.

Capítulo 6 - Estudos de Caso: com o objetivo de testar e validar a nova ferramenta JGOOSE este

capítulo ilustra três estudos de caso: uma modelagem de Sistema de Compra de Midias pela

Web (Medi@), Sistema de Gerenciamento de Conferências (Conference Management System)

e outro que representa um sistema de Notícias Eletrônica (E-News System). Os Estudos de

Caso dividem-se em duas seções:

• Especificação do Estudo de Caso e Modelagem dos Requisitos Iniciais: descrição do

problema de uma forma geral e modelagem do Sistema em estudo utilizando a técnica i*,

• Mapeamento para UML (Casos de Uso):apresenta a aplicação passo a passo das di-

retrizes de mapeamento descritas nocapítulo 4 (Seção 6.3.2) com o uso da ferramenta

JGOOSE.

Capítulo 7 - Considerações Finaiso último capítulo mostra as conclusões obtidas no desenvolvi-

mento deste trabalho, assim como as principais contribuições que ele fornece para Engenharia

de Software, particularmente ao Processo de Engenharia de Requisitos. E por fim são apresen-

tados possíveis trabalhos futuros.
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Capítulo 2

Engenharia de Requisitos

Neste capítulo são destacados aspectos básicos relacionados a Engenharia de Requisitos, uma

visão geral a respeito do Processo de Engenharia de Requisitos, classificação de requisitos e por fim

técnicas de modelagem de requisitos organizacionais são descritas e comparadas.

2.1 Visão Geral da Engenharia de Requisitos

Diversas definições podem ser dadas a respeito da Engenhariade Requisitos. Duas definições que

resumem com clareza o papel da Engenharia de Requisitos no contexto da Engenharia de Software

são citadas a seguir.

Segundo Lamsweerde [53], a Engenharia de Requisitos é a fasedo desenvolvimento de sistemas

de software responsável pela identificação dos objetivos dosistema pretendido, pela operacionali-

zação de tais objetivos em serviços e restrições e pela atribuição da responsabilidade dos requisitos

resultantes para agentes como: humanos, hardware e software .

Kotonya [51] define a Engenharia de Requisitos como um termo relativamente novo, utilizada para

cobrir todas as atividades envolvidas na descoberta, documentação e manutenção de um conjunto de

requisitos, num sistema baseado em computador. Nesta definição, o termo Engenharia implica em

que técnicas sistemáticas e repetitivas são usadas para assegurar que os requisitos do sistema sejam

completos, consistentes e relevantes.

Um produto de sofware tem certos atributos que refletem a sua qualidade. Esses atributos estão

relacionados com:

i) o seu comportamento quando em funcionamento (tempo de resposta rápido, facilidade de uso, uso

dos recursos do sistema de modo eficiente);

ii) a estrutura e a organização do código fonte;



iii) a documentação associada (facilidade de manutenção, facilidade de entendimento do programa

por outros desenvolvedores)

A Engenharia de Software possui técnicas e métodos que direcionam para produção de um soft-

ware com essas qualidades. Neste contexto a Engenharia de Requisitos tem sido reconhecida como

uma das mais importantes fases do processo de Engenharia de Software. Freed Brooks [27] e Julio

Leite [21] descrevem a importância de sermos precisos no entendimento do problema que o cliente

deseja solucionar através da adoção de um sistema de software em sua organização:

“A parte individual mais difícil da construção de um sistemade software é decidir o

que construir. Nenhuma outra parte é mais difícil de consertar depois” - Freed Brooks

[27]

“Entender as necessidades e atender os objetivos dos clientes sempre foi colocado

como um dos maiores desafios da Engenharia de Software. A postura da Engenharia de

Requisitos é a de prover ao Engenheiro de Software, métodos,técnicas e ferramentas que

auxiliem o processo de compreensão e registro dos requisitos que o software deve atender.

Diferentemente de outras sub-áreas da Engenharia de Software, a área de requisitos tem

que lidar com o conhecimento interdisciplinar envolvendo,muitas vezes, aspectos de

ciência social e ciência cognitiva.”- Julio Leite [21]

Outro ponto que ressalta a importância da fase de Engenhariade Requisitos em um projeto de

software, são estudos que mostram que a não identificação de requisitos é uma das fontes mais signi-

ficativas deproblemasde satisfação com sistemas entregues a clientes [36]. Requisitos incompletos

e mal especificados, juntamente com as mudanças em especificações de requisitos tem sido uma das

principais causas de falhas em sistemas. Normalmente, falhas na realização nas atividades do pro-

cesso de Engenharia de Requisitos resultam em documentos derequisitos inconsistentes, incompletos,

e conseqüentemente, produtos de software de baixa qualidade.

Segundo Kotonya [51] erros nos requisitos são responsáveispelos seguintes problemas:

• Pelo atraso na entrega do sistema e pelo aumento do custo dodesenvolvimento do sistema.

• Pela insatisfação do cliente e dos usuários finais com o sistema. Eles podem não usar suas

facilidades ou podem ainda descartar por completo o sistema.

• Pela falta de confiabilidade no uso do sistema, devido a errosregulares do sistema e falhas que

levam à interrupção da operação normal do sistema.
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• Pelo aumento do custo de manutenção e evolução do sistema.

Do ponto de vista econômico, o custo da correção de erros de requisitos aumenta drasticamente à

medida que eles são descobertos no decorrer das fases do desenvolvimento de software. As afirmações

citadas por Kotonya [51] são reafirmadas em diversos estudos.

O primeiro estudo corresponde a um relatório do grupoThe Standish do European Software Pro-

cess Improvement Training Initiative(ESPITI)[31], que conduziram um estudo para identificar a im-

portância relativa de vários tipos de problemas de softwarena indústria. Os resultados do estudo em

larga escala, foram baseados em 3800 respostas e são indicados na figuraFigura 2.1.

Figura 2.1: Maiores problemas no desenvolvimento de software por categoria (Dados de [31])

O segundo estudo realizado por Capers Jones[9] é descrito pela tabela 2.1e fornece dados como

potenciais defeitos em um projeto de desenvolvimento e a eficiência típica na qual desenvolvedores

removem esses defeitos através de combinações de testes, verificações e outras estratégias. Este

estudo fornece outra informação que confirma que erros na fase de requisitos correspondem a maioria

dos defeitos de software e contribuem aproximadamente em umterço do total de defeitos de software.

Tabela 2.1: Resumo de Origem de Defeitos em Projetos de Software (Dados de [9])
Origem de Defeitos Defeitos Potenciais Eficiência para remoção Defeitos Entregues
Requisitos 1.00 77% 0.23
Projeto 1.25 85% 0.19
Codificação 1.75 95% 0.09
Documentação 0.60 80% 0.12
Defeitos Mal-Corrigidos 0.40 70% 0.12
Total 5.00 85% 0.75
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Se aprofundando mais no estudo de falhas de projeto de software devido a um processo imaturo

de Engenharia de Requisitos, chega-se a outro estudo [19], realizado em companhias que incluem

GTE, TRW, IBM e HP e que traduzem o custo relativo de reparo de um defeito em diferentes fases

do ciclo de vida de software. Apesar dos estudos terem sido feitos independentemente, todos eles

chegaram a mesma conclusão: se um desenvolvedor for designado para reparar um erro durante a

fase de requisitos este esforço será entre cinco a 10 vezes menor. Além disso, o custo para detectar e

reparar um erro durante a fase de manutenção é 20 vezes maior.

Figura 2.2: Custo relativo ao reparo de um defeito em diferentes fases do ciclo de vida. (Dados de
[19])

Na próxima seção descreve-se o Processo de Engenharia de Requisitos de uma forma geral logo a

seguir na seção 2.3 classifica-se os requisitos que resultamdeste processo.

2.2 Processo de Engenharia de Requisitos

Para entender melhor o processo de Engenharia de Requisitos, recorre-se a figuraFigura 2.3,

extraída de [51] .

Verifica-se que as entradas para o processo de Engenharia de Requisitos incluem:informações so-

bre sistemas já existentes; necessidades dos stakeholders; padrões da organização; regulamentações;

e informações do domínio da aplicação. Todas estas informações são utilizadas para a realização das

atividades do processo. Como resultado (saída), é obtido osrequisitos acordados, umaespecificação
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Figura 2.3: Entradas e Saídas do Processo de Engenharia de Requisitos (Extraído de [51])

de requisitose modelos do sistema. Esta visão macro ressalta que para a realização das atividades do

processo de Engenharia de Requisitos, fatores humanos e técnicos têm de ser adequadamente tratados,

objetivando desta forma, que cada resultado do processo, seja o mais completo e consistente possível.

O processo de Engenharia de Requisitos é composto basicamente pelas seguintes atividades:

• elicitação de requisitos:requisitos são descobertos através da consulta com as partes interes-

sadas;

• análise e negociação de requisitos:requisitos são analisados e os conflitos resolvidos através

de negociação;

• documentação de requisitos:um documento de requisitos é produzido ;

• validação de requisitos:é checada a consistência do documento de requisitos;

• gerenciamento de requisitos:envolve a coleta, armazenamento e manutenção de grande quan-

tidade de informação;

Estas atividades, não seguem rigorosamente uma certa seqüência de realização no processo de

Engenharia de Requisitos. De forma geral, o que ocorre na prática é uma intensa interação entre as

atividades não sendo necessário concluir totalmente uma atividade para iniciar a outra. Tipicamente

o processo de Engenharia de Requisitos inicia-se com a elicitação de requisitos, juntamente com uma

análise dos requisitos seguida de negociações. Estas negociações são, às vezes, necessárias, tendo em

vista vários pontos de vista de usuários, os quais podem diferir em relação à importância, necessidade
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e/ou prioridade dos requisitos sendo definidos. Posteriormente, os requisitos então são documentados

e validados. Paralelamente a todas estas atividades é realizado o gerenciamento de requisitos, no qual

objetiva-se controlar a evolução e mudanças nos requisitosbem como possibilitar o rastreamento dos

mesmos ao longo de todo o processo de desenvolvimento.

2.3 Classificação de Requisitos

Durante o processo de especificação dos requisitos, surge a necessidade de estabelecer o tipo de

requisito de que se está tratando, a fim de melhorar a compreensão das necessidades do cliente, bem

como modelar melhor esta necessidade. [48].

De forma geral, podemos categorizar os requisitos, em três classes básicas distintas, mas que

podem estar relacionadas: funcionais, não-funcionais e organizacionais [51].

• requisitos funcionais: dizem respeito à definição das funções que um sistema ou um compo-

nente de sistema deve fazer. Eles descrevem as transformações a serem realizadas nas entradas

de um sistema ou em um de seus componentes, a fim de que se produzam saídas.

• requisitos não-funcionais: dizem respeito a restrições, aspectos de desempenho, interfaces

com o usuário, confiabilidade, segurança, manutenibilidade, portabilidade, padrões, e outras

propriedades que o sistema deve possuir, bem como aspectos sociais e políticos. Alguns desses

requisitos são provavelmente traduzidos em funções (operacionalizados), ao longo do processo

de desenvolvimento de software.[16]

• requisitos organizacionais: dizem respeito às metas da empresa, suas políticas estratégicas

adotadas, os relacionamentos entre os seus atores junto comseus respectivos objetivos.

A diferença entre requisitos funcionais e não-funcionais está no fato dos primeiros descreverem

“o que” o sistema deve fazer, enquanto que os outros fixam restrições sobre “como” os requisitos

funcionais serão implementados. Problemas de elicitação de Requisitos Não-Funcionais e como eles

serão implementados, podem ser apoiados por técnicas como oNFR Framework[16] proposta por

Chung e que propõe uma modelagem que demonstra como será atingido aspectos não-funcionais de

um sistema de software.

A principal razão para se considerar os requisitos organizacionais, está na ajuda à compreensão

de interações complexas entre as organizações e as pessoas envolvidas. Assim, esta ajuda torna-se

essencial, por oferecer meios para a descrição dos processos da organização e para a definição e

estruturação da informação de suporte a estas aplicações.
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Apenas recentemente aspectos organizacionais começaram aserem observados e considerados

essenciais ao sucesso das implementações. Hoje, existem modelos, que representam componentes

intencionais, tais como, razões, motivações e os porquês, como por exemplo a técnica i* [55] que será

descrita no próximo capítulo.

2.4 Modelagem de Requisitos Organizacionais

A modelagem organizacional nos ajuda a entender a estruturae a dinâmica da organização re-

presentando os seus objetivos, processos, recursos, regras de negócio; e a garantir que os clientes,

usuários finais e desenvolvedores tenham um entendimento comum da organização. Ela também au-

xilia na elicitação dos requisitos do sistema, necessáriospara suportar a organização.

A modelagem de negócio se ajusta melhor aos estágios iniciais do desenvolvimento. Ela deve vir

como primeiro passo no processo de desenvolvimento, pois o modelo de negócios irá ditar o contexto

do sistema a ser desenvolvido durante o resto do projeto. [42]

Existem diversas técnicas de modelagem organizacionais que foram descritas por [42] e [48].

Estas técnicas nos auxiliam a modelar e elicitar os requisitos organizacionais, cita-se a seguir as

principais técnicas:

• KAOS (Knowledge Acquisition in autOmated Specification): [53] é uma técnica para aquisi-

ção de requisitos orientados a objetivos, que fornece uma linguagem formal, rica para a captura

de requisitos funcionais, não-funcionais e organizacionais, capaz de fornecer facilidades para a

descrição de objetivos, agentes, alternativas, eventos, ações, modalidade de existência e respon-

sabilidades. O KAOS é projetada para suportar todo o processo de elaboração dos requisitos,

desde os objetivos a serem alcançados até os requisitos, objetos e operações a serem atribuídas

aos vários agentes do sistema. A técnica KAOS fornece uma linguagem de especificação for-

mal para captura dos requisitos, um método de elaboração dosrequisitos e uma ferramenta de

suporte;

• Técnica de Bubenko [8]:afirma que para o modelo da organização (enterprise model) ser enti-

dido pelos diversos gurpos de stakeholders (gerentes, clientes, programadores, entre outros.) o

mesmo deve ser constítuido de componentes de conhecimento que abragem os diversos aspectos

e atividades da Engenharia de Requisitos. O modelo da organização é constituído de diferentes

submodelos: Modelo de Objetidos (Objectives Model - OM), Modelo de Atividas e Usos (Ac-

tivities & Usage Model - AUM), Modelo de Atores (Actors Model - AM), Modelo de Conceito
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(Concept Model - CM) e Modelo de Requisitos do Sistema de Informação (Information System

Requirements Model - IRSM);

• Técnica i*: [55] método de modelagem de requisitos orientado a agentes. Possui dois mode-

los: O modelo de Dependência Estratégica (Strategic Dependency- SD), que mostra uma rede

de dependência entre os atores do sistema, e o modelo de RazãoEstratégica (Strategic Ratio-

nale - SR), que olha o ator internamente, mostrando as razões por trás dos relacionamentos de

dependência entre os atores;

• RUP, UML (Unified Modeling Language) e Casos de Uso de Negócio [34]: suporta a mode-

lagem organizacional através do diagrama de casos de uso (umdos vários diagramas da UML).

O RUP - Processo Unificado da Rational define oworkflowModelagem de Negócio, o qual tem

como objetivo modelar a organização. Os principais propósitos da modelagem de negócio são:

– compreender a estrutura e as dinâmicas da organização na qual o sistema será desenvol-

vido e/ou entregue;

– compreender os problemas atuais na organização e identificar melhorias potenciais;

– garantir que clientes, usuários e desenvolvedores tenham uma compreensão comum da

organização;

– derivar os requisitos do sistema necessários para suportara organização.

Para obter estes objetivos, oworkflowde modelagem de negócio descreve como desenvolver

uma visão sobre a organização alvo, e com base nesta visão define os processos, regras e res-

ponsabilidades da organização em um Modelo de Casos de Uso deNegócio e em um Modelo

de Objetos de Negócio. Estes dois modelos podem ser assim definidos:

– modelo de casos de uso de negócio:modelo que representa as funções de negócio dese-

jadas. O modelo consiste dos atores do negócio (business actors- representam papéis ex-

ternos a organização, por exemplo, clientes), trabalhadores do negócio (business workers

- representam um mais papéis em um negócio), entidades do negócio (business entities-

representam alguma coisa que o trabalhador acessa, inspeciona, manipula, produz ou usa

num caso de negócio) e casos de uso do negócio (business use cases) da organização. Esse

modelo descreve como cada trabalhadores utilizam uma ou mais entidades para realizar

um caso de uso de negócio. Este tipo de modelo de casos de uso consiste resumidamente
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de atores e casos de uso a nível de negócio. Os atores representam papéis externos em

relação a um negócio (por exemplo, clientes), e casos de uso de negócio são processos.

– modelo de objetos de negócio: um modelo de objetos de negócioinclui realizações de

casos de uso, as quais mostram como casos de uso de negócio são“realizados”, em termos

de interações de trabalhadores de negócio e entidades de negócio.

Neste contexto [48] compara a técnica i* e de Bubenko com a modelagem de negócio do RUP e

chega a conclusão de que os modelos propostos no RUP (“Rational Unified Process”) para modela-

gem de negócio, têm menor poder de expressividade e não permitem modelar uma série de questões

importantes na organização, tais como: motivações, intenções e razões que estão associadas aos pro-

cessos organizacionais. A captura deste conhecimento enriquece modelos organizacionais, mostrando

a complexidade dos relacionamentos da organização. Técnicas tais como as propostas no RUP, são

mais apropriadas para descrever os“o quês” relacionados ao sistema e não permitem expressar os

“porquês” adequadamente.

Um ponto a favor do RUP segundo Santander [48] é relacionado apossibilidade de evolução

de modelos de negócio para modelos de sistemas computacionais, na qual existe um processo que

permite mostrar de forma mais clara e concisa, as dependências entre negócios e sistemas. Contudo o

autor considera que o processo de derivação de modelagem de negócio para modelagem de sistemas

ainda exige uma grande quantidade de análise, inclusive pordesenvolvedores mais experientes. O

processo de construção, tanto de modelos de casos de uso e objetos de negócio quanto de casos de

uso e objetos do sistema, não é trivial e as diretrizes apresentadas no RUP ainda são insuficientes para

tornar o trabalho como um todo sistemático.

No entanto a maior desvantagem de técnicas de modelagem comoa UML está na não captura

dos “porquês” (razões e motivações do sistema), tornando osmodelos de sistemas utilizando a téc-

nica menos expressivos e podendo inclusive não incluir aspectos importantes no contexto do uso de

sistemas computacionais.

No próximo capítulo são apresentadas as técnicas de modelagem que serão utilizadas neste tra-

balho: a metodologia orientada a agentes Tropos, a técnica i* , a Linguagem de Modelagem UML e

Casos de Uso.
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Capítulo 3

Técnicas de Modelagem

Neste capítulo será visto alguns detalhes importantes a respeito das duas técnicas de modelagem

que servem como base deste trabalho. A técnica i*, utilizadapara a modelagem dos requisitos or-

ganizacionais ou requisitos iniciais, e a UML, utilizada para a modelagem dos requisitos funcionais.

Além disso inicialmente descreve-se de forma resumida a metodologia Tropos que utiliza a técnica i*

em suas etapas iniciais.

3.1 Metodologia Tropos

Sistemas Computacionais vem se tornando cada vez mais complexos e características emergentes

vem sendo agregadas a tais sistemas. A complexidade destes sistemas se caracteriza por aspectos di-

nâmicos e reconfiguráveis, sistemas altamente distribuídos, em rede, abertos, móveis e que envolvem

um alto nível de conhecimento tanto por parte do projetista edesenvolvedor quanto ao usuário. Além

disso o uso de Sistemas Computacionais tem se tornado extremamente estratégico do ponto de vista

organizacional. Com este aumento na complexidade de sistemas computacionais, torna-se importante

o uso de notações, ferramentas e metodologias específicas para o desenvolvimento de software ori-

entado a agentes (AOP), visando à construção de sistemas mais robustos, confiáveis e reutilizáveis.

Neste sentido, a metodologia Tropos apresenta uma abordagem centrada em requisitos que objetiva

dar suporte a todas as fases do desenvolvimento de software orientado a agentes. [23]

A palavra “tropos” deriva do grego “tropé”, que significa fácil de mudar ou adaptar, portanto Tro-

pos tem como objetivo o desenvolvimento de sistemas estudados de acordo com as reais necessidades

de uma organização, buscando um melhor casamento entre o sistema e o ambiente, e permitindo uma

melhor estruturação de sistemas adaptáveis. Tropos é uma metodologia de desenvolvimento de siste-

mas orientada a agentes (AOP), apesar de assim como outras metodologias de engenharia de software

orientada a agentes, ela pode ser usada independentemente do fato de utilizar-se de tecnologias de



implementação orientada a agentes (AOP) [14]

A metodologia Tropos tem como objetivo dar suporte a toda a análise e atividades de projeto

no processo de engenharia de software, da análise do domínioda aplicação até a implementação do

sistema. Em particular, a metodologia se apoia na idéia de fazer um modelo do sistema e seu ambiente,

que é incrementalmente refinado e extendido, fornecendo umainterface simples a várias atividades de

desenvolvimento de software, assim como base para documentação e evolução de sosftware. Tropos

é fundamentada nos conceitos sociais e intencionais do framework de modelagem organizacional i*

e possui cinco fases de desenvolvimento: Requisitos Iniciais, Requisitos Finais, Projeto Arquitetural,

Projeto Detalhado e Implementação. [23]

A seguir são descritas as cinco principais fases de desenvolvimento da metologia Tropos. As

quatro últimas fases são bem estabelecidas na literatura deengenharia de software e são suportadas

por várias metologias e ferramentas. A primeira fase (análise de requisitos iniciais) é bem aceita pela

comunidade científica de Engenharia de Requisitos, no entanto não é amplamente utilizada quanto as

quatro últimas. Por fim descreve-se resumidamente as cinco fases da metodologia Tropos através da

tabela 3.1.

• Requisitos Iniciais (Early requirements): Interessada na compreensão de um contexto organi-

zacional no qual o sistema a ser desenvolvido será implantado, ou que servirá de modelo para

este sistema. Os engenheiros de requisitos modelam os stakeholders como atores sociais que

dependem de outros atores para atingir objetivos, realizartarefas e fornecer recursos. A análise

realizada nesta fase é orientada a metas. Cada objetivo é analisado do ponto de vista de seu ator,

resultando em um conjunto de dependências entre pares de atores.

• Requisitos Finais (Late requirements): Preocupada com o refinamento dos modelos SD e

SR produzidos na primeira fase do Tropos. Durante a análise dos requisitos finais, os mo-

delos conceituais desenvolvidos na fase anterior são revisados e estendidos para incluir no-

vos atores, que representam tanto o sistema a ser desenvolvido quanto os seus subsistemas.

Para construção do modelo SR desta fase, o ator que representa o sistema a ser desenvolvido

deve ser expandido para apresentar as razões que estão por trás de suas dependências. Suas

tarefas e objetivos precisam ser revisados, analisados e detalhados através deligações

de decomposição e demeios-fins . Além disso, pode haver a atribuição de responsa-

bilidades aos seus subsistemas. O objetivo desta etapa é darsuporte ao processo de sugestão,

exploração e avaliação de soluções alternativas para o sistema.
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• Projeto Arquitetural : define a arquitetura global do sistema em termos de subsistemas, in-

terconectados através de fluxos de controle de dados. A arquitetura de um sistema pode ser

considerada um modelo, relativamente pequeno e intelectualmente gerenciável da estrutura do

sistema que descreve como seus componentes trabalham juntos. Este projeto arquitetural utiliza

estilos arquiteturais organizacionais, que são estruturas genéricas que podem ser instanciadas

para projetar a arquitetura de uma aplicação específica. Esta fase originalmente utiliza a técnica

i* para modelagem de sua arquitetura. No entanto, devido a algumas limitações da técnica para

descrever comportamentos detalhados de arquitetura de Sistemas Multi Agentes (SMA) como

por exemplo protocolos, conectores, portas e interfaces, atualmente está sendo proposto a uti-

lização de uma extensão ao metamodelo do padrão UML 2.0 que suporte a modelagem de um

SMA. Além disso a mesma proposta trabalha com o Mapeamento damodelagem i* para UML

a nível arquitetural.[50]

• Projeto Detalhado: lida com a especificação do micro nível dos agentes, estando preocupada

em apresentar detalhes adicionais para cada componente arquitetural do sistema. Isto inclui

fundamentalmente os aspectos dos agentes que envolvem a comunicação e seus comportamen-

tos. Nesta fase é preciso definir como os objetivos atribuídos a cada ator serão realizados pelos

agentes. Na modelagem do projeto detalhado, utiliza-se diagramas de atividade da UML para

representar capacidades e planos, e adota-se um subconjunto dos diagramas AUML (Agent Uni-

fied Modeling Language)[2] para especificar as interações entre os agentes. Para representar os

protocolos de interação e as trocas de mensagens entre os agentes, Tropos utiliza os diagra-

mas de seqüência da AUML. O que difere este tipo de diagrama deum diagrama de seqüência

da UML é o fato de que as mensagens são enviadas assincronamente, bem como os agentes

podem escolher o caminho da interação, de acordo com suas crenças, intenções, objetivos ou

condições.

• Implementação: Na fase de Implementação, a especificação do Projeto Detalhado deve ser

seguida para geração de um esqueleto para implementação do SMA. Isto é feito através de um

mapeamento entre os conceitos de Tropos e os elementos de umaplataforma de implementação

de agente.

Para apoiar todos as fases da metolodologia Tropos, da modelagem de requisitos iniciais utili-

zando a técnica i* até a implementação do sistema vem sendo desenvolvido peloSoftware Engine-

ering group, SRA division, Itc-IRST (Trento,Italia) a ferramenta TAOM4E (Tool for Agent Oriented
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visual Modeling for the Eclipse Platform) [43]. A ferramenta de apoio TAOM4E [3][29] permite

especificar o modelo Tropos, utilizando diagramas da técnica i* e durante a fase de projeto detalhado

pode representar modelos da UML/AUML (diagrama de atividades e de seqüência) para modelar as

propriedades dinâmicas das capacidades dos atores especificadas nas fases anteriores. Os modelos

i* são traduzidos automaticamente em modelos AUML que podemser editados por um modelador

AUML e finalmente para o suporte da implementação dos modelosem um framework de Orientação

a Agentes como a Plataforma JADE ou Jack. O ambiente é baseadona plataforma Eclipse que oferece

uma solução flexível para o problema de integração. Novas ferramentas podem ser integradas dentro

da plataforma através deplugins, a menor unidade de funcionalidade do Eclipse, que permite prover

novas funcionalidades ao ambiente.

Tabela 3.1: Descrição das 5 fases da Metologia Tropos [28]
Fase Descrição
Requisitos Iniciais (Early requirements) compreendendo um problema pelo estudo de

seu ambiente organizacional;saída:modelo or-
ganizacional com atores relevantes,suas metas e
interdependências

Requisitos Finais (Late requirements) o sistema a ser descrito dentro de seu ambiente
organizacional com suas funções relevantes e
qualidades

Projeto Arquitetural arquitetura global definida em termos de siste-
mas interconectados através de dados, controle
e outras dependências

Projeto Detalhado comportamento de cada componente arquitetu-
ral definido em detalhe.

Implementação implementação do sistema realizada de forma
consistente com o projeto detalhado.

A figura 3.1 ilustra a característica mais importante da Metodologia Tropos, que é a de cobrir

todo o processo de desenvolvimento de software, desde os requisitos iniciais (early requirements) até

a implementação. Além disso também constata-se o uso da técnica i* [55][56] na Metodologia Tropos

na etapa de modelagem de requisitos iniciais e finais, um aspecto que a UML e outras metodologias

orientadas a objeto não conseguem atender. Uma observação interessante é que muito da metodologia

Tropos pode ser combinada com paradigmas de desenvolvimento de software não orientados a agente

(por exemplo, orientação a objetos ou imperativa). Um exemplo, seria o uso do Tropos para as fases

iniciais de desenvolvimento e o uso da UML para fases posteriores do desenvolvimento. [30]

A figura 3.2 apresenta o Metamodelo Tropos que representa os tipos deAtores, os Elementos

e a relação dedependênciaentre atores utilizados para modelar sistemas utilizando aMetodologia
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Figura 3.1: Metodologia Tropos x Outras Metodologias (Adaptado de [15])

Tropos. O outro Metamodelo Tropos representado no diagramade classes dafigura 3.3 demonstra

o funcionamento de ligações dedecomposição de tarefas(decomposition) e meio-fim (means-end).

Estes dois diagramas de classes devem ser seguidos para que sejam gerados diagramas em i* consis-

tentes com o Metamodelo Tropos.

Figura 3.2: Diagrama de Classes UML especificando o conceitode ator e a relação de dependência
no metamodelo Tropos. A notação UML utilizada é compatível com a OMG MOF 1.4 (Extraído de
[29])

A seguir descreve-se a técnica i*, utilizada nas fases iniciais da metodologia Tropos. Esta técnica

possibilita a representação/modelagem de aspectos organizacionais envolvidos com processos. O

entendimento do ambiente organizacional possibilita um Processo de Engenharia de Requisitos mais

consistente e de melhor qualidade, atentendo as necessidades reais do cliente em relação ao sistema

computacional. Os modelos gerados pela técnica também permitem explorar propostas alternativas

de sistemas mostrando como o ambiente de trabalho, envolvendo atores da organização (processos

de negócio), seria afetado e modificado para atender e suportar a implantação de alguma proposta
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Figura 3.3: Diagrama de Classes especificando conceitos relacionados ao diagrama de objetivos no
Metamodelo Tropos (Extraído de [29])

alternativa.

3.2 Frameworki*

O frameworki* foi desenvolvido para dar suporte ao processo de análise emodelagem conceitual,

sob uma visão estratégica (motivações e razões) e intencional de processos que envolvem diversos par-

ticipantes denominadosAtores. EssesAtoresdependem um do outro para alcançarobjetivos/metas,

executartarefase fornecerrecursos. Diferentemente de outras técnicas de modelagem, que descre-

vem tipicamente um processo em termos de etapas de atividades e fluxos entre entidades, a técnica

i* se destaca por preocupar-se com as razões ou motivações que estão associadas a aspectos com-

portamentais do processo. Em geral, técnicas de modelagem tradicionais permitem a descrição dos

componentes do sistema (atores) em termos de seu estado, capacidades (processos que podem execu-

tar) e comportamento (como e quando os processos são executados), mas não conseguem expressar

as razões envolvidas nos processos (o porque).

A partir destas idéias Eric Yu [55][56] criou o framework i*,procurando criar uma técnica que

possibilitasse a criação de uma modelagem que fornecesse uma visão estratégica e intencional de

atores envolvidos em uma organização, podendo inclusive facilitar a reengenharia de processosde

uma organização. Esta reengenharia envolve a exploração e seleção de novas configurações entre

relacionamentos entre atores sociais que devem se preocupar com implicações estratégicas dessas

novas configurações. Esta visão estratégica implica segundo o autor da técnica que este framework
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de modelagem deveria permitir um auto grau de incompletude.Sendo que detalhes não pertinentes

ao desenvolvimento do processo de evolução de alternativasda organização poderia ser omitido nesta

modelagem.

Eric Yu descreve em seu trabalho [55], que no framework i*, organizações consistem de atores

sociais que têm a liberdade de ação, mas dependem um dos outros para terem seus objetivos alcança-

dos, tarefas executadas e recursos fornecidos. A técnica sebaseia na premissa que um entendimento

maior do processo pode ser obtido através de uma visão intencional e estratégica. Nessa visão, a uni-

dade central a ser modelada é o ator intencional e estratégico. Um ator intencional não simplesmente

executa atividades e produz ou consome entidades, mas tem motivações, intenções e razões associ-

adas a suas ações. Os aspectos intencionais de um ator podem ser caracterizados por propriedades

como objetivos, crenças, habilidades e compromissos. Um ator é estratégico quando não foca apenas

seu objetivo imediato, mas quando se preocupa com as implicações de seu relacionamento estrutural

com outros atores, por exemplo, as oportunidades e vulnerabilidades que estão presentes numa dada

configuração de relacionamentos.

Enquanto a maioria das técnicas da engenharia de requisitossão focadas nas fase final da enge-

nharia de requisitos que foca a completude, consistência e verificação automatizada de requisitos, a

técnica i* se preocupa com fase inicial de requisitos (early phase requirements) que tem como objetivo

a modelagem e análise dos interesses dos envolvidos no projeto e como eles podem ser endereçados,

ou aceitos, através de várias alternativas dentro de um ambiente organizacional. Pode-se então utili-

zar a técnica i* para os seguintes propósitos:(i) obter um melhor entendimento dos relacionamentos

organizacionais entre diversos atores;(ii) entendimento das razões de decisões tomadas; e(iii) ilustrar

várias características encontradas na fase inicial da engenharia de requisitos.

Além de auxiliar o processo de engenharia de requisitos em sua fase inicial de especificação, a

técnica i* pode ser aplicada em outras áreas [57], tais como reengenharia de processos de negócio,

análise de impactos organizacionais, modelagem de processos de software e também para o desenvol-

vimento de sistemas orientados a agentes [11] [12] [14] [23].

A seguir serão destacados os dois modelos propostos pela técnica i*: o Modelo de Dependências

Estratégicas (SD) e o Modelo de Razões Estratégicas (SR). Enquanto o modelo de Dependências

Estratégicas prove um nível de abstração, no qual modela-sesomente os relacionamentos externos

entre atores através da dependência entre eles, o modelo de Razões Estratégicas permite uma maior

compreensão a respeito das razões estratégicas de atores emrelação a processos da organização e

como os mesmos são expressos.
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3.2.1 Modelo de Dependências Estratégicas - SD

O Modelo de Dependências Estratégicas (SD) concentra-se emrelações entre atores organizacio-

nais, sendo composto poratoresem seu ambiente eligaçõesdedependênciaentre dois atores. De

acordo com o framework i* [55],ator é considerado uma entidade que realiza ações para obter obje-

tivos no contexto do ambiente organizacional. Atores dependem uns dos outros para atingir objetivos,

realizar tarefas, e obter recursos no ambiente organizacional, podendo ser considerados intencionais,

por possuírem motivações, intenções e razões por trás de suas ações; e estratégicos, quando não focam

apenas o seu objetivo imediato, mas quando se preocupam com as implicações de seu relacionamento

estrutural com outros atores.

Cada dependência em i* é um relacionamento intencional, i.e., um “acordo” (chamado depen-

dum), entre dois atores: o depender e o dependee. O ator que depende de alguma forma de outro ator

é chamado deDependere o ator que atende e satisfaz oDependeré denominado deDependee. O ob-

jeto ou elemento de dependência entre Depender e Dependee é denominado de Dependum. Portanto,

haverá relacionamentos do tipoDepender-> Dependum-> Dependee.

Modelos SD distinguem quatro tipos de dependências (ilustradas naFigura 3.4) baseadas no

tipo doDependum. Três delas são relacionadas a existência de intenções: dependência deobjetivo,

dependência derecursose dependência detarefas, e a quarta é associada com a idéia de requisitos

não-funcionais, que são chamados de dependência deobjetivos-soft.

Figura 3.4: Tipos de relacionamento de dependência entre atores no i* (Extraído de [55])

Além da ligação de dependência, o modelos SD pode possuirligações IS-Aque descrevem uma

ligação entre atores, semelhante a generalização em Casos de Uso. Na qual um ator herda o com-

portamento (neste caso dependências) do ator pai. Esta relação IS-A também pode estar presente em
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modelos SR.

A seguir são descritos os principais elementos que fazem parte da técnica i* e que serão utilizados

neste trabalho:

Ator: um ator é considerado uma entidade ativa que realiza ações para atingir metas, exercitando

seuknow-how. O termo ator é utilizado para referenciar genericamente qualquer unidade para

a qual dependências intencionais possam ser atribuídas. Atores podem ser considerados: in-

tencionais, por possuírem motivações, intenções e razões por trás de suas ações; e estratégicos,

quando não focam apenas o seu objetivo imediato, mas quando se preocupam com as implica-

ções de seu relacionamento estrutural com outros atores.

Tarefa: Uma tarefa especifica uma forma particular de se fazer algo. Tarefas podem ser vistas como

soluções que provêem operações, processos, representações de dados, estruturação, restrições

e agentes para atender às necessidades estabelecidas nas metas e metas-soft. Na dependência

de tarefa, o dependee é requisitado a executar uma dada atividade, sendo informado sobre o

que deve ser feito. Contudo, a descrição de uma tarefa em i* não tem por intenção ser uma

completa especificação dos passos necessários à execução dessa tarefa, nem há preocupação

em se informar o motivo da solicitação de sua realização. Na dependência de recurso, o agente

depende da disponibilidade de uma entidade física ou de uma informação.

Recurso: produto final de alguma ação, em um processo, que estará ou nãodisponível para o ator

dependente. Neste tipo de dependência assume-se que não haja aspectos pendentes a serem

tratados ou decisões a serem tomadas.

Objetivo (meta) : uma condição ou estado do mundo que um ator gostaria de alcançar. Na depen-

dência de meta, um ator depende de outro para que uma determinada condição seja satisfeita,

não importando a maneira com a qual haverá satisfação. Geralmente uma meta é expressa como

um desejo. De forma similar à dependência de meta, a dependência de meta-soft ou objetivo-

soft também representa um desejo a ser satisfeito, exceto pelo fato de que não há um critério

claramente definido de verificação se a condição desejada foiatingida. A sua satisfação depende

do julgamento subjetivo e interpretação dos stakeholders.

A Figura 3.5 apresenta a notação gráfica para os principais elementos e ligações da técnica i*

utilizados neste trabalho.

É apresentado a seguir uma modelagem de um ambiente de Comércio Eletronico Web que mostra

o uso da técnica i*. São apresentados os modelos de Dependências Estratégicas e de Razões Estraté-
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Figura 3.5: Elementos e Ligações da Técnica i* (Notação Gráfica)

gicas,Figura 3.6eFigura 3.8 respectivamente. Estes modelos são extraídos de [13] e representam as

dependências externas entre os atores organizacionais, bem como as razões estratégicas internas des-

tes atores, em relação a processos da organização Media Shopque utilizara um sistema de comercio

eletrônico (Medi@) para realizar vendas pela Internet.

Figura 3.6: Exemplo - Diagrama SD Medi@ Shop (Extraído de [13])

A Media Shopé uma loja fictícia tomado como exemplo, que vende e entrega vários tipos dife-

rentes de itens de mídia, tais como: livros, jornais, revistas, cds de áudio, fitas VHS, DVDs e outros.

Os clientes (remotos ou locais) da Media Shop podem usar um catálogo atualizado regularmente que

descreve os itens de mídia disponíveis para especificar o seupedido. AMedia Shopé abastecida com
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os últimos lançamentos, pelos produtores de mídia, e itens já cadastrados, pelos fornecedores de mí-

dia. Para aumentar as vendas, aMedia Shopdecidiu implementar um serviço de vendas pela Internet.

Com a nova configuração o cliente pode pedir itens da Media Shop pessoalmente, por telefone, ou

através da Internet. Este novo sistema foi chamado deMedi@e está disponível na Web através das

facilidades fornecidas por algumaTelecom. Ele também usa os serviços financeiros fornecidos pelo

Banco, que é especializado em transações financeiras on-line. O objetivo básico do novo sistema é

permitir que um cliente on-line examine itens no catálogo daInternet através do sistema Medi@ e

possa também fazer pedidos de compra através da Internet. OMedi@está disponível para qualquer

cliente potencial que possua acesso à Internet e um navegador Web. Não há restrições de registro ou

procedimentos de identificação para a navegação no catálogoou consulta de um item do banco de

dados. Mesmo sem efetivar nenhuma compra, um visitante anônimo é considerado um cliente on-line

do Medi@. Clientes potenciais podem pesquisar a loja on-line tanto através do catálogo on-line ou

consultando um item do banco de dados. O catálogo agrupa itens da mídia do mesmo tipo em (sub)

hierarquias e gêneros (ex.: cds de áudio classificados em pop, rock, jazz, ópera, música clássica, trilha

sonora, ...) de forma que o cliente possa consultar apenas as(sub)categorias que interessa a ele. Um

engenho de pesquisa on-line permite aos clientes, com itensparticulares em mente, pesquisarem por

título, autor/artista/diretor e campos de descrição através de palavras chaves ou de um texto completo.

Se o item não estiver disponível no catálogo, ocliente tem a opção de solicitar aMedia Shoppara

fazer um pedido do item desejado aoFornecedor de Mídia.

3.2.2 Modelo de Razões Estratégicas - SR

O modelo de Razões Estratégicas fornece um nível mais detalhado da modelagem olhando-se

internamente os atores para modelar relacionamentos de intenção internos. Ele é usado para:(i)

descrever os interesses, relacionamentos e motivações dosparticipantes do processo;(ii) possibilitar

a avaliação de possíveis alternativas na definição do processo; e(iii) investigar com mais detalhes

as razões existentes atrás das dependências entre vários atores. nodos e ligações também compõem

esse modelo. Isso inclue os quatro tipos de nodos presentes no modelo SD:objetivo, tarefa, recurso

e objetivo-soft. No entanto, três tipos de relacionamentos são incorporados: (i) meio-fimque sugere

que pode haver outros meios de chegar a um objetivo (alternativas),(ii) decomposição de tarefasque

descreve o que deve ser feito em ordem para executar uma certatarefa e(iii) o meio-fimque contribui

para ligações com objetivos-soft que devem representar contribuições parciais para os meios (tarefa

ou objetivo-soft)para um fim (objetivo-soft). A notação gráfica para essas três ligações podem ser
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observadas através dafigura 3.7.

sub-tarefa

recurso para

objetivo-soft para

sub-objetivo

Ligaçoes de Decomposiçao de Tarefas Ligaçoes Meio-fins

fim meio

objetivo / tarefa

recurso / tarefa

objetivo-soft / objetivo-soft

objetivo-soft / tarefa

Figura 3.7: Ligações da Modelagem SR - (a) Ligações de decomposição de tarefas (b) Ligações de
meios-fins [55]

A figura 3.8 ilustra um diagrama SR expandindo o ator Medi@ que representa o sistema compu-

tacional.

3.3 Linguagem de Modelagem Unificada

A modelagem é uma parte central de todas as atividades que levam à implantação de um bom

software [5]. O objetivo principal da construção de modelosde sistemas de software com o objetivo

fundamental de compreender melhor o sistema que está sendo desenvolvido, podendo ainda citar

outros quatro objetivos alcançados pela construção de modelos:

• comunicar a estrutura e o comportamento desejados do sistema;

• visualizar e controlar a arquitetura do sistema;

• compreender melhor o sistema que está sendo elaborado, inclusive encontrando alternativas

para simplificação e reaproveitamento e

• e finalmente, para gerenciar os riscos.

Juntamente com a necessidade de construir-se uma modelagemeficiente de sistemas que mini-

mize custos, cronogramas e que contribua com a qualidade do produto de software e o seu processo

de desenvolvimento, visualiza-se atualmente o predomínioda perspectiva orientada a objetos no de-

senvolvimento de software, tanto no meio acadêmico quanto industrial. Muitas linguagens, sistemas

operacionais e ferramentas contemporâneas são, de alguma forma, orientada a objetos, fortalecendo
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Figura 3.8: Exemplo - Diagrama SR Medi@ Shop (Extraído de [13])

a visão de mundo em termos de objetos [5]. Fornecendo assim, diversos conceitos novos a respeito

de desenvolvimento de software como por exemplo, a montagemde sistemas a partir de componentes

com diversas tecnologias. Surgem então perguntas relacionadas a boas práticas de desenvolvimento

de software orientada a objetos como por exemplo qual seria uma boa estrutura de uma boa arquitetura

orientada a objetos, que artefatos o projeto deverá criar, quem deverá criá-los entre outras perguntas.

O histórico da análise orientada a objetos (AAO) e o projeto orientado a objeto (POO) surgem

durante a década de 1980 e no início de 1990, aonde métodos e linguagens de programação orien-

tados a objetos (OO) ganharam uma audiência espalhada por toda a comunidade de engenharia de

software (apesar da abordagem orientada a objeto ter sido inicialmente proposta no final dos anos 60)

[44]. Como a maioria dos “novos” paradigmas de engenharia desoftware, os adeptos de cada um

dos métodos de AOO e POO argumentaram sobre qual era o melhor,no entanto nenhum método ou

linguagem individual dominou o cenário da engenharia de software. No início da década de 1990, Ja-
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mes Rumbaugh, Grady Booch e Ivar Jacobson começaram a trabalhar em um "método unificado"que

combinaria as melhores características de cada um dos métodos individuais e adotaria características

adicionais propostas por especialistas no ramo de OO. O resultado foi a linguagem de modelagem

unificada(UML) que contém uma notação robusta para a modelagem de desenvolvimento de siste-

mas OO, tornando-se uma norma industrial para o desenvolvimento de software OO por volta de 1997

[44][5].

A UML ( Unified Modeling Language) é uma linguagem de modelagem padrão para a elabora-

ção da estrutura de projetos de software, podendo ser empregada para visualização, a especificação,

construção e documentação de artefatos de software [5].

A Linguagem de Modelagem Unificada (UML) pode capturar um amplo conjunto de processos e

estruturas relacionadas ao negócio e ao software. Pode ser utilizada para uma arquitetura geral seja

ela estática ou dinâmica. Um projeto pode contar com a UML como uma linguagem padrão para

expressar requisitos, projeto de sistemas, testes e tambémestrutura de código-fonte. Na prática a

UML pode capturar as intenções do engenheiro de software utilizando ferramentas visuais, podendo

compartilhar essas idéias com outros e eficientemente respondendo as mudanças. Além disso a UML

dispõe de uma série de ferramentas que facilitam o processo de modelagem e desenvolvimento de

projetos de software.

3.3.1 Casos de Uso

Casos de Uso em UML [4][5] são utilizados para descrever o usode um sistema por atores. Um

ator representa qualquer elemento externo que interage com o sistema. Umcaso de usodescreve

uma seqüência de passos/operações que um usuário realiza quando interage com um sistema, visando

realizar uma determinada tarefa ou alcançar um objetivo. Dessa forma, o aspecto comportamental

de um sistema a ser desenvolvido pode ser descrito através decasos de uso. ser desenvolvido pode

ser descrito através de casos de uso. No entanto, estas descrições não tratam da questão de como as

interações entre o usuário e o sistema serão implementadas.Fases posteriores à etapa de Engenharia

de Requisitos, tais como: Projeto e Implementação, focalizarão neste aspecto.

Um caso de uso pode gerar vários cenários. Cenários estão para casos de uso, assim como instân-

cias estão para classes, significando que um cenário é basicamente uma instância de um caso de uso.

Um caso de uso envolve uma situação de utilização do sistema por um ator. Nesta situação, vários

caminhos podem ser seguidos, dependendo do contexto na execução do sistema. Estes caminhos são

os possíveis cenários do caso de uso, eles se dividem em Cenário Primário e Secundário (Alternativo):
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• Cenário Primário: caminho básico para realizar um caso de uso, sem problemas e sem erros

em nenhum dos passos da seqüência.Neste tipo de cenário, a execução dos passos para realizar

a funcionalidade básica do caso de uso, é obtida com sucesso.

• Cenário Secundário: caminhos alternativos, bem como situações de erro. Cenários secundá-

rios descrevem seqüências alternativas e de erros, que podem ocorrer em um cenário primário

associado com um caso de uso. Cenários secundários podem serdescritos separadamente ou

como extensão da descrição de um cenário primário. Se um cenário secundário é bastante com-

plexo e inclui um conjunto considerável de passos, é conveniente descrevê-lo separadamente.

Outras técnicas também podem ser usadas na Linguagem de Modelagem Unificada (UML), para

refinar fluxos de eventos em Casos de Uso. A idéia consiste, basicamente, em incluir relacionamentos

que permitam descrever diversos aspectos de comportamentoentre casos de uso. Os relacionamentos

apontados em UML incluem:

• relacionamento do tipo «include»:A idéia deste relacionamento consiste em encapsular em

um caso de uso específico, um comportamento comum a vários casos de uso, estabelecendo

que os demais casos de uso do sistema podem fazer uso do mesmo (i.e. incluí-lo), quando

necessário.

• relacionamento do tipo «extend»:utilizamos este tipo de relacionamento quando existe uma

seqüência opcional ou condicional de passos que queremos incluir em um caso de uso.

• relacionamento do tipo «generalization»:generalização entre casos de uso tem o mesmo

significado de generalização entre classes na orientação a objetos. Isto significa que um caso de

uso “filho” herda o comportamento e estrutura do caso de uso “pai”. Considera-se que um caso

de uso “filho” é umaespecializaçãodo caso de uso “pai”, podendo adicionar nova estrutura

e comportamento, bem como modificar o comportamento do caso de uso “pai”. Da mesma

forma que permite-se o uso do mecanismo de generalização entre casos de uso, pode-se usar o

relacionamento de generalização entre atores representados em diagramas de casos de uso.

Finalmente, afigura 3.9 apresenta as notações básicas utilizadas para descrever Casos de Uso: .

Descrições Textuais dos Casos de Usopodem ser utilizadas para complementar os elementos

representados na figura anterior. Um template bastante aceito na modelagem de Casos de Uso é

ilustrada através dafigura 3.10 . Esta template foi criada por Cockburn em [17], com ela pode-se

descrever os Casos de Uso com um maior nível de detalhamento.
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Ator 2

Use Case

Use Case

Use Case

Use Case

Ator 1

<<include>>

<<include>>

Figura 3.9: Notações para Casos de Uso em UML

Segundo [48] casos de uso não são suficientes para detalhar todos os elementos que devem ser

definidos no processo de Engenharia de Requisitos. No entanto, as vantagens do uso desta técnica,

como também de outras técnicas baseadas em cenários, é a possibilidade de relacionar outros tipos

de requisito com as descrições de interações entre um usuário e o sistema, tais como: requisitos

não funcionais e organizacionais. Também pode-se evoluir posteriormente para outros artefatos no

processo de desenvolvimento.
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Figura 3.10: Template de caso de uso [17]
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Capítulo 4

Integrando a Modelagem Organizacional
com Casos de Uso

Este capítulo fornece uma visão geral da proposta de integração da Modelagem Organizacional

i* com Casos de Uso em UML. Em seguida são mostradas as diretrizes para o mapeamento dos

requisitos organizacionais em i* para requisitos funcionais em UML.

4.1 Visão Geral da Proposta

A proposta de integração de modelos organizacionais em i* para Casos de Uso em UML tem como

principal interesse facilitar as atividades relacionadasao processo de engenharia de requisitos. Um

concenso emergente na engenharia de requisitos é que a especificação de requisitos não deve incluir

somente especificações de software mas também modelos de negócio e outros tipos de informação

descrevendo o contexto no qual o sistema pretendido irá funcionar [25]. Durante a fase de análise

de requisitos, analistas precisam de ajuda para identificardiferentes formas na qual o software pode

ser usado para atingir objetivos organizacionais, ou seja,o que osstakeholdersrealmente pretendem

alcançar com a adoção daquele software em seu processo de negócio [10].

Neste contexto, argumenta-se que o desenvolvimento de Casos de Uso a partir da modelagem

organizacional utilizando i* permite aos engenheiros de requisitos estabelecer uma relação entre re-

quisitos funcionais do sistema pretendido e objetivos organizacionais previamente definidos na mode-

lagem organizacional. Além disso através da análise orientada a objetivos, modelos organizacionais,

podem derivar e mapear objetivos, intenções e motivações deatores organizacionais para objetivos

principais de Casos de Uso. Assume-se, que para cada Caso de Uso temos um objetivo principal

associado, que representa o que o usuário deseja alcançar como resultado da execução do Caso de

Uso.

Em [58], é citado uma lista de diversos benefícios importantes que são obtidos utilizando a pro-



posta de se mapear Casos de Uso a partir de elementos modelados em i*:

• Muitos pesquisadores tem considerado metas(goals) em diversas áreas diferentes da Engenharia

de Requisitos. A orientação a objetivos é diferente de outras técnicas de aquisição de requisitos

que consistem apenas em processos e dados, como análises tradicionais de sistemas ou “obje-

tos”, como métodos de orientação a objetos, pois estas análises não capturam explicitamente

relações de porque e como, em termos dos objetivos do sistema.

• As relações entre sistemas e seus ambientes pode também ser expressa em termos de relações

baseadas em objetivos. Isso é motivado em parte pela dinâmica em processos de negócios e am-

bientes organizacionais atualmente, aonde sistemas vem fundamentalmente mudando processos

de negócios. Derivando-se Casos de uso a partir de objetos i*permite-se a rastreabilidade e ava-

liação do impacto dessas mudanças dentro de requisitos funcionais do sistema pretendido.

• Alguns dos principais problemas na escrita de Casos de Uso podem ser parcialmente resolvidos

utilizando essa proposta. Por exemplo, Casos de Uso são escritos a partir do ponto de vista do

ator (não do sistema). Com esta proposta pode-se derivar Casos de Uso a partir de dependências

de atores em relação ao sistema, definidas explicitamente emi*, evitando-se assim o problema

citado anteriormente. Outro efeito interessante é a capacidade de definir Casos de Uso essen-

ciais para o sistema pretendido. Isso evita a definição de muitos Casos de Uso e permite obter

uma granularidade apropriada de Casos de Uso. Além disso, a integração entre engenheiros de

requisitos e clientes durante o desenvolvimento da modelagem organizacionail também permite

aos clientes(atores) entender melhor os Casos de Uso originados desses modelos.

• Para elicitar e especificar requisitos do sistema observando as metas dos atores em relação ao

sistema, é uma forma de obter requisitos mais claros. A partir da técnica i*, podemos deri-

var esses objetivos, associando eles com os atores do sistema e refinando e deixando claro os

requisitos em Casos de Uso.

A seguir são apresentadas as diretrizes originadas em [48].Estas diretrizes permitem que a partir

das dependências presentes nosmodelos de Dependências Estratégicas (SD)em i*, do tipo objetivo,

objetivo-soft, recurso e tarefa, engenheiros de requisitos possam descobrir casos de uso e atores para

um sistema de software da organização. Estas diretrizes também envolvem a análise das informações

(ligações de decomposição de tarefa e ligações meio-fim) definidas nomodelo de Razões Estraté-

gicas (SR), para especificar os fluxos principal e alternativos (cenários primário e secundários) dos
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casos de uso descobertos para o sistema. Como artefato resultante deste processo de mapeamento te-

mos um Diagrama de Casos de Uso com seus respectivos Atores, Casos de Uso (juntamente com sua

descrição) e seus relacionamentos. Estas diretrizes são exemplificadas utilizando-se partes do estudo

de caso do Sistema Medi@ originado de outros trabalhos ([6][7][48]) e que será melhor detalhado

no capítulo 6. No capítulo 5será apresentado a ferramenta computacional JGOOSE resultante deste

trabalho e que apóia a utilização das diretrizes de mapeamento. Em seguida no (capítulo 6) serão

descritos três estudos de caso utilizando-se a ferramenta JGOOSE para originar Casos de Uso UML

a partir de modelos organizacionais em i*.

4.2 Diretrizes de Mapeamento

As diretrizes de mapeamento propostas por Santander [46][47][48] como descrito no capítulo

anterior tem como objetivo mapear modelos i* (Diagramas SD eSR) para diagramas de Casos de

Uso UML. A etapa inicial deste processo de integração é o desenvolvimento dos modelos SD e SR

do sistema que ilustram os requisitos iniciais (early requirements) de um sistema computacional.

A Figura 4.1 ilustra uma visão geral da proposta de Santander [48] e que foi adotada neste traba-

lho. A entrada neste processo de integração é oModelo de Dependências Estratégicas (SD)para os

passos 1 e 2. Através do Modelo SD pode-se detectar quaisatoresem i* possuem relação dedepen-

dênciacom oSistema, também poderemos detectar quais elementos (objetivos,tarefas,objetivos-soft

e recursos) ligam estes atores ao sistema. A descrição dos fluxos principal e alternativos (passo 3)

dos casos de uso são derivados doModelo de Razões Estratégicas (SR). Esses fluxos são deriva-

dos das ligações internas do sistema computacional, que compreendem adecomposição de tarefas

(decomposition links) e ligações meio-fim(means-end links)

De forma geral o processo de mapeamento ocorre a partir dos modelos organizacionais SD e SR.

Dos quais inicia-se o processo de integração e descoberta dos casos de uso para um sistema alvo

da organização. Primeiramente(passo 1), são descobertos os atores para os diagramas de Caso de

Uso em UML e posteriormente, são descobertos os casos de uso para estes atores textbf(passo 2), bem

como os fluxos principal e alternativos (cenários primário esecundários) dos casos de uso descobertos

(passo 3).

A seguir, é descrito as diretrizes propostas para derivar casos de uso em UML a partir de diagramas

SD e SR da técnica i*. As diretrizes serão exemplificadas utilizando-se partes do estudo de caso do

Sistema Medi@ originado de outros trabalhos ([6][7][48]) eilustrados pelasfiguras 4.2e 4.3, sendo

que afigura 4.2será utilizada nos passos 1 e 2 e afigura 4.3será utilizada no passo 3. Estas diretrizes
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 1. Descobrindo
 Atores

2. Descobrindo
 Casos de Uso para

os Atores

3. Descobrindo e
 Descrevendo cenarios
para os casos de uso

Modelos de Razoes
 Estrategicas (SR) 
desenvolvidos pelo

 framework i*.

Diretrizes sao aplicadas
em cada etapa do processo

de integraçao utilizando a analise
orientada a objetivos

Diagrama de
Casos de Uso e 

descriçoes textuais dos
cenarios

Modelos de Dependencias
 Estrategicas (SD) 
desenvolvidos pelo

 framework i*.

Figura 4.1: Uma visão geral do processo de integração de i* e Casos de Uso (Adaptado de [58])

estão relacionadas a propósitos específicos, conforme segue:

1
◦ Passo da Proposta:Descoberta de atores

Diretriz 1: todo ator em i* deve ser analisado para um possível mapeamento para ator em caso de

uso; Pode-se analisar por exemplo o AtorCliente(2 - Figura 4.2).

Diretriz 2: inicialmente, deve-se analisar se o ator em i* é externo ao sistema computacional preten-

dido. Caso o ator seja externo ao sistema, o mesmo é considerado candidato a ator em Casos

de Uso;Por exemplo, o atorCliente(2) - Figura 4.2 é externo ao SistemaMedi@(4). O ator

Produtor de Media(7) possue relação de dependência apenas com oFornecedor de Midia(6) ,

sendo assim não é considerado candidato a Ator em Caso de Uso.

Diretriz 3: deve-se garantir que o ator em i* é candidato a ator em Caso de Uso, através da seguinte

análise:

SubDiretriz 3.1: verificar se existe pelo menos uma dependência do ator analisado em relação

ao ator em i* que representa o sistema computacional pretendido; O atorClienteem i*

pode ser mapeado para ator de Caso de Uso, considerando suas dependências associadas

(p. ex. Pesquisar por Palavra Chave2.1), que caracterizam sua importância no contexto

de sua interação com o sistemaMedi@.
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Figura 4.2: Diretrizes - Exemplo Mapeamento SD Medi@ (Adaptado de [13])

Diretriz 4: atores em i*, relacionados através do mecanismo IS-A nos modelos organizacionais e

mapeados individualmente para atores em casos de uso (aplicando diretrizes 1, 2 e 3), serão

relacionados no diagrama de casos de uso através do relacionamento do tipo «generalização».

O modelo da figura 4.2 não possue nenhuma ligação IS-A, no entanto qualquer ator em i*

(mapeado ou não) que tivesse relação IS-A com atores já mapeados pelos passos 3 e 3.1 seriam

relacionados com a ligação de generalização.

2
◦ Passo da Proposta:Descoberta de Casos de Uso

Diretriz 5: para cada ator descoberto para o sistema pretendido no passo1, devem ser observados

todas as suas dependências (dependum) do ponto de vista do ator como dependee, em relação

ao ator sistema computacional pretendido (sistema computacional−→ dependum−→ ator),

visando descobrir casos de uso para o ator analisado;

SubDiretriz 5.1: deve-se avaliar as dependências do tipo objetivo associadas com o ator;

Por exemplo, na figura 4.2, a dependênciaProcessar Transações On-Line(5.1) entre

Medi@(1) (Depender) e Banco(5) (Dependee) pode ser mapeado para Caso de UsoPro-
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cessar Transações On-Line, que conterá diversos passos executados pelo Banco negoci-

ando através de transações em dinheiro de forma on-line.

Tabela 4.1: Informação coletada de Modelos SD para apoiar engenheiros de requisito a derivar Casos
de Uso

Ator Dependência Tipo de Dependência Diretriz utilizada
Banco Processar Transações On-LineObjetivo D5.1

SubDiretriz 5.2: deve-se avaliar as dependências do tipo tarefa, associadascom o ator;Por

exemplo, para a dependência de tarefaPesquisar por palavra-chave(2.1)entre os Atores

Cliente(2) eMedi@(1) (veja figura 4.2), deve-se considerar que se a execução dessatarefa

requer um ou mais passos (mais tarde mapeados em passo(s) do Caso de Uso no passo

3). (Observe que para este exemplo, o atorClienteé observado comodependere o ator

Medi@é observado comodependee, ou seja, o Cliente depende do sistema para realizar a

tarefa. Essa situação é explicada no diretriz 6).

SubDiretriz 5.3: deve-se avaliar as dependências do tipo recurso, associadas com o ator;Por

exemplo, para a dependência de recursoServiços de Internet(4.1) associado com o ator

Telecom(4) (veja figura 4.2), conclui-se que aTelecom(4) fornece serviços de Internet

envolvendo passos de interação entre aTelecome o Medi@(1) que podem ser definidos

em um Caso de Uso chamadoServiços de Internet para Telecom.

SubDiretriz 5.4: deve-se avaliar as dependências do tipo objetivo-soft, associadas com o ator;

Essa diretriz deve ser melhorada em trabalhos futuros, no entanto neste trabalho, as de-

pendências do tipo objetivo-soft são mapeadas para possíveis Requisitos Não-Funcionais

relacionados com o Sistema. Porexemplo, para o objetivo-softAdaptabilidade(3.1)pode

ser mapeado como Requisito Não-Funcional (NFR) do SistemaMedi@(1). Outroexem-

plo, seria o mapeamento de objetivos-soft entre atores mapeados pelo passo 1, por exem-

plo o objetivo-softAumentar Vendasentre os atoresMedia Shop(3) e Clientes(2) pode

ser mapeado como um requisito Não-Funcional associado com oCaso de UsoFazer Pe-

dido. Isso indica que o Caso de UsoFazer Pedidopode contribuir para a “satisfação” do

requisito não-funcionalAumentar Vendaspara oMedia Shop.

Diretriz 6: analisar a situação especial na qual um ator de sistema (descoberto seguindo as diretrizes

do passo 1) possui dependências (como depender) em relação ao ator em i*que representa o

sistema computacional pretendido ou parte dele. (ator−→ dependum−→ sistema computaci-

onal). Por exemplo, para dependência de objetivoProcessar Pedidos de Internet(3.1)entre os
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atoresMedia Shop(3) e o sistemaMedi@(1) na figura 4.2, aponta para definição do Caso de

UsoProcessar Pedidos de Internetpara o atorMedia Shop(3), que representa o uso do sistema

pelo ator, descrevendo detalhes sobre o processamento de pedidos de Internet.

Diretriz 7: classificar cada caso de uso de acordo com seu tipo de objetivoassociado (objetivo con-

textual, objetivo de usuário, objetivo de subfunção, objetivo de negócio). Esta diretriz é baseada

na classificação proposta por Cockburn [17]:

• Umobjetivo de negócio(business goal) representa uma intenção de alto nível, relacionada

a processos de negócio, que a organização ou usuários possuem no contexto do ambiente

organizacional. Por exemplo pode ser o objetivo “o media shop deseja aumentar as suas

vendas”.

• Um objetivo contextual (summary goal) representa uma alternativa a satisfação do ob-

jetivo de negócio. Uma alternativa pode ser o objetivo, “aumentar as vendas usando a

aplicação dee-commerce”;

• Um objetivo de usuário (user goal) resulta na descoberta direta de uma funcionalidade

relevante e válida para o organização do ator utilizando o sistema de software. Um exem-

plo pode ser o objetivo, “o cliente deseja fazer um pedido”;

• Finalmente,objetivos a nível de sub-função(subfunction-level) são necessários para al-

cançar objetivos de usuário. Por exemplo um objetivo pode ser, “o cliente navega pelo

catálogo”.

Para apoiar engenheiros de requisitos a identificar novos Casos e para ter um maior entendi-

mento deles, recomenda-se gerar uma tabela contendo o ator,seu Caso de Uso e sua Classifica-

ção (veja tabela 4.2).

Tabela 4.2: Classificação do Objetivo do Usuário
Ator Dependência Tipo de Dependência Diretriz utilizada
Media Shop Processar Pedidos de InternetObjetivo de Contexto D.7

3
◦ Passo da Proposta:Descoberta e descrição do fluxo principal e alternativos (Cenários) dos Casos

de Uso.

Diretriz 8: analisar cada ator e seus relacionamentos no Modelo SR para extrair informações que

possam conduzir à descrição de fluxos principal e alternativos, bem como pré-condições e pós-

condições dos casos de uso descobertos para o ator.
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Figura 4.3: Diretrizes - Exemplo Mapeamento SD Medi@ (Adaptado de [13])

Diretriz 8.1: analisar os sub-componentes em uma ligação de decomposiçãode tarefa em um

possível mapeamento para passos na descrição do cenário primário (fluxo principal) de

casos de uso.

Diretriz 8.2: analisar ligações do tipo meio-fim em um possível mapeamentopara passos al-

ternativos na descrição de casos de uso.

Diretriz 8.3: analisar os relacionamentos de dependências de sub-componentes no modelo de

Razões Estratégicas em relação a outros atores do sistema. Estas dependências podem

originar pré-condições e pós-condições para os casos de usodescobertos.

Observando diagrama de Razões Estratégicas dafigura 4.3 a partir do ponto de vista do

ator Medi@(1) , pode-se verificar que a tarefaGerenciar Loja de Internet(3) é utilizada pelo

Medi@(1). Esta tarefa é utilizada para alcançar (satisfazer) a dependência de objetivoProces-

sar Pedidos da Internet(2.1) para o AtorMedia Shop(2). A tarefaGerenciar Loja de Internet

(3) é decomposta nas seguintes subtarefas:Tratar Pesquisa de Item(3.1), Tratar Pedidos da In-

ternet(3.2), Atrair Novos Clientes(3.3)eProduzir Estatísticas(3.4). A Sub-TarefaAtrair Novos

Clientes(3.3)que é objetivo-soft será mapeado comoRequisito Especialdaquele Caso de Uso.

As três subtarefas restantes serão as atividades dofluxo principal necessárias para operacio-

nalizar o Caso de UsoProcessar Pedidos de Internet. A partir da diretriz 8.2, é mapeado um

fluxo alternativo e uma inclusão para o passoTratar Pesquisa de Item(3.1). Este passo incluirá
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a Consulta a base de dados(4.2) e alternativamente poderá ser utilizado a opção deConsulta

do catálogo(4.1).

Diretriz 9: Investigar a possibilidade de derivar novos objetivos de casos de uso a partir da observa-

ção dos passos nos cenários (fluxos de eventos) dos casos de uso descobertos. Cada passo de

um caso de uso deve ser analisado para verificar a possibilidade do mesmo ser refinado em um

novo caso de uso.

Diretriz 9.1: Inicialmente deve-se averiguar qual é o objetivo que se queratingir com a ação

que o passo representa na descrição do caso de uso;

Diretriz 9.2: Descoberto o objetivo, deve-se averiguar a necessidade de decompor/refinar o

objetivo para que o mesmo possa ser alcançado;

Diretriz 9.3: Um novo caso de uso será gerado a partir do objetivo analisadose for possível

definir os passos que representam a necessidade de interações adicionais entre o ator e o

sistema para se atingir o sub-objetivo desejado;

Diretriz 9.4: Adicionalmente, pode-se encontrar novos objetivos e cenários com base na ob-

servação dos obstáculos de objetivos já descobertos.

Através desta diretriz será possivel o mapeamento de novos Casos de Uso, como por exemplo

para o caso de UsoProcessar Pedidos da Internet(2.1)utilizar a relação de inclusão («include»)

que deveria incluir o novo Caso de UsoConsulta a base de dados(4.1)originado do Fluxo de

Eventos que foi exemplificado na diretriz 8.2 . E por fim através dadiretriz 10 será construido

o Diagrama de Casos de Uso, com os atores, casos de uso e seus relacionamentos mapeados

nas diretrizes 1 a 9.

Diretriz 10: Desenvolver o diagrama de casos de uso utilizando os casos deuso descobertos, bem

como observando os relacionamentos do tipo «include», «extend» e «generalization» usados

para estruturar as especificações dos casos de uso.
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Capítulo 5

Ferramenta JGOOSE (Java Goal Into Object
Oriented Standard Extension)

Em capítulos anteriores descreveu-se a motivação para o usoda técnica i* (capítulo 3) e a criação

de diagramas SD e SR. A técnica fornece ao engenheiro de requisitos a possibilidade de modelar os

requisitos iniciais (early requirements) do Sistema Computacional, focando as relações estratégicas

entre atores, permitindo assim adescrição de intenções e motivaçõesenvolvendo atores em um am-

biente organizacional. Tais requisitos se preocupam com umdos objetivos principais da Engenharia

de Requisitos segundo Pressman [44]:

"(...) fornecer um entendimento de qual será o impacto do software sobre o negócio,
do que o cliente deseja e de como os usuários finais vão interagir com o software- Roger
Pressman

Estes requisitos também poderão ser utilizados em fases posteriores do projeto de software, como

sendo uma visão geral do sistema. A Linguagem de Modelagem UML, fornece a modelagem dos re-

quisitos funcionais de forma mais detalhada do sistema nos estágios posteriores do desenvolvimento

que necessitam de modelos mais concretos para codificação, testes e manutenção do software em

desenvolvimento. Para isso a UML utiliza diversos diagramas que descrevem aspectos estáticos e di-

nâmicos do sistema, podendo inclusive gerar código fonte a partir destes diagramas através do auxílio

de ferramentas CASE, muitas vezes integradas com Ambientesde Desenvolvimento de Software.

No capítulo 4 foram descritas as diretrizes de mapeamento e a visão geral da proposta deste

trabalho que tem por fim o mapeamento de descrições organizacionais modelados em i* através dos

modelos SD e SR, para a descrição de Casos de Uso UML. Este mapeamento será realizado de forma

automatizada através da ferramenta JGOOSE (Java Into Object Oriented Standard Extension) descrita

com maiores detalhes nasseções 5.2 e 5.3.

A versão anterior da ferramenta desenvolvida neste trabalho, a ferramenta GOOSE (Goal Into

Object Oriented Standard Extension) [6] [7] fazia apenas o mapeamento de modelos da ferramenta



OME3 para diagramas de Casos de Uso em UML construídos através do uso da ferramenta Rational

Rose. A construção dos diagramas de Caso de Uso era construída de forma automática pela ferra-

menta através da extensãoRose Extensibility Interfaceuma interface que permite a personalização

dos menus, a criação de scripts para automatizar funções e acesso a elementos da ferramenta Rati-

onal Rose. No entanto a implementação da ferramenta GOOSE tornava a aplicação dependente da

ferramenta proprietária Rational Rose.

Neste trabalho procurou-se expandir a construção de diagramas de Casos de Uso UML para dia-

gramas descritos previamente em um modelo de classes em Java. Havendo a possibilidade através de

novas versões da Ferramenta JGOOSE, a tradução para formatos específicos de ferramentas CASE

UML ou para o padrão XMI (XML Metadata Interchange) [32] [54]. O uso deste padrão proposto

pela OMG [40] tem se tornado um padrão de fato para troca de dados entre ferramentas CASE.

O propósito do XMI é resolver certas questões que surgem com bastante freqüência no decorrer

de um desenvolvimento de software [41]:

1. Combinar ferramentas em um ambiente heterogêneo:o XMI resolve o problema de integrar

várias ferramentas fornecendo um formato padrão flexível e facilmente interpretável para as

informações.

2. Trabalhando em um meio ambiente distribuído: o uso do XMI facilita a troca de dados e

modelos pela Internet. Por usar o formato XML, os dados podemser disponibilizados como

simples páginas em um servidor Web.

O padrão UML define uma linguagem de modelagem orienta à objetos, que é suportada por di-

versas ferramentas gráficas. O padrão MOF (Meta Object Facility)[38] define umframeworkpara

definição de modelos para metadados, fornecendo as ferramentas, os meios e as interfaces para ar-

mazenar e acessar metadados em um repositório (ou seja, MOF éuma linguagem usada para definir

linguagens, como a UML). Em outras palavras, o XMI aproveitao uso da UML (que se tornou padrão

para o desenvolvimento de sistemas orientados á objeto), dadefinição da UML em MOF e da XML -

eXtensible Markup Language[20] [45], (que também se tornou um padrão amplamente aceito), para

produzir um meio padrão para salvar modelos UML em XML (de fato, não só modelos UML mas

qualquer metamodelo baseado no MOF), produzindo um meio de se trocar modelos UML entre fer-

ramentas diferentes. Esta interoperabilidade entre ferramentas de desenvolvimento e ferramentas de

engenharia de software vem sendo estudada com objetivo de facilitar a integraçãoentre a modelagem

de sistemas e a sua codificação.
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O XMI não é um formato de fácil leitura sem a ajuda de mecanismos computacionais, e mesmo

pequenos modelos podem ser traduzidos em grandes arquivos XMI. No entanto a grande vantagem do

uso do XMI é que o padrão XML possui uma grande variedade de ferramentas que facilitam a criação

destes arquivos. Uma facilidade do uso do padrão XMI é que assim como o padrão XML, seus

arquivos podem ser facilmente lidos com parsers XML que estão disponíveis em diversas linguagens

de programação. Além disso o uso do padrão XMI não é utilizadode forma padronizada entre as

ferramentas CASE, geralmente cada Ferramenta CASE possui uma versão específica suportada o

que dificulta muitas vezes a integração entre modelos destasferramentas. Doisframeworks open-

sourcepodem ser utilizados para facilitar na persistência de modelos salvos no formato XMI:MDR

(Metadata Repository) [37] originada do Projeto Netbeans daSun Microsystemse o EMF (Eclipse

Modelling Framework)[24] originada do Projeto Eclipse daIBM.

Este capítulo trata a respeito das ferramentas utilizadas neste trabalho. A ferramenta OpenOME

para construção de diagramas utilizando a técnica i*, a linguagem Telos (formato de arquivo gerado

pela ferramenta de modelagem i*), assim como detalhes sobrea implementação e o funcionamento

da ferramenta JGOOSE. Além disso naseção 5.2será descrito detalhes sobre as evoluções implemen-

tadas pela nova ferramenta e um comparativo com outras ferramentas (GOOD, XGOOD e GOOSE)

de apoio a Integração de Modelos Organizacionais em i* para Modelagem Orientada a Objeto.

5.1 Ferramentas de Apoio

5.1.1 OpenOME -Organization Modelling Environment

O Ambiente OpenOME -Organization Modelling Environmenté utilizado para modelagem e aná-

lise orientada a objetivos e/ou orientada a agentes. Ela fornece uma inteface gráfica para desenvolver

modelos, e um acesso a uma poderosa base de conhecimento que permite sofisticadas análises auto-

matizadas. A ferramenta pretende prover aos desenvolvedores de software um link claro entre a fases

do desenvolvimento de requisitos, especificação e arquitetura. Também é dada atenção ao uso da fer-

ramenta para o processo de reengenharia de modelos de negócios. A ferramenta OpenOME integra

uma versão aprimorada do OME com outras ferramentas que suportam a engenharia de requisitos de

sistemas que utilizam orientação a objetivos, a agentes e a aspectos (Eclipse), modelagem conceitual

(Protége) e outros ambientes de edição de diagramas (Visio).

O processo de reengenharia do ambiente OpenOME que faz partedo projeto Tropos [11] se preo-

cupou com os seguintes aspectos:

• Mudança do módulo Telos DLL como um móduloopen-source.
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• Renengeharia do código baseando-se na linguagem Java pura.

• Reconstrução da arquitetura de plug-ins da ferramenta.

• Integração com outros módulos.

A partir disso buscou-se chegar a melhorias na qualidade da ferramenta: Usabilidade, Escalabili-

dade, Extensibilidade e Reusabilidade.

A ferramenta possui três requisitos principais que estão sendo seguidos no desenvolvimento da

ferramente:

• Editor Gráfico: Um gráfico possue elementos e ligações de várias formas, operações básicas

de inclusão: Carregar, Salvar, Inserir, Deletar, Selecionar, Recortar, Colar, Esconder, Mostrar,

Rotular, etc. Além disso este objetivo envolve múltiplas visões dos gráficos da ferramenta.

• Suporte para Engenharia de Requisitos:

– NFR - frameworkde requisitos não-funcionais

– i* - modelos de atores estratégicos

– GRL - Linguagem de Requisitos Baseado em Objetivos

• Intercâmbio com outros editores gráficos:

– Semantic Web:Protége (OWL)

– Algoritmos de Layout: AT&T Graphviz (DOT)

– Escalabilidade:Microsoft Visio (XSLT)

– Desenvolvimento Orientado a Modelos:Rational Rose (EMF/XMI)

Apresenta-se através dafigura 5.1 a tela principal da Ambiente OpenOME.

Outra ferramenta que pode ser utilizada para modelagem de requisitos utilizando a técnica i* é a

ferramenta TAOM4E (Tool for Agent Oriented visual Modeling for the Eclipse Platform). Este am-

biente de modelagem (ilustrada nafigura 5.2) vem sendo desenvolvido peloSoftware Engineering

group, SRA division, Itc-IRST (Trento, Italia). Ela cobre todas as fases da metologia Tropos (in-

cluindo diagramas SD e SR), utilizando-se de outras ferramentas integradas para conseguir modelar

um sistema desde a fase de requisitos até a sua implementação(geração de “esqueleto” de código ori-

entado a agentes). A integração com outras ferramentas é possivel devido ao padrão XMI, utilizado

para representar, salvar e integrar modelos desenvolvidoscom a ferramenta.
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Figura 5.1: Tela Principal do Ambiente OpenOME -Organization Modelling Environment

5.1.2 Linguagem Telos

A linguagemTelos foi desenvolvida a partir do CML (Conceptual Modelling Language), ela é

utilizada pela ferramenta OpenOME como linguagem de representação de conhecimento Telos [39]

para representar os seus modelos SD e SR (vercapítulo 3).

Toda a informação emTelos é representada através de proposições. Formalmente, proposições

são quádruplos com os componentesfrom , label , to e when denotando respectivamente a fonte,

o rótulo, o destino e o intervalo de tempo da proposição, ou seja, o ciclo de vida do relacionamento

que está sendo representado pela proposição.

Esses componentes por si mesmos são proposições. Proposições podem ser de dois tipos disjuntos:

indivíduos (entidades, nós, objetos...) e atributos (relacionamentos, ligações...).

Em Telos, as proposições podem ser classificadas em quatro tipos: Token , SimpleClass ,

MetaClass e MetametaClass . Nesta implementação será utilizado apenas a instânciaToken ,

sendo que os tokens necessários para o processo de mapeamento são os seguintes:

• Elementos:

– ISTARACTORELEMENT:ator;

– ISTARSOFTGOALELEMENT:objetivo soft;

– ISTARGOALELEMENT:objetivo;
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Figura 5.2: As cinco fases do Tropos, e o ambiente de desenvolvimento orientado a modelos que
suporta a metodologia (Extraído de [30])

– ISTARTASKELEMENT:tarefa;

– ISTARRESOURCEELEMENT:recurso.

• Ligações:

– ISTARDEPENDENCYLINK:dependência;

– ISTARMEANSENDSLINK:meio-fim;

– ISTARDECOMPOSITIONLINK:decomposição;

– ISTARTASKELEMENT:tarefa;

– ISTARISALINK: ISA.

Os tokens descrevem os elementos e ligações inseridos dentro do arquivo* .tel salvo pela fer-

ramenta OpenOME. Descreve-se abaixo exemplos que demonstram a sintaxe e o funcionamento de

um arquivo de descrição Telos.

Nafigura 5.3 é apresentado o AtorAgendador de Reuniao, e a seguir através docódigo 5.1segue

a sua declaração no arquivo.
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Figura 5.3: Exemplo Telos - Ator Agendador de Reunião

Código 5.1: Código Telos - Ator Agendador de Reunião
Token Element_1

IN I S t a r A c t o r E l e m e n t
WITH

a t t r i b u t e , name
5 : "Agendador de Reuniao"

a t t r i b u t e , c h i l d r e n
: Element_41

a t t r i b u t e , c h i l d r e n
: Element_42

10 a t t r i b u t e , c h i l d r e n
: Element_43

a t t r i b u t e , c h i l d r e n
: Element_44

a t t r i b u t e , c h i l d r e n
15 : E lement_45

a t t r i b u t e , c h i l d r e n
: Element_46

END

• Token palavra reservada da linguagem Telos que representa a instanciação de uma classe sim-

ples.
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• Element_1 identificador único gerado automaticamente pela ferramenta quando da criação

do novo elemento (o ator Agendador de Reuniao)

• INé uma palavra reservada da linguagem Telos que indica um relacionamento de instanciação

• IstarActorElement classe simples pelo qual o token Element_1 é instância. Essapropri-

edade indica que o elemento é um Ator.

• WITH palavra reservada que indica o início da descrição dos atributos.

• attribute, name indica o atributo que representa o nome dado pelo usuário ao ator (no

exemplo, o atributo recebeu o valor Agendador de Reuniao).

• attribute, children indica o atributo que representa um elemento interno (uma subta-

refa, um sub-recurso, um sub-objetivo, ou um sub-objetivo soft) ao ator. o valor deste atributo

sempre será o identificador único do elemento children. Atores Expandidos em Modelos SR

costumam ter childrens.

• attribute, links representa ligações (links) com o token. No caso do ator Agendador de

Reuniao ele não tem nenhuma ligação. No entanto o mesmo poderia ter ligações com depências

de tarefa, objetivo, recurso, ou objetivo soft. Assim como no atributo children o valor deste

atributo sempre será o identificador único do link.

Na figura 5.3 apresenta-se o Elemento do tipo ObjetivoEncontrar Melhor Data, e a seguir

através docódigo 5.2segue a sua declaração no arquivo.

Código 5.2: Código Telos - ObjetivoEncontrar Melhor Data
Token Element_42

IN I S t a r G o a l E l e men t
WITH

a t t r i b u t e , l i n k s
5 : L ink_20

a t t r i b u t e , l i n k s
: Link_16

a t t r i b u t e , p a r e n t
: E lement_1

10 a t t r i b u t e , name
: "Encontrar Melhor Data"

END

Os únicos itens que o diferenciam o ObjetivoEncontrar Melhor Data de um

IStarActorElement são os seguintes:
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• ISTARGOALELEMENT: pois o mesmo representa a classe objetivo (goal).

• attribute, parent: pois o Objetivo Encontrar Melhor Data é um sub-objetivo do

Ator Agendador de Reuniao(representado por seu identificadorElement_1). attribute,

links representa ligações (links) com o token.

Os outros elementos da técnica i*: ISTARSOFTGOALELEMENT(objetivo soft),

ISTARTASKELEMENT(tarefa), ISTARRESOURCEELEMENT(recurso) possuem a mesma es-

trutura sendo diferenciados apenas pela classe do elemento.

Diagramas SD e SR em i* terão os seguintes tipos de ligação.

• ligação IS-A: ligação Ator»Ator, possue o mesmo significado que a generalização em Casos

de Uso.

• ligação de dependência:ligação Ator»Elemento ou Elemento»Elemento.

• decomposição de tarefas:ligação Elemento»Elemento.

• meio-fim: ligação Elemento»Elemento.

Para fins de explicação é apresentado a ligação de dependência entre Iniciador de

Reuniao » reuniao agendada(m) eAgendador de reuniao (ilustrada pelafigura 5.4).

Através docódigo 5.3segue a sua declaração no arquivo, descrevendo as ligações de dependência

Link_65 eLink_64 .

Código 5.3: Código Telos - DependênciaIniciador de Reuniao » reuniao
agendada(m) eAgendador de reuniao

Token Link_65
IN IS ta rDependencyL ink
WITH

a t t r i b u t e , t o
5 t o : E lement_1

a t t r i b u t e , f rom
from : Element_5

a t t r i b u t e , name
: ""

10 END

Token Link_64
IN IS ta rDependencyL ink
WITH

15 a t t r i b u t e , t o
t o : E lement_5

a t t r i b u t e , f rom
from : Element_0

a t t r i b u t e , name
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20 : ""
END

Token Element_5
IN I S t a r G o a l E l e men t

25 WITH
a t t r i b u t e , name

: "reuniao Agendada(m)"
a t t r i b u t e , l i n k s

: Link_64
30 a t t r i b u t e , l i n k s

: Link_65
END

Token Element_1
35 IN I S t a r A c t o r E l e m e n t

WITH
a t t r i b u t e , name

: "Agendador de Reuniao"
a t t r i b u t e , l i n k s

40 : L ink_65
END

Token Element_0
IN I S t a r A c t o r E l e m e n t

45 WITH
a t t r i b u t e , name

: "Iniciador de Reuniao"
a t t r i b u t e , l i n k s

: Link_64
50 END

• Token é uma palavra reservada da linguagem Telos que representa a instanciação de uma classe

simples.

• Link_65 / Link_64 é um identificador único gerado automaticamente pela ferramenta

quando da criação do novo elemento.

• IN palavra reservada que indica um relacionamento de instanciação.

• IStarDependencyLink é a classe simples pelo qual o token Link_47 é instância Essa

propriedade indica que o token é uma ligação de dependência.

• WITH palavra reservada que indica o início da descrição dos atributos.

• attribute, name indica o atributo que representa o nome dado pelo usuário a ligação de

depedência (no exemplo, o usuário não deu nenhum valor).
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• attribute, to atributo que indica o destino da ligação. No exemplo, ele assume o valor

Element_1 que representa o AtorAgendador de Reuniaoe Element_5.que representa o objetivo

reuniao Agendada(m).

• attribute, from atributo que indica a origem da ligação. No exemplo, ele assume o valor

Element_5 o objetivoreuniao Agendada(m). e Element_0 que representa o AtorIniciador de

Reuniao

Figura 5.4: DependênciaIniciador de Reuniao » reuniao agendada(m) e
Agendador de reuniao

5.2 Visão Geral da Ferramenta

Os grupos de pesquisa LER (Laboratório de Engenharia de Requisitos - CIN/UFPE)1 e LES (La-

boratório de Engenharia de Software - INF/Unioeste)2 vem trabalhando em diversos tópicos rela-

cionados a Engenharia de Requisitos, um desses tópicos trata a respeito da Integração de Modelos

Organizacionais em i* para Modelos Orientados a Objeto. Esta proposta foi introduzida no artigo

“Closing the GAP between organizational requirements and object oriented modeling”[10] e tem

sido trabalhada em duas sub-áreas específicas: a primeira com o mapeamento para Diagrama de Clas-

ses UML [1] [18] [42] e a segunda com o mapeamento para Diagrama de Casos de Uso em UML [6]

[7] [47] [48] . A motivação destes dois grupos de pesquisa decorre da necessidade de se encontrar

mecanismos que facilitem o Processo de Engenharia de Requisitos, uma área chave do Processo de

Engenharia de Software. Um dos mecanismos principais que facilita o Processo é a elicitação de re-

quisitos que demonstrem as necessidades do cliente em relação ao sistema computacional. Para isso

é utilizado a técnica i* que deve ser utilizada para capturarrequisitos iniciais e a modelagem organi-

zacional, evoluindo para captura de requisitos finais que podem ser descritos utilizando Diagramas de

Classe ou Diagramas de Casos de Uso UML.

1LER UFPE - http://www.cin.ufpe.br/˜ ler
2LES Unioeste- http://www.inf.unioeste.br/les
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Diversas ferramentas foram foram produzidas por estes grupos, através da tabela 5.1 é feito um

comparativo entre elas:

Tabela 5.1: Comparativo entre Ferramentas de Mapeamento i*» UML
Ferramenta Mapeamento Formato Saida Avanços
GOOD[18] Classes UML Rose Scripting Versão Anterior XGOOD
XGOOD[42] Classes UML XMI

• opção para selecionar as diretrizes de mapea-
mento adequadas, ou seja, quais elementos se-
rão mapeados - possibilitando ao usuário excluir
certos elementos capturados segundo a técnica i*,
que não são computacionais no modelo UML.

• adaptação à inclusão de novas diretrizes de mape-
amento, ou seja, o XGOOD suportará mais dire-
trizes relacionadas a novos elementos capturados
pelos modelos i* (ex.: papel, posição e agente).

GOOSE[6] Casos de Uso UML Rose Scripting Versão Anterior JGOOSE
JGOOSE Casos de Uso UML Classes Java

• implementação daSubDiretriz 5.4 que diz res-
peito a objetivos-softque são mapeados como
possíveis Requisitos Não-Funcionais (NFRs) re-
lacionados com o Sistema.

• aperfeiçoamento naDiretriz 8.1 , na qual
objetivos-softque fazem parte da decomposi-
ção de tarefas são mapeados como requisitos
especiais na descrição do Caso de Uso.

• Novas Funcionalidadesna ferramenta que deixa
o processo de mapemento mais claro ao usuário
da ferramenta (essas novas funcionalidades serão
abordadas naseção 5.3

• suporte para abrir arquivos Telos gerados tanto
pela ferramenta OME3 quanto OpenOME.

• Orientação a Objetosintroduzida na ferramenta
através do uso da Linguagem Java. Que como
principal resultante gerou Classes Java que repre-
sentam de forma mais consistente tanto os objetos
em i* mapeados quanto os Atores, Casos de Uso
e relacionamentos orginados com a ferramenta.

• Descrição Textualde Casos de Uso conforme a
template proposta em [17]

O JGOOSE é um protótipo de uma ferramenta que faz o mapeamentode descrições de requisitos

organizacionais modelados em i*, através da ferramenta OpenOME, para diagramas de Casos de

Uso em UML descritos e armazenados em uma estrutura bem definida de Classes Java (ilustrada nas

figuras 5.9 5.10 5.11 5.12). O mapeamento será feito de acordo com as diretrizes apresentadas na

seção 6.3.2.
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A estrutura geral interna da ferramenta que implementou-secom este trabalho é ilustrada nafigura

5.5. Na qual os passos da ferramenta JGOOSE consistem em:

1. Capturar tokens específicos:extrair informações do arquivo TELOS gerado pela ferramenta

OpenOME. Essas informações caracterizam os objetos i* contidos no diagrama SD/SR, seus

Elementos (atores, objetivos, tarefas, objetivos-soft e recursos) e suas ligações (dependência,

decomposição de tarefas e ligação meio-fim) assim como todosatributos que caracterizam

tais objetos. Essa estrutura de captura de Tokens está concentrada essencialmente na classe

TokensOpenOME(ver seção 5.3.1 e figura 5.10).

2. Armazenar o Diagrama SD/SR em uma estruturada de dados:Definir uma estrutura de

dados que armazene as informações dos diagramas SD/SR. Essaestrutura de dados de arma-

zenamento se encontra especificada nas classes do pacoteIStarElementLinks (ver figura

5.11) e o armazenamento em si é feito pela classeTokensOpenOME(ver figura 5.10).

3. Mapear Estrutura (SD/SR) para uma estrutura de dados que represente Casos de Uso

UML : para isso será utilizado as diretrizes propostas por Santander [47] (na as diretrizes 7 e 9

não são implementadas). Esta estrutura de Mapeamento da Estrutura SD/SR » Casos de Uso se

concentra nas classes do pacote useCases, na qual a principal classe é aUseCaseDiagram

(ver figura 5.12).

4. Transformar estrutura de Casos de Uso para o padrão XMI:transformando classes que

armazenam informações sobre o diagrama de Caso de Uso mapeado pelas diretrizes do passo

anterior em informações de um arquivo XMI que possam ser lidos por ferramentas CASE UML.

Esta parte da ferramenta não foi implementada, logo abaixo justifica-se o porque da não imple-

mentação deste passo.

O passo 4 descreve um dos objetivos principais da ferramentaJGOOSE que seria a possibilidade

de expandir a construção de diagramas de Casos de Uso UML paradiagramas descritos no padrão

XMI. O uso deste padrão tem se tornado um padrão de fato para troca de dados entre ferramentas

CASE, possibilitando a troca de informações entre modelos gerados por elas. No entanto devido ao

tempo e complexidade no entendimento de mecanismos que possibilitassem a evolução de estruturas

de dados em Java para arquivos em XMI optou-se por deixar estepasso para implementações futu-

ras da ferramenta. Acredita-se que a saida da ferramenta, que foi estruturada em um modelo bem

especificado de Classes Java seja uma boa alternativa para trabalhos futuros. A saída do JGOOSE
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Figura 5.5: Passos da Ferramenta JGOOSE para o Mapeamento i*- Casos de Uso UML

foi implementada de forma consistente e bem estruturada conforme asfiguras 5.9 5.10 5.11 5.12.

Desta forma acredita-se que o processo de evolução para um modelo de Casos de Uso XMI ou algum

formato específico de alguma ferramenta CASE seja mais fácil.

5.3 Funcionamento da Ferramenta JGOOSE

A ferramenta JGOOSE foi implementada utilizando-se a linguagem Java 1.5 [33]. Os mecanismos

da linguagem proporcionaram:

• amanipulação de arquivos no formato telos;

• a utilização de mecanismos daorientação a objetospara criação de classes que representam

os diversos passos do mapeamento de objetos em i* para Casos de Uso UML;

• o armazenamento das informaçõesem Classes de Objetos específicos, que posteriormente

são gravados emArrayLists (vetores) dinâmicos.

As vantagens da Orientação a Objetos e a Portabilidade da linguagem Java foram as principais

motivações para a implementação utilizando esta linguagem.
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É descrito abaixo os três passos essencias da ferramenta:

• PASSO 1 - Captura de Informações do Arquivo Telos:O usuário deve abrir um arquivo

Telos que modela um diagrama SD/SR, este comando pode ser executado através do botão

“Abrir Arquivo Telos” ou pelo menu Arquivo » “Abrir Arquivo Telos”. Após este passo, os

atores em i* são mostrados na tela e o usuário deve escolher umdos atores que representará o

Sistema Computacional. Além disso esta primeira tela da ferramenta mostra todos osAtores ,

Elementos eLinks mapeados do arquivo Telos.

Figura 5.6: JGOOSE - Passo 1: Captura de Informações do Arquivo Telos

• PASSO 2 - Seleção de Diretrizes: As diretrizesD.1 - D.4 estarão sempre selecionadas

por padrão. As diretrizesD.8 - D.10 podem estar visíveis ou não ao usuário conforme o

modelo SD/SR que o usuário Abrir no Passo 1 da ferramenta. Se ousuário por acaso abrir um
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modelo SD, as diretrizesD.8 - D.10 permanecerão invisíveis(desabilitados), isso porque as

diretrizesD.8 - D.8.3 não podem ser utilizadas em modelos SD. Isto ocorre porque a fun-

ção das diretrizesD.8 - D.8.3 são de encontrar o fluxo de eventos para um Caso de Uso

já mapeado, isto é possível apenas em modelos SR (figura 5.7).Este passo da ferramenta per-

mite também que seja visualizado um pequeno tutorial a respeito das diretrizes de mapeamento

(figura 5.7).

Figura 5.7: JGOOSE - Passo 2: Seleção de Diretrizes

• PASSO 3 - Atores, Casos de Uso e Descrições MapeadosFinalmente o3◦ e último passo

mostra os Atores mapeados, Atores ISA, Casos de Uso, e suas descrições assim como Requisi-

tos Não-Funcionais (NFRs), e as diretrizes que fizeram tais elementos serem mapeados. Estas

informações são exibidas para o usuário (5.8).

5.3.1 Estrutura de Classes da Ferramenta JGOOSE

A seguir são apresentados os diagramas de Classes da ferramenta JGOOSE. Cabe aqui ressaltar a

funcionalidade de três classes principais da ferramenta:

• InterfaceGrafica: Nela são instanciados todos os objetos da ferramenta e componentes da

Interface Gráfica (GUI) que disparam eventos que exibem informações das demais classes da

ferramenta.

• TokensOpenOME: Instancia todos os objetos do pacote IStarElementLinks e é responsável

por rastrear e armazenar as informações do arquivo Telos como por exemplo Atores, Objetivos,

Tarefas e Links Mapeados.
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Figura 5.8: JGOOSE - Passo 3: Atores,Casos de Uso e Descrições Mapeados

• UseCaseDiagram:Classe responsável pelo mapeamento de um objeto TokensOpenOME para

um UseCaseDiagram, ou seja, nesta classe está armazenada toda a lógica de implementação das

diretrizes de mapeamento.

No próximo capítulo serão aplicados 3 estudos de Caso a ferramenta JGOOSE.
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Figura 5.9: Diagrama de Pacotes JGOOSE

Figura 5.10: Diagrama de Classes JGOOSE (Pacote IStarElementLinks)
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Figura 5.11: Diagrama de Classes JGOOSE (Pacote IStarElementLinks)

Figura 5.12: Diagrama de Classes JGOOSE (Pacote useCases)
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Capítulo 6

Estudo de Casos utilizando a Ferramenta

O principal objetivo desse capítulo é mostrar a utilização da ferramenta JGOOSE para apoiar o

processo de modelagem de requisitos. Para isso foram utilizados três estudos de caso:

• Medi@: A Media Shop é uma loja que vende e entrega vários tipos diferentes de itens de mídia,

tais como: livros, jornais, revistas, cds de áudio, fitas VHS, DVDs e outros. Os clientes (remotos

ou locais) da Media Shop podem usar um catálogo atualizado regularmente que descreve os

itens de mídia disponíveis para especificar o seu pedido. O objetivo básico do novo sistema é

permitir que um cliente on- line examine itens no catálogo daInternet através do sistema Medi@

e possa também fazer pedidos de compra através da Internet. Omodelo Medi@ é extraído de

[13] e foi utilizado como estudo de caso por Brischke [6] [7],Santander [46] [48] na mesma

abordagem que utilizaremos (mapeamento para Casos de Uso UML) e por Cysneiros em uma

abordagem de mapeamento para Diagrama de Classes UML [18]

• Conference Management System: Esta modelagem corresponde ao domínio de gerenciamento

de conferências, na qual procura-se gerenciar o processo desubmissão, avaliação e publicação

de artigos. Esta modelagem foi introduzida em [60] e modelado usando oframeworkTropos

em [50].

• E-News System: a modelagem do sistema E-News foi extraída de [58]. E corresponde a mo-

delagem para um ambiente organizacional de publicações de notícias na Internet, juntamente

com todos os atores (stakeholders) e suas dependências, razões e motivações. O mesmo estudo

de Caso feito por Santander em [58] será aplicado neste trabalho com o apoio da ferramenta

JGOOSE.

Os estudos de caso serão realizados em duas fases:



• Especificação do Estudo de Caso e Modelagem dos Requisitos Iniciais: dedicada ao enten-

dimento do problema através do estudo do seu ambiente organizacional do sistema em estudo,

cuja saída produziu um modelo organizacional (seção 3.2) SD e SR que inclui os atores rele-

vantes e seus respectivos objetivos.

• Mapeamento para UML (Casos de Uso): a partir do modelo organizacional SD/SR desen-

volvido será utilizado a ferramenta JGOOSE para gerar um modelo de Casos de Uso em UML.

Nesta fase também será detalhado o processo de mapeamento deobjetos em i* para Casos de

Uso em UML.

Por fim naseção 6.4serão feitas as considerações finais sobre os estudos de caso.

6.1 Medi@

6.1.1 Especificação do Estudo de Caso e Modelagem dos Requisitos Iniciais

O Sistema Medi@ já descrito na seção 3.2.1 e 3.2.2 tem como objetivo criar um Sistema de

Compra de Midias na Web (p. ex.: livros, jornais, revistas, cds de áudio, DVDs e outros) para a

organização Media Shop. O processo de modelagem utilizandoos diagramas SD e SR como dito

anteriormente já foi descrito na seções 3.2.1 e 3.2.2. A figura 3.6 apresenta Modelo de Dependências

Estratégicas (SD) para a loja Media Shop e a figura 3.8 apresenta o Modelo de Razões Estratégicas

(SR) com a expansão do ator que representa o sistema (Medi@).

6.1.2 Mapeamento para UML (Casos de Uso)

Parte-se então para o mapeamento para UML dos modelos em i* (SD e SR) - ilustrados pela

figuras 3.6 e 3.8. Este mapeamento será feito utilizando-se as diretrizes (apresentadas naseção

6.3.2) aplicadas ao exemplo de comércio eletrônico Web da lojaMedia Shop.

Os modelos organizacionais descritos nas figuras 6.1 e 6.6 serão a fonte de informação para des-

coberta e descrição dos casos de uso em UML para o sistemaMedi@.

O processo de mapeamento inicia-se com derivação dos atoresde casos de uso a partir do Modelo

de Dependências Estratégicas (figura 6.1). Em seguida, serão encontrados os casos de uso para os

atores observando as dependências dos atores no Modelo de Dependências Estratégicas (SD). A partir

da observação do Modelo de Razões Estratégicas (SR) (figura 6.6) descreve-se o cenário primário

(fluxo principal) e secundário (fluxos alternativos) de cadacaso de uso descoberto. Por último, uma

versão do Diagrama de Caso de Uso em UML para o sistemaMedi@será gerado.
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1
◦ Passo - Mapeando Atores

A figura 6.1apresenta o Modelo de Dependências Estratégicas (SD) do sistemaMedi@. Ela exibe

um número correspondente para alguns dos elementos a fim de facilitar a referência do texto com a

figura (este mecanismo será utilizado para todos os estudos de caso).

Figura 6.1: Mapeamento do Diagrama de Dependências Estratégicas Medi@ - (Adaptado de [13])

Inicialmente, a ferramenta utiliza as diretrizes do1
◦ passo da seção 6.3.2, observando cada um

dos atores(1 - 7) no Modelo de Dependências Estratégicas, para um possível mapeamento para ator

em Caso de Uso. Assim, avaliam-se os atoresCliente(2), Banco(4), Media Shop(3), Medi@ (1),

Fornecedor de Mídia(6), Produtor de Mídia(7) e Telecom(5). Verifica-se que o atorMedi@ (1)

não deve ser mapeado pois representa o sistema computacional a ser desenvolvido. Esta informação

é indicada pelo usuário seguindo o passo 1 na seqüência de usoda ferramenta para o mapeamento,

na qual o usuário seleciona o ator que representa o sistema computacional (ver seção 5.3). O ator

Produtor de Mídia(7) também não é mapeado pois não possui nenhuma relação com o Sistema

Computacional. Por fim os atoresCliente(2), Banco(4), Media Shop(3), Fornecedor de Mídia(6) e

Telecom(5) em i* são mapeados para atores em UML. Este passo é resumido natabela 6.1.

2
◦ Passo - Mapeando Casos de Uso

Em seguida, no2◦ passo, a ferramenta JGOOSE procura pelos Casos de Uso, analisando as de-

pendências dos atores já mapeados com o sistema computacional (Medi@). Pode-se observar que as

tarefas(9) Navegar no Catalogo(9), Pesquisar por Palavra Chave(9) eFazer Pedido(9) ligam o ator
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Tabela 6.1: Medi@ - Atores Mapeados
Ator Diretriz Mapeamento

Cliente (D.1,D.2 e D.3) Mapeado
Banco (D.1,D.2 e D.3) Mapeado

Media Shop (D.1,D.2 e D.3) Mapeado
Fornecedor de Mídia (D.1,D.2 e D.3) Mapeado

Telecom (D.1,D.2 e D.3) Mapeado
Produtor de Mídia (D.1,D.2) Não Mapeado

Medi@ (D.1) Não Mapeado

Cliente(2), já mapeado para ator em caso de uso, ao sistema computacional representado porMedi@

(1) e, portanto, são mapeadas para Casos de Uso. Posteriormenteos objetivos(10)Processar Transa-

ções On-Line(10), Processar Pedidos da Internet(10) e Encontrar Novas necessidades de Usuários

(10)associados respectivamente com os atoresBanco(4), Media Shop(3) eFornecedor de Mídia(6),

já mapeados para atores em Casos de Uso, são também mapeados para Casos de Uso do sistema. O

mesmo ocorre para o recursoServiço de Internet(11)associado com o atorTelecom(5). Os objetivos-

softDisponibilidade(8), Segurança(8) eAdaptabilidade(8) são mapeados para possíveis Requisitos

Não-Funcionais (NFRs) do sistema Medi@. Este passo é resumido natabela 6.2.

Tabela 6.2: Medi@ - Casos de Uso Mapeados
Ator da Dependência Dependência Tipo de Dependência Diretriz
Cliente Navegar no Catálogo Tarefa (D6,D5.2)
Cliente Pesquisar por Palavra Chave Tarefa (D6,D5.2)
Cliente Fazer Pedido Tarefa (D.6,D5.2)
Cliente Disponibilidade Objetivo-soft (D.6,D5.4)
Cliente Segurança Objetivo-soft (D.6,D5.4)
Banco Processar Transações On-Line Objetivo (D5,D5.1)
Media Shop Processar Pedidos da Internet Objetivo (D6, D5.1)
Media Shop Adaptabilidade Objetivo-soft (D6, D5.4)
Fornecedor de Midia Encontrar Novas necessidades

de Usuários associados
Objetivo (D6, D5.1)

Telecom Serviço de Internet Recurso (D5,D5.3)

Visualiza-se através da figura 6.2 a ferramenta JGOOSE exibindo os Atores e Casos de Uso ma-

peados pelos Passos 1 e 2:

OsNFRs mapeados pelo Passo 2 podem ser visualizados através da figura. 6.3.

Também é possivel classificar cada Caso de Uso de acordo com seu tipo de objetivo segundo

Diretriz 7 . Os tipos de objetivo segundo Cockburn [17] são os seguintes: objetivo contextual, objetivo

de usuário, objetivo de subfunção, objetivo de negócio. Apesar dessa diretriz não ser implementada

pela ferramenta, é reservado um espaço a ela na descrição textual de cada Caso de Uso. Ilustra-se

através da tabela 6.3 a classificação possível para os Casos de Uso mapeados.
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Figura 6.2: Medi@ - Atores e Casos de Uso Mapeados pela ferramenta JGOOSE

Figura 6.3: Medi@ - Requisitos Não-Funcionais (NFRs)

3
◦ Passo - Gerando Descrição (Cenários) de Casos de Casos de Uso

Finalmente, baseando-se na diretriz 8.1 do3
◦ passo das diretrizes, a ferramenta gera os passos

dos Casos de UsoProcessar Pedidos da Internet(4) eFazer Pedido(3), observando às decomposições

existentes no modelo SR dafigura 6.6.

Os passos gerados para o caso de usoProcessar Pedidos da Internet(4) sãoProduzir Estatísticas,

Tratar Pedidos da Internete Tratar Pesquisa de item, os quais são derivados das decomposições de

mesmo nome no modelo SR. Oobjetivo-soft.Atrair Novos Clientesda decomposição do caso de uso

Processar Pedidos da Internetnão é mapeada como passo do caso de uso e sim como um requisito

especial do caso de uso.

A partir dadiretriz 8.2, poderia ser mapeado um fluxo alternativo e uma inclusão parao passo

Tratar Pesquisa de Item. Este passo incluiria aConsulta a base de dadose alternativamente poderá

ser utilizado a opção deConsulta do catálogo.. Através dasdiretrizes 9 à 9.3(que trata da possi-
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Tabela 6.3: Classificação de Objetivos para o sistema Medi@
Ator Objetivo do Caso de Uso Classificação do Ob-

jetivo
Media Shop Processar Pedidos da Internet Objetivo de Contexto
Fornecedor de Mídia Encontrar Novas Necessidades

de Usuários
Objetivo de Usuário

Banco Processar Transações On-line Objetivo de Contexto
Telecom Serviços de Internet Objetivo de Usuário
Cliente Navegar no Catálogo Subfunção
Cliente Pesquisar por Palavra Chave Subfunção
Cliente Fazer Pedido Objetivo de Usuário

Figura 6.4: Cenario Medi@-Processar Pedidos da Internet

bilidade de derivar novos objetivos de casos de uso) seria possível por exemplo para o caso de Uso

Processar Pedidos da Internet(4) utilizar a relação de inclusão («include») que deveria incluir o novo

Caso de UsoConsulta a base de dadoscomo também originar uma relação de extensão («extends»)

para um novo Caso de UsoConsulta ao catálogo. No entanto as diretrizes 8.2, 9 e 9.3 não foram

implementadas pela ferramenta JGOOSE.

O caso de usoFazer Pedido(3) inclui os passosConfirmar Compra, Adicionar item, Selecionar

ItemeObter Detalhes de Identificaçãoderivados das decomposições de mesmo nome no modelo SR.

Um primeiro esboço do cenário principal gerado para cada caso de uso analisado pode ser visto

nasfiguras 6.4 e 6.5. Cabe ressaltar neste sentido, que o cenário principal gerado deve ser analisado

e adequadamente reescrito e reorganizado pelo engenheiro de requisitos. Os passos gerados para o

caso de usoFazer Pedido, por exemplo, podem ser reescritos conforme segue:

CENÁRIO PRINCIPAL DO CASO DE USO FAZER PEDIDO

1. O caso de uso inicia com o Cliente selecionando um item disponível.

2. O cliente adiciona o item ao carrinho de compras

3. O cliente faz a confirmação do pedido de compra
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Figura 6.5: Cenario Medi@-Fazer Pedido

4. O sistema obtém detalhes de identificação do cliente através da internet e encerra o pedido.

Desta forma, após as diretrizes de mapeamento serem seguidas, a ferramenta JGOOSE gera o

diagrama de Casos de Uso em UML para o sistema de Media Shop, bem como os passos de cenário

principal para os caso de uso Processar Pedidos da Internet eFazer Pedido (descritos nas figuras 6.7,

6.4 e 6.5).

Figura 6.6: Mapeamento do Diagrama de Razões Estratégicas Medi@ - (Adaptado de [13])
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Figura 6.7: Diagrama de Casos de Uso - Medi@

6.2 Conference Management System

6.2.1 Especificação do Estudo de Caso e Modelagem dos Requisitos Iniciais

Diversos eventos científicos (conferências, congressos, simpósios, encontros...) constumam reunir

comunidades acadêmica e profissional da área, tendo como foco principal a divulgação de resultados

de trabalhos que envolvem tópicos relacionados ao evento. Oferecendo atividades como palestras,

tutoriais, mini-cursos e apresentação de artigos técnicos-científicos. Geralmente cada uma dessas ati-

vidades é supervisionada por um comitê de programa especializado que é responsável pela seleção

criteriosa dos trabalhos a serem apresentados. Neste sentido consideramos este domínimo de apli-

cacão de gerenciamento de conferências, já introduzido em [60] e modelado usando oframework

Tropos em [50].

Uma conferência envolve diversos indivíduos. Durante a fase de submissão,Autores (Authors)

submetem artigos, e são informados se seus artigos foram recebidos e recebem o número de identi-

ficação de sua submissão (submission number). Na fase de revisão, ocomitê (Chair)deve entregar

a revisão dos artigos contactando potenciaisRevisores (Reviewers)e pedindo a eles para revisar um

número de artigos de acordo com a sua especialidade. Eventualmente, revisões são requisitadas e ge-

ralmente decidem sobre a aceitação ou rejeição das submissões. Na fase final, osAutoresprecisam ser

notificados das decisões e, em caso de aceitação do artigo, serão solicitados a produção e submissão

da versão revisada de seus artigos. OPublicador (Publisher) deve coletar as versões finais e imprimir

os anais do evento.

Apesar do Modelo de Dependência Estratégica (SD) (ilustrado na Figura 6.8) fornecer dicas

sobre porque os processos são estruturados de uma certa maneira, ele não suporta suficientemente fer-

ramentas para sugerir, explorar e avaliar soluções alternativas [18]. À medida que processo de análise
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prossegue, são descobertas responsabilidades adicionaispara o Sistema Gerenciador de Conferência

que serão representados através do Modelo de Razões Esratégicas (SR) ilustrado naFigura 6.9.

Figura 6.8: Mapeamento do Diagrama de Dependências Estratégicas Conference Management Sys-
tem - versão da Arquitetura Inicial (Adaptado de [50])

O Modelo de Razões Estratégicas da FiguraFigura 6.9. expande o ator que representa o Sistema

e delega a ele algumas tarefas e objetivos das quais atores externos ao sistema dependem. Esses

objetivos/tarefas se resumem a:

• Gerenciar a Fase de Submissão (Manage Submission Phase): Nesta Tarefa oClientedepende

doSistemapara Submeter seu Artigo e para ter o seu número de submissão.Além disso o Ator

Chair que representa o Comitê de Programa também depende deste conjunto de Tarefas. A

Tarefa de Gerenciar a Fase de Submissão de divide em:

1. Coletar a Submissão do Artigo (Collect Submission Paper)

2. Designar o número da Submissão (Assign Submission Number)

• Avaliar Proposta para Revisão (Evaluate Propose for review): Nesta Tarefa o AtorRevisor

(Reviewer)depende doSistemaparaAvaliar a Proposta de Revisão de forma automatizada.

Esta Tarefa se decompõe em cinco subtarefas:

1. Selecionar o Perfil Personalizado (Set Personal Profile)
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2. Avaliar o Interesse no Assunto do Artigo (Evaluate Interest in Subject Paper)

3. Avaliar o Disponibilidade de Tempo (Evaluate Time Availability)

4. Avaliar a Relevância da Conferência/Artigo (Evaluate Relevance of Conference)

5. Coletar Artigos Revisados (Collect Papers Review)

• Gerenciar a Fase de Revisão (Manage Review Phase): Para Gerenciar a Fase de Revisão o

ator que representa o Comitê de Programa (Chair) depende do sistema para ter a fase de revisão

automatizada.

1. Propor a Revisão do Artigo (Propose Paper Review)

2. Selecionar “n” Revisores da Área de Pesquisa do Artigo (Select “n” Reviewers of Paper

Research Area)

3. Designar o Revisor do Artigo (Assign Paper Reviewer)

4. Coletar Artigos Revisados (Collect Papers Review)

A versão inicial doSistema Gerenciador de Conferênciassuporta as fases de submissão, revisão e

notificação do processo de gerenciamento da conferência. Existe uma versão modelada em que apri-

mora esta versão inicial, decompondo oSistema Gerenciador de Conferênciasem quatro funções para

os agentes:Supervisor de Submissão, Supervisor de Revisão, Supervisor de Notificação e Revisor. No

entanto para nosso Estudo de Caso utilizaremos a modelagem de requisitos iniciais representada pelo

diagrama de Dependências Estratégicas daFigura 6.8. e pelo diagrama de Dependências Estratégica

representado pelaFigura 6.9 que expande o ator que representa o sistema (Conference Management

System).

6.2.2 Mapeamento para UML (Casos de Uso)

O processo de mapeamento dos modelos SD e SR descritos nasfiguras 6.8 e 6.9para Casos

de Uso UML ocorre automaticamente utilizando-se a ferramenta JGOOSE. A seguir serão descritos

passo a passo como foram mapeados Atores, Casos de Uso e suas descrições textuais.

1
◦ Passo - Mapeando Atores

A figura 6.8 representa o Modelo de Dependências Estratégicas (SD) do sistemaConference Ma-

nagement System. Ela exibe um número correspondente para alguns dos elementos a fim de facilitar

a referência do texto com a figura 6.8.
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Figura 6.9: Mapeamento do Diagrama de Razões Estratégicas Conference Management System -
versão da Arquitetura Inicial (Adaptado de [50])

Inicialmente, a ferramenta utiliza as diretrizes do1
◦ passo da seção , observando cada um dos

atores(1 - 6) no Modelo de Dependências Estratégicas (figura 6.8), para um possível mapeamento

para ator em Caso de Uso. Assim, avaliam-se os atoresConference Management System(1), Revisor

(Reviewer)(2), Comitê (Chair)(3),Publicador (Publisher)(4), Autor (Author)(5), Autor Aceito (Ac-

cepted Author)(6). Verifica-se que o atorConference Management System(1) não deve ser mapeado

pois representa o sistema computacional a ser desenvolvido. Isto é indicado pelo usuário seguindo

o passo 1 na seqüência de uso da ferramenta para o mapeamento,na qual o usuário seleciona o ator

que representa o sistema computacional (ver seção 5.3). O ator Publicador (Publisher)(4) também

não é mapeado pois não possui nenhuma relação com o Sistema Computacional. Os demais atores

são mapeados e o atorAutor Aceito (Accepted Author)(6) é mapeado com um relacionamento do tipo

«generalização», devido à sua relação IS-A com o atorAutor (Author)(5) (ver diretriz 4).

Por fim atabela 6.4. apresenta os Atores mapeados e não mapeados.

2
◦ Passo - Mapeando Casos de Uso

Em seguida, no2◦ passo, a ferramenta JGOOSE procura pelos Casos de Uso, analisando as de-

pendências dos atores com o sistema computacional (Medi@). Pode-se observar as seguintes relações
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Tabela 6.4: Conference Management System - Atores Mapeados
Ator Diretriz Mapeamento

Comitê (Chair) (D.1,D.2 e D.3) Mapeado
Revisor (Reviewer) (D.1,D.2 e D.3) Mapeado

Autor (Author) (D.1,D.2 e D.3) Mapeado
Autor Aceito (Accepted Author) (D.1,D.2 eD.4) Mapeado

Publicador (Publisher) (D.1,D.2) Não Mapeado
Conference Management System (D.1) Não Mapeado

de Atores mapeado » Elemento » Sistema e Sistema » Elemento » Ator mapeado:

• Revisor (Reviewer): os objetivosReviewer Profile Configured(7) e Paper Reviewed(7) ligam

o atorRevisor (Reviewer)(2) já mapeado para ator de caso de uso, ao sistema computacional

representado porConference Management System(1) e portanto são mapeadas para Casos de

Uso. O recursoPaper(8) e o objetivoProposal for Review Evaluated Automously(7) possuem

ligação com o sistema no sentidoRevisor (Reviewer)» dependum » Sistema, devendo ser

mapeados peladiretriz 6 diferentemente dos Casos de Uso mapeados anteriormente queforam

mapeados utilizado-se subdiretrizes dadiretriz 5 que tratam do sentido Sistema » dependum »

Revisor (Reviewer).

• Comitê (Chair): os objetivosSubmission Phase Managed Automously(7) e Review Phase

Managed Automously(7) ligam o atorComitê (Chair)(3) já mapeado para ator de caso de uso,

ao sistema computacional e portanto são mapeados para Caso de Uso utilizando a diretriz 6. O

recursoPapers Reviewed (8)também possui ligação com o sistema computacional por isso ele

também é mapeado utilizando a diretriz 6.

• Autor (Author): O objetivoPaper Submited(7) e o recursoSubmission Number(8) tem

ligação com o Sistema através do ator já mapeadoAutor (Author)(5). Devido a isso os mesmos

são mapeados utilizando-se a diretriz 6.

• Autor Aceito (Accepted Author): O Ator não possue nenhum elemento que é ligado ao

sistema no entanto ele herda todos os casos de Uso do ator já mapeado porAutor (Author)(5).

Este passo é resumido natabela 6.5.

3
◦ Passo - Gerando Descrição (Cenários) de Casos de Casos de Uso

Por fim, baseando-se na diretriz 8.1 do3
◦ passo das diretrizes, a ferramenta gera os passos dos

Casos de UsoGerenciar a Fase de Submissão (Manage Submission Phase)(8),Gerenciar a Fase
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Tabela 6.5: Conference Management System - Casos de Uso Mapeados
Ator da Dependência Dependência Tipo de Dependência Diretriz
Revisor (Reviewer) Reviewer Profile Configured Objetivo (D5,D5.1)
Revisor (Reviewer) Paper Reviewed Objetivo (D5,D5.1)
Revisor (Reviewer) Paper Recurso (D.6)
Revisor (Reviewer) Proposal for Review Evaluated

Automously
Objetivo (D.6)

Comitê (Chair) Submission Phase Managed Au-
tomously

Objetivo (D6)

Comitê (Chair) Review Phase Managed Auto-
mously

Objetivo (D6)

Comitê (Chair) Papers Reviewed Recurso (D6)
Autor (Author): Paper Submited Objetivo (D6)
Autor (Author): Submission Number Recurso (D6)

de Revisão (Manage Review Phase)(8) e Gerenciar a Fase de Revisão (Manage Review Phase)(8)

observando às decomposições existentes no modelo SR dafigura 6.9.

• Gerenciar a Fase de Submissão (Manage Submission Phase): A Tarefa deGerenciar a Fase

de Submissãoterá os passos: Coletar a Submissão do Artigo (Collect Submission Paper) e

Designar o número da Submissão (Assign Submission Number). Estes passos serão mapeados

para o Caso de Uso:Submission Phase Managed Automously(8).

Figura 6.10: Cenario Conference -Submission Phase Managed Automously

• Avaliar Proposta para Revisão (Evaluate Propose for review): Nesta Tarefa o AtorRevisor

(Reviewer)depende doSistemaparaAvaliar a Proposta de Revisão de forma automatizada.

Esta Tarefa se decompõe em cinco subtarefas: Selecionar o Perfil Personalizado (Set Personal

Profile), Avaliar o Interesse no Assunto do Artigo (Evaluate Interest in Subject Paper), Avaliar

o Disponibilidade de Tempo (Evaluate Time Availability), Avaliar a Relevância da Conferên-

cia/Artigo (Evaluate Relevance of Conference) e Coletar Artigos Revisados (Collect Papers
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Review). Estes passos serão mapeados para o Caso de Uso:Proposal for Review Evaluated

Automously(8).

Figura 6.11: Cenario Conference -Proposal for Review Evaluated Automously

• Gerenciar a Fase de Revisão (Manage Review Phase): Para Gerenciar a Fase de Revisão o

ator que representa oComitê de Programa (Chair)depende do sistema para ter a fase de revisão

automatizada. As tarefas associadas a este caso de Uso serãoas seguintes: Propor a Revisão

do Artigo (Propose Paper Review), Selecionar “n” Revisores da Área de Pesquisa do Artigo

(Select “n” Reviewers of Paper Research Area). Designar o Revisor do Artigo (Assign Paper

Reviewer) e Coletar Artigos Revisados (Collect Papers Review).Estes passos serão mapeados

para o Caso de Uso:Review Phase Managed Automously(8).

Figura 6.12: Cenario Conference -Review Phase Managed Automously

Desta forma, após seguidas as diretrizes de mapeamento, a ferramenta JGOOSE gera a relação

Ator x Casos de Uso mapeados para o sistema de Conference Management System (figura 6.13), bem
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como os passos de cenário principal para os caso de usoSubmission Phase Managed Automously, Pro-

posal for Review Evaluated Automouslye Review Phase Managed Automously(descritos nas figuras

6.10, 6.11 e 6.12).

O diagrama de Casos de Usoem UML para o sistemaConference Management Systemé ilus-

trado pelafigura 6.13.

Figura 6.13: Diagrama de Casos de Uso - Conference Management System

6.3 E-News System

6.3.1 Especificação do Estudo de Caso e Modelagem dos Requisitos Iniciais

Quando um usuário deseja ler notícias, ele acessa ao site do jornal mantido por um Webmaster

que é responsável por atualizar e publicar informação. O jornal a ser publicado é editado e fornecido

ao webmaster pelo Editor Chefe (Chief Editor). O Editor Chefe depende de Editores (Editors) espe-

cíficos para receber notícias, que são então compostas e incluidas no jornal. Observe que as notícias

devem obedecer algumas diretrizes específicas. O Editor Chefe distribui os assuntos do jornal entre

os agentes Editores especializados, que são resonsáveis por Editar notícias de categoria específica.

Por exemplo, um Editor pode querer ser responsável por notícias políticas enquanto outro pode ser

responsável por notícias esportivas. Cada Editor entra em contato com um ou mais jornalistas que são

responsáveis por notícias de assuntos específicos (ex.: Basquete) para realizar sua sub-assunto (ex.:

jogo importante a ser coberto). Então, cada jornalista tem que contactar um fotógrafo para produzir a

fotografia para a notícia. O Editor Chefe então edita, de acordo com o assunto, as notícias fornecidas

por cada Editor e então enviadas ao Webmaster para publicar estas notícias no Website. Pela aná-

lise do ambiente organizacional do escritório do jornal identifica-se a necessidade de um sistema de
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software automatizado para suportar o processo de edição e publicação de notícias em um Website.

Assim, o sistema de E-News tem o papel como um ator que contribui para preencher os objetivos do

stakeholder.

O Sistema E-News (E-news system) permite ao usuário (user) a ler notícias específicas que são

procuradas por uma chave assim como examinar notícias fornecidas peloE-news. Além disso um

usuário (user) depende doE-newspara Ler Notícias (Read News) enquanto oE-news Systemdepende

do usuário (user) para fornecer uma Chave (Keyword)para buscar uma notícia específica requisitada.

Ambos usuário (user) e Editor Chefe (Editor in Chief) necessitam do sistemaE-newspara manter

o jornal atualizado e disponível no website. O Editor Chefe (Editor in Chief) depende do sistema

E-newspara editar e publicar o jornal de acordo com as diretrizes dojornal (newspaper guideline).

Esse também espera que oE-news systemseja adaptável, interoperável para manter a publicação da

informação segura e publicar notícias originais. O jornal deve editar e publicar de acordo com a linha

de direção do jornal, que é produzida por uma reunião entre Editores (Editors) e o Editor Chefe (Editor

in Chief). Já que o Editor Chefe (Editor in Chief) é um tipo especial deEditor, ele pode também

sugerir notícias para ser incluídas na diretriz. O Editor Chefe (Editor in Chief) é o coordenador

da reunião de editorial. Para produzir um jornal é necessário para o sistemaE-newsinteragir com

diferentes Agencias de Notícias (News Agency) da Internet. Assim, o sistema E-news depende da

Agencias de Notícias (News Agency) para receber NotíciasNewse FotografiasPhotographscom

dados integros. Quando a edição do jornal é concluida, o sistema deE-newsdepende do Editor

Chefe (Editor in Chief) para ter o jornal publicado. Se mais detalhes específicos sobre o ator forem

necessários então uma descrição detalhada ou um Modelo de Razões esratégicas pode ser produzido.

Os diagramas SD e SR da modelagem do SistemaE-Newspodem ser analisadas nas figuras 6.14 e

6.15. Para mais detalhes sobre a modelagem doE-News Systemconsulte [1] ou [58]. .

6.3.2 Mapeamento para UML (Casos de Uso)

1
◦ Passo - Mapeando Atores

A figura 6.14representa o Modelo de Dependências Estratégicas (SD) do sistemaE-News System

na qual diversos atores se relacionam através de relações dedependência. A figura exibe um números

correspondentes para alguns dos elementos a fim de facilitara referência do texto com a figura 6.14.

Inicialmente, a ferramenta utiliza as diretrizes do1
◦ passo da seção , observando cada um dos

atores(1 - 8) no Modelo de Dependências Estratégicas (figura 6.14), para um possível mapeamento

para ator em Caso de Uso. Assim, avaliam-se os atoresE-News System(1), user (2), userP(3),
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Figura 6.14: Mapeamento do Diagrama de Dependências Estratégicas E-News System (Adaptado de
[58])

News Agency(4), EditorP (5), editor (6), Editor in Chief (7) e Editor in ChiefP(8). Verifica-se

que o atorE-News System(1) não deve ser mapeado pois representa o sistema computacional a ser

desenvolvido. Isto é indicado pelo usuário seguindo o passo1 na seqüência de uso da ferramenta para

o mapeamento, na qual o usuário seleciona o ator que representa o sistema computacional (ver seção

5.3). Os atoresuserP(3), EditorP (5) e eEditor in ChiefP(8) também não são mapeados pois não

possuem nenhuma relação com o Sistema Computacional. Os demais atores são mapeados e o ator

editor (6) é mapeado com um relacionamento do tipo «generalização», devido à sua relação IS-A com

o atorEditor in Chief (7) (ver diretriz 4 e figura 6.16).

Por fim resumimos natabela 6.6. os Atores mapeados e não mapeados são apresentados.

2
◦ Passo - Mapeando Casos de Uso

Em seguida, no2◦ passo, a ferramenta JGOOSE procura pelos Casos de Uso, analisando as de-

pendências dos atores com o sistema computacional (E-News System). Pode-se observar as seguintes

relações de Atores mapeado » Elemento » Sistema e Sistema » Elemento » Ator mapeado:

• user: o objetivoRead News(11) e o recursoKeyword Search(12) ligam o atoruser (3) já
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Figura 6.15: Mapeamento do Diagrama de Razões EstratégicasE-News System - (Adaptado de [58])

Figura 6.16: E-News - Ligações ISA

mapeado para ator de Caso de Uso, ao sistema computacional representado porE-News System

(1) e portanto são mapeados para Casos de Uso.

• News Agency: os recursosPhotographs(12) e News(12) ligam o atorNews Agency(4) já

mapeado para ator de Caso de Uso, ao sistema computacional representado porE-News System

(1) e portanto são mapeados para Casos de Uso.

• Editor in Chief: a tarefaAuthorize Publishing(10), o objetivoNewspaper Edited and Pu-

blished Automously according to the guidelines(12)e o recurso theNewspaper Guideline(12)

ligam o atorEditor in Chief (3) já mapeado para ator de Caso de Uso, ao sistema computacional

representado porE-News System(1) e portanto são mapeados para Casos de Uso.

• editor: o ator não possue nenhum elemento que é ligado ao sistema no entanto ele possui
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Tabela 6.6: E-News System - Atores Mapeados
Ator Diretriz Mapeamento
user (D.1,D.2 e D.3) Mapeado

userP (D.1,D.2) Não Mapeado
News Agency (D.1,D.2 e D.3) Mapeado

EditorP (D.1,D.2) Não Mapeado
editor (D.1,D.2 eD.4) Mapeado

Editor in Chief (D.1,D.2 e D.3) Mapeado
Editor in ChiefP (D.1,D.2) Não Mapeado
E-News System (D.1) Não Mapeado

ligação de herança com o atorEditor in Chief (6), na qual o atoreditor (6) é pai deEditor in

Chief (7).

Os objetivos-softa seguir são mapeados para possíveisRequisitos Não-Funcionais (NFRs)do

E-News System: Eles podem ser conferidos através da ferramenta nafigura 6.18

Este passo é resumido natabela 6.7.

Tabela 6.7: E-News System - Casos de Uso Mapeados
Ator da Dependência Dependência Tipo de Dependência Diretriz
user Read News Objetivo (D6)
user Keyword Search Recurso (D5,D5.3)
Editor in Chief Authorize Publishing Tarefa (D5, D.5.2)
Editor in Chief Newspaper Edited and Pu-

blished Automously according
to the guidelines

Objetivo (D.6)

Editor in Chief the Newspaper Guideline Recurso (D5,D5.3)
News Agency Photographs (Recurso) Recurso (D5,D5.3)
News Agency News (Recurso) Recurso (D5,D5.3)

3
◦ Passo - Gerando Descrição (Cenários) de Casos de Casos de Uso

Por fim, baseando-se na diretriz 8.1 do3
◦ passo das diretrizes, a ferramenta gera os passos dos

Casos de UsoNewspaper Edited and Published Automously according to theguidelines(2) obser-

vando às decomposições existentes no modelo SR dafigura 6.15. Os passos para este caso de uso

serão todos as tarefas decompostas da tarefaPublish Newspaper according to guideline(4).

Existem dois conjuntos de tarefas que poderiam ser mapeadospela ferramenta, no entanto a fer-

ramenta JGOOSE não consegue mapear Passos de Caso de Uso a partir de subtarefas com grau de

profundidade maior que um, ou seja, a partir de subtarefas desubtarefas não é possível fazer o mapea-

mento para Passos do Caso de Uso. Por isso o tratamento de diagramas SR com maior complexidade

em suas ligações internas é tratado como um trabalho futuro.
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Figura 6.17: Mapeamento do Diagrama de Dependências Estratégicas E-News System

• A tarefaedit the Newspaper(6) poderia ser decomposto em mais dois subpassos (Review Article

contenteFormat Newspaper pages), no entanto a ferramenta JGOOSE não tratou as subtarefas

de subtarefas, devido a isso esses dois subpassos não são mapeados para Passos do Caso de

Uso.

• A tarefaEdit News article for each category(5), também poderia ser um passo do Caso de Uso,

juntamente com suas subtarefas.

Outro ponto importante a ser mencionado são osobjetivos-softque são subtarefas dePublish

Newspaper according to guideline(4). Eles são identificados na figura6.15pelo número7 e serão

mapeados comoRequisitos Especiaisna descrição do Caso de UsoNewspaper Edited and Published

Automously according to the guidelines.

Desta forma, após as diretrizes de mapeamento serem seguidas, a ferramenta JGOOSE gera o

diagrama de Casos de Usoem UML para o sistemaE-News System, ilustrado pelafigura 6.20.
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Figura 6.18: E-News - Requisitos Não-Funcionais (NFRs) Mapeados

Figura 6.19: E-News - Cenário Newspaper Edited and Published Automously according to the guide-
lines

6.4 Considerações Finais

Estes estudos de caso comprovam que a integração de ambas as técnicas abordadas é viável e pode

levar à elaboração de sistemas computacionais mais confiáveis e que atendam às reais necessidades

da organização e/ou de usuários. Foi possível observar que odesenvolvimento de casos de uso pode

ser mais efetivo, se for considerado de que forma o sistema emquestão pode satisfazer os objetivos

organizacionais. Verificou-se também, que uma série de informações em i* podem ser mapeadas, sob

o ponto de vista de uma análise orientada a objetivos, para casos de uso em UML.

Foram detectados basicamente duas limitações da ferramenta e das diretrizes de mapeamento:

• Requisitos Não-Funcionais: Objetivos-softque tinham ligação de Atores Mapeados para Ca-

sos de Uso e com o Sistema foram mapeados para possíveisNFRsdo Sistema. Essa abordagem

foi uma evolução da ferramenta JGOOSE em relação a ferramenta GOOSE que não mapeava

objetivos-soft. No entanto este ponto da ferramenta relacionado a diretriz5.4 (objetivos-soft)

deve ser estudado com maiores detalhes. Uma opção seria definir a diretriz 5.4 de uma forma
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Figura 6.20: Diagrama de Casos de Uso - E-News

mais sistemática e com maior embasamento teórico relacionado a técnicas de modelagem de

requisitos não-funcionais, como por exemplo NFR Framework[16]. Objetivos-Softem de-

composição de tarefasforam armazenados juntamente para descrição textual de Casos de Uso

mapeados. Estes objetivos-soft foram classificados como Requisitos Especiais relacionados

ao Caso de Uso, acredita-se que esta idéia de armazenamento tenha se comportado de forma

consistente, devendo ser integrada de alguma forma a futuras evoluções das diretrizes de mape-

amento.

• Modelos de Razões Estratégicas:Foram encontradas algumas dificuldades para se imple-

mentar as diretrizes relacionadas a análise de Diagramas deRazões Estratégicas. Para modelos

simples a implementação via ferramenta é sistemática, no entanto com o aumento da comple-

xidade nas ligações internas dos atores, torna-se mais difícil a análise dos modelos SR e con-

seqüentemente dificultando o mapeamento de Cenários de Casos de Uso. Com isso detectou-se

que as diretrizes 8 - 8.3 necessitariam de uma definição mais aprofundada, que possibilitasse a

sua implementação em futuras versões da ferrramenta JGOOSEde forma mais consistente.

Por fim chegou-se ao principal objetivo deste capítulo que é ode validar a ferramenta JGOOSE

através dos três estudos de caso. No próximo capítulo são apresentados as considerações finais deste

trabalho, bem como os trabalhos relacionados e futuros.
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Capítulo 7

Considerações Finais

A motivação deste trabalho está relacionado diretamente com o Processo de Engenharia de Requi-

sitos e a importância desta fase na Engenharia de Software. Sendo esta umas das fases mais críticas

no desenvolvimento de projetos de software, é necessário garantir que o sistema a ser desenvolvido

possa atender realmente as necessidades do cliente.

No capitulo 2 descreveu-se os principais conceitos daEngenharia de Requisitos, a motivação

para seu estudo, as etapas do processo da Engenharia de Requisitos e finalmente formas de como os

requisitos podem ser classificados. Foi sugerido nestre trabalho, que a captura dos requisitos seja feita

em diferentes níveis de abstração (indo da fase de captura derequisitos iniciais (early requirements)

- relacionada com os requisitos organizacionais - até a fasefinal de captura (late requirements) -

relacionada com os requisitos funcionais). As atividades da fase da captura de requisitos iniciais são

tipicamente informais e tratam de questões organizacionais e não funcionais. A ênfase durante esta

fase está no entendimento das motivações e das razões que estão associadas aos requisitos do sistema.

As atividades da captura de requisitos finais, por outro lado, focam na completude, consistência e

verificação dos requisitos.

O capitulo 4 abordou uma visão geral e as diretrizes da proposta deste trabalho, originados do

trabalho de Santander [48]. A proposta é de se mapear modelosem i* para Casos de Uso em UML.

Pode-se resumir deste processo de integração aos seguintespontos:

• ao entendimento das razões ou “porquês” do sistema que expressam as razões e justificativas

para a implantação de sistemas computacionais em uma organização. Atualmente este é um

aspecto essencial para o sucesso na elaboração de documentos de requisitos.

• e também a melhoria na avaliação da dinâmica dos processos denegócio, melhoria no processo

de desenvolvimento de casos de uso e por fim a melhoria na descrição dos requisitos.

Após a proposta de mapeamento, ocapítulo 5 apresentou a ferramenta JGOOSE que provê o



suporte automatizado no uso destas diretrizes de mapeamento. Finalmente nocapítulo 6as diretrizes

propostas foram aplicadas a três estudos de caso, um sistemade comércio eletrônico Web (Medi@),

um sistema Gerenciador de Conferências (Conference Management System) e um sistema de notícias

via Web (E-News system). A aplicação destas diretrizes teve apoio da ferramenta JGOOSE (originada

neste trabalho). A partir dos estudos de caso é possível observar que as informações existentes tanto

no Modelo de Dependências Estratégicas (SD) quanto no Modelo de Razões Estratégicas podem de

forma direta ou indireta servir de base para o desenvolvimento de Casos de Uso.

No entanto verifica-se algumas limitações tanto no uso da ferramenta JGOOSE, quanto na apli-

cação das diretrizes. Essas limitações foram citadas naseção 6.4e se resumiram ao tratamento de

objetivos-softe ao mapeamento de Cenários de Casos de Uso conforme a complexidade do modelo

SR. A solução para estes problemas seria a descrição de diretrizes mais sistemáticas relacionadas o

processo de elicitação de Requisitos Não-Funcionais e de Cenários de Casos de Uso. Futuramente a

descrição destas diretrizes poderia ser implementada em novas versões da ferramenta JGOOSE.

O objetivo do desenvolvimento dessa ferramenta JGOOSE foi contribuir para diminuir ogap

existente entre a modelagem organizacional e a modelagem orientada a objeto. É esperado a partir

dessa integração, que o desenvolvimento de sistemas computacionais sejam baseados nos negócios

que eles se propõem a suportar. Desta forma, têm-se associados às especificações dos requisitos

funcionais as razões organizacionais do sistema computacional. Portanto, estará sendo atacada uma

das maiores causas de falha no desenvolvimento de sistemas que é falta de satisfação das necessidades

dos usuários finais e da organização que está patrocinando o projeto de software.

Entre os trabalhos relacionados pode-se citar os seguintestrabalhos:

• a proposta de Alencar [10], Cysneiros [18] e Pedroza [42] quepropõe a derivação de diagramas

de classes a partir de modelos em i*;

• o trabalho de Estrada [26] que propõe derivar metas organizacionais e funcionais a partir de

modelos de negócio;

• o trabalho de Rosa [22] que trabalha com a elicitação de Requisitos de software legado pro-

pondo o mapeamento de DFDs (Diagrama de Fluxo de Dados) para Modelos em i*;

• e o trabalho de Silva [50] relacionado ao Projeto Tropos [52]propõe o mapeamento da técnica

i* para UML a nível de arquitetura de Sistemas Multi-Agentes.

Além disso diversos grupos de pesquisa ligados ao projeto Tropos vem trabalhando com propostas

que utilizam a técnica i*. Dentre eles pode-se citar o Laboratório de Engenharia de Requisitos (LER
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- CIN/UFPE) que vem trabalhando com diversas linhas de trabalho relacionados com a evolução de

fases do projeto Tropos integrado com técnica i*. Estes trabalhos abordam os seguintes aspectos:

• Processos que facilitem as atividades de elicitação e modelagem de requisitos utilizando ofra-

meworki* integrado com outras técnicas como modelagem orientada aobjetos, diagramas de

teoria de atividade, técnicas de leitura e utilização de aspectos;

• Requisitos x Modelagem Arquitetural;

• Modelagem Arquitetural e de Projeto Detalhado;

• Projeto Detalhado com Aspectos;

• Projeto Detalhado & Implementação.

Trabalhos Futuros

Como dito anteriormente, em trabalhos futuros tem-se a prioridade de descrever diretrizes mais

sistemáticas, para auxiliar engenheiros de requisitos a explorar de forma mais efetiva os requisitos

não-funcionais definidos nos modelos em i*. Além disso detecta-se a necessidade de especificar

melhor as diretrizes relacionadas a mapeamento de ligaçõesinternas aos modelos SR. A conseqüência

desta melhoria seria refletido diretamente na manutenção futura da ferramenta JGOOSE que poderia

incorporar estas diretrizes, melhorando assim a qualidadedo diagrama de Casos de Uso resultante do

processo de mapeamento.

Uma evolução interessante para a ferramenta seria a integração com o ambiente TAOM4E [43] e

com ferramentas de CASE UML através do uso do padrão XMI [32] [54]. Outro aspecto importante

seria atingir de forma mais ampla todas as diretrizes de mapeamento, inclusive aquelas que necessitam

de auxílio do usuário, como por exemplo classificar cada casode uso de acordo com seu tipo de

objetivo associado.
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