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Resumo

A integração de diversas técnicas de engenharia de requisitos, conciliada à comunicação efi-
caz com as pessoas envolvidas no processo, engenheiros estakeholders, é um fator importante,
porém não trivial, a ser considerado na engenharia de software. Uma abordagem para tratar este
problema é a utilização de sistemas hipermídia abertos, possibilitando a criação de hiperdocu-
mentos que sirvam de elo de ligação entre os diversos artefatos e sejam sendo apresentados de
maneira adequada ao seu público alvo. Neste trabalho investigam-se pontos a serem explorados
neste relacionamento entre Engenharia de Requisitos e Sistemas Hipermídia.



1 Caracterização do Problema

Sistemas computacionais estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas.
Aliada à ubiqüidade dessa inserção, existe uma demanda por novos métodos de engenharia
que permitam a produção de software de qualidade em um ambiente de alta competitividade.
Um aspecto chave para atingir essa meta é o desenvolvimento de técnicas em engenharia de
requisitos, visando satisfazer as necessidades, explícitas e implícitas, dos clientes, fatores vitais
para o sucesso dos produtos.

As últimas duas décadas foram cenário do surgimento de várias técnicas que su-
portam a atividade de definição de requisitos: casos de uso [10], cenários, padrões de reutiliza-
ção de requisitos, pontos de vista [13], metas [5], dentre outras. Os artefatos resultantes de suas
aplicações contribuem na construção da Especificação de Requisitos e podem ser importantes
subsídios às demais tarefas de engenharia. No entanto, atualmente não se explora todo esse
potencial devido à integração ineficaz de seus produtos e inter e intra-relacionamentos (como
o design rationale), fatores importantes para atividades tão complexas como a engenharia de
requisitos [21].

A proposta deste trabalho é investigar a utilização de hiperdocumentos para
apoiar o pessoal envolvido no processo de engenharia de requisitos na tarefa de armazenar e
recuperar os documentos, artefatos e experiências gerados pelas técnicas empregadas, aliando
o emprego de estratégias para o controle das versões dos artefatos, possibilitado-se assim uma
maior produtividade na troca e a busca das informações para as tomadas de decisão necessárias
para o prosseguimento do processo de engenharia de requisitos.

2 Fundamentação Teórica

Uma das grandes dificuldades no emprego das técnicas citadas na seção 1 trata-se
da integração das mesmas, relacionando seus produtos e experiências para melhorar o resultado
final do processo. O fato de existirem diversos artefatos sendo gerados e a necessidade de
relacioná-los sugere que sistemas hipermídia se apresentem como uma solução adequada.

Alguns trabalhos deslumbrando esta possibilidade já foram desenvolvidos. Em
[1], são apresentados sistemas hipermídia e sua viabilidade na engenharia de requisitos. Alguns
outros trabalhos relacionados ao tema, como oHypermedia Environment for Requirements En-
gineering (HERE)[17, 18], oXMLC [3] e o [11], também demonstram que sistemas hipermídia
podem ser aplicados com sucesso. Cada qual tem um enfoque, no entanto, bem distinto: o
HERE tenta ser uma solução completa no que tange sistemas de informação; oXMLC é um
modelo genérico quer permite a fácil visualização de diversos tipos de artefatos e seus rela-
cionamentos; o [11] define uma solução semi-automática para criação de ligações entre palavras
utilizadas na descrição dos requisitos e seu significado, permitindo uma uniformização do vo-
cabulário empregado e facilitando a comunicação entre osstakeholders. Observa-se, então, a
existência de soluções completas para um domínio específico de aplicação e outras auxiliares
para a engenharia de software como um todo.

Uma abordagem diferente é adotada nos trabalhos de [7, 8]. Eles definem mod-
elos de documento XML para criação de especificações de requisitos, seguindo a estrutura pro-
posta pela norma IEEE Std 830 [2]. Em [8], define-se o modeloRQML- Requirements Markup
Language, dedicando um grande esforço em suportar o armazenamento das informações ger-
adas por vários métodos de engenharia de requisitos. Em [7], vai-se além, criando-se uma



ferramenta, aREM- Requirements Management tool- que permite a criação dinâmica do hiper-
documento com base no modelo XML definido.

Tanto aREMquanto oRQMLdão liberdade para escolher as técnicas a serem uti-
lizadas, relacionando seus artefatos ao documento de especificação de requisitos. Esta solução
permite uma padronização no documento final apesar dos meios para obtê-lo serem vários (mas
totalmente rastreáveis). Ainda assim, algumas deficiências podem ser identificadas nas soluções
mostradas. Aspectos de autoria distribuída não são considerados, além da exigência de alter-
ações nos métodos ou ferramentas existentes para possibilitar o uso de sistemas hipermídia.
Uma possível abordagem para estes problemas é a utilização de sistemas hipermídia abertos
(OHS -Open Hypermedia System).

Sistema hipermídia aberto é um componente intermediário no ambiente com-
putacional que oferece funcionalidade hipermídia para aplicativos em adição às suas funcional-
idades de armazenamento e apresentação, possibilitando que as aplicações criem ligações de e
para documentos sem modificar a informação em si [6]. Isto possibilita a criação de hiperdoc-
umentos a partir dos artefatos gerados pelas várias técnicas de maneira limpa e transparente.
Este hiperdocumento apoiaria o desenvolvimento das atividades da Engenharia de Requisitos,
ajudando na captura das diversas visões sobre o sistema e das suas diversas etapas até a consoli-
dação em requisitos. Na mesma linha de raciocínio, o conjunto de argumentações e alternativas
gerados durante as atividades para consenso de requisitos deve ser capturado comodesign ra-
tionale [21, 19], formando assim as bases de informações necessárias às tomadas de decisão.
O acesso e autoria distribuídos podem ser resolvidos por meio da Web, que se apresenta como
um ambiente de acesso ilimitado, propiciando um ambiente favorável ao desenvolvimento dis-
tribuído das atividades de engenharia de requisitos. Na pesquisa de mestrado de Reis [20],
observa-se que a Web se apresenta como um dos recursos mais produtivos para desenvolve-
dores da comunidade de software livre que cresce muito a cada dia.

3 Metodologia de Trabalho

O método a ser empregado para o desenvolvimento deste projeto inclui tanto a
fundamentação e o estudo teóricos, sobre as técnicas de engenharia de requisitos e sistemas
hipermídia abertos, quanto uma abordagem prática, na forma da implementação de uma ferra-
menta de apoio à autoria distribuída de um hiperdocumento aberto contento os artefatos para
consenso de requisitos.

Uma extensa pesquisa na literatura foi feita quanto ao emprego de hiperdocu-
mentos no processo de engenharia de requisitos, identificando trabalhos que utilizam sistemas
hipermídia para apoiar a Engenharia de Requisitos, conforme mencionado na seção 2.

Após esta fundamentação, segue-se a modelagem de um hiperdocumento aberto,
seguindo o suporte do DOHS/RDF [9], para relacionar os documentos e artefatos gerados
utilizando-se as técnicas de Engenharia de Requisitos estudadas anteriormente. Existem di-
versos modelos para OHS: HTSPN, HMBS, XHMBS, OXHMBS [14]. Este último, oOpen
eXtended Hipermedia Model Based on Statecharts, possui o diferencial de suportar todas as
características de OHS [14], motivo pelo qual será utilizado para a especificação do hiperdocu-
mento.

A próxima etapa será o desenvolvimento da ferramenta de suporte a autoria dis-
tribuída para discussão, armazenamento e consolidação dos requisitos. Ela será o suporte com-
putacional ao hiperdocumento anteriormente especificado. Pesquisas recentes em OHS [16]
utilizam-se de XML [4] e RDF [12] para o intercâmbio de dados e metadados. Algumas fer-



ramentas já foram criadas para utilizar destas tecnologias para oferecer serviços de ligações e
nós: WLS [16] e GroupNode [9]. Em [9], ambos são integrados, formando um serviço hipermí-
dia aberto dual. Neste trabalho, pretende-se utilizar essa solução para criar o hiperdocumento
proposto nos objetivos e a ferramenta, a ser especificada em UML, considerando a solução tec-
nológica de XML e RDF. Ela será construída em Java, utilizando objetos distribuídos (CORBA)
ou Web Services[22]. Também será necessária a utilização de uma implementação CORBA
para PHP para a execução dos métodos disponíveis em WLS e GroupNode ou sua transfor-
mação em serviços Web. Finalmente, se realizará a avaliação da ferramenta. São planejados
testes preliminares de uso da ferramenta pela equipe de desenvolvedores do ICMC-USP.

4 Resultados Esperados

O primeiro resultado trata-se do levantamento de soluções existentes para a en-
genharia de requisitos que empregam sistemas hipermídia. A análise destes dados será um
importante subsídio para a construção de um modelo de hiperdocumento adequado. A partir
disto, se construirá a ferramenta que suportará sua construção. Paralelamente, será elaborada
uma estratégia para engenharia de requisitos com apoio de hiperdocumentos, englobando al-
gumas técnicas como pontos de vista, priorização automática, gerenciamento de configuração
[15] e captura dedesign rationale.
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