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Resumo 

 

 

 

Abordagens da Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos (em inglês, Goal Oriented 

Requirements Engineering ou GORE) podem capturar de forma efetiva tanto os objetivos dos 

stakeholders como os requisitos do sistema. Quando aplicadas no contexto de Linha de Pro-

duto de Software (LPS), elas podem oferecer uma maneira natural de capturar similaridades e 

a variabilidade de uma LPS. Já existe, inclusive, uma abordagem GORE que possibilita a ob-

tenção sistemática do modelo de features a partir de modelos i* com cardinalidade. Porém, 

através de uma abordagem GORE não é possível modelar características comportamentais de 

uma LPS, para isso é comum usar uma técnica de especificação de cenários de caso de uso. 

Este trabalho define uma abordagem de Engenharia de Requisitos para LPS que integra uma 

abordagem GORE com uma técnica de especificação de cenários de caso de uso com variabi-

lidade. Esta abordagem é denominada GS2SPL (do inglês, Goals and Scenarios to Software 

Product Line) e inclui também um subprocesso para configuração de aplicações específicas 

de uma LPS com base na priorização de requisitos não-funcionais. Este trabalho também a-

presenta a aplicação de GS2SPL à LPS TaRGeT, cujos produtos são ferramentas de geração 

automática de casos de teste. 

 

Palavras-chave: Engenharia de Requisitos, Linha de Produto de Software, Modelos de Obje-

tivos, Modelo de Features, Cenários. 
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Abstract 

 

 

 

GORE (Goal Oriented Requirements Engineering) approaches can effectively capture both 

the stakeholders’ objectives and the system requirements. In the context of Software Product 

Lines (SPL), they offer a natural way to capture similarities and the variability of a SPL. 

There is already a GORE approach in which is possible to systematically obtain the feature 

model from i* models with cardinality. However, it is not possible to model behavioral char-

acteristics of a SPL through GORE approaches. In order to realize that, it is common to use a 

scenario specification technique. This dissertation defines a Requirements Engineering ap-

proach for SPL that integrates a GORE approach and a use case scenarios specification tech-

nique with variability. This approach is named GS2SPL (Goals and Scenarios to Software 

Product Line) and also includes a sub-process for configuring specific applications of a SPL 

based on the priority given to non-functional requirements. This work also presents the use of 

GS2SPL in TaRGeT, a SPL whose products are tools for automatic generation of test cases. 

 

Key-words: Requirements Engineering, Software Product Line, Goal Models, Feature Mod-

el, Scenarios. 
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Capítulo 1.  

Introdução 

Neste capítulo serão apresentados o contexto, as motivações, os objetivos 

deste trabalho, bem como a metodologia utilizada para a sua realização. 

Por fim, será mostrada a estrutura desta dissertação. 
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1.1. Contextualização 
 

 Requisitos definem o que o sistema deve fazer e as circunstâncias em que ele deve 

operar (KOTONYA e SOMMERVILLE, 1998). A fase de descoberta e documentação de 

requisitos requer muita atenção, pois ter os requisitos errados significa que o sistema não a-

tenderá ao que os usuários esperavam, o que implicará em refazer o que não está correto.  

 A Engenharia de Requisitos (ER) engloba as atividades de descoberta, documentação 

e manutenção de um conjunto de requisitos para um sistema computacional (KOTONYA e 

SOMMERVILLE, 1998). A ER tanto pode ser aplicada para desenvolver produtos de softwa-

re únicos, como para desenvolver uma Linha de Produto de Software (LPS) (POHL, 

BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005). Uma Linha de Produto de Software é um conjunto 

de sistemas de software que compartilham um conjunto comum e gerenciado de features
1
 para 

satisfazer necessidades específicas de um segmento particular de mercado (CLEMENTS e 

NORTHROP, 2002).  

 Na Engenharia de Requisitos para Linhas de Produtos de Software, os modelos de 

features são utilizados para capturar similaridades e variabilidades de famílias de produtos 

(KANG, COHEN, et al., 1990). Mas segundo Silva, Borba e Castro (2010), é um grande de-

safio estabelecer um relacionamento entre as features de um produto de software e os objeti-

vos dos stakeholders
2
. Além disso, o modelo de features não permite justificar porque um 

determinado conjunto de features foi selecionado para configurar um produto específico na 

LPS. 

 Neste caso, abordagens de Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos (do inglês, 

Goal Oriented Requirements Engineering ou GORE) podem ser usadas de forma efetiva para 

capturar tanto os objetivos dos stakeholders como os requisitos de um software único ou de 

uma LPS, de modo que o software a ser desenvolvido corresponda ao que realmente os stake-

holders desejam (LAMSWEERDE, 2001). 

 Já o comportamento dinâmico da LPS pode ser descrito através de uma técnica de es-

pecificação de cenários. Os cenários descrevem o comportamento das funcionalidades do sis-

tema e são muito utilizados na engenharia de requisitos de sistemas, pois são de fácil compre-

ensão por parte dos stakeholders (MAIDEN e ALEXANDER, 2004).   

                                                 
1
 Features são características do sistema visíveis ao usuário (GOMAA, 2004). 

2
 Stakeholders são indivíduos que usam, solicitam e desenvolvem o sistema, que se interessam para que ele seja 

desenvolvido (por exemplo: analistas, clientes, investidores e usuários) (KOTONYA e SOMMERVILLE, 1998) 
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 Porém, tratando-se de LPS, a técnica de especificação de cenários usada deve permitir 

a captura de variabilidade, uma vez que o comportamento das funcionalidades do software 

pode variar de acordo com a presença ou não de determinadas features. 

 Dentro deste contexto, na próxima seção será definido o problema e a motivação que 

levaram à realização deste trabalho. 

1.2. Problema e Motivação 
 

 Conforme foi observado anteriormente, o modelo de features não traz informações 

sobre os objetivos, isto é, as demandas dos stakeholders que originaram as features, nem é 

suficiente para sistematicamente definir quais features devem ser selecionadas para um produ-

to específico. Isto se torna um problema, especialmente para linhas de produto de software de 

grande escala, pois o número de features é enorme e analisar todas elas para decidir a melhor 

configuração para determinado produto não é uma tarefa trivial. Além disso, os stakeholders 

nem sempre estão familiarizados com a estrutura dos modelos de features e, geralmente, sen-

tem-se mais confortáveis em expressar suas necessidades em termos de objetivos ou metas 

que desejam alcançar (ASADI, BAGHERI, et al., 2011).  

 Usar uma abordagem orientada a objetivos pode ser a solução, uma vez que elas per-

mitem modelar e racionar sobre as diferentes alternativas que um sistema pode ter para satis-

fazer um objetivo (LAMSWEERDE, 2001). Dessa maneira, a configuração pode ser feita em 

um nível mais alto de abstração, com os stakeholders selecionando os objetivos que desejam 

satisfazer, ao invés de analisar diretamente o modelo de features.  

 Por esse motivo, surgiram algumas abordagens GORE para LPS, como o modelo de 

objetivos (YU, LEITE, et al., 2008), i* Aspectual (SILVA, ALENCAR, et al., 2008), PL-

AOVGraph (SANTOS, SILVA e BATISTA, 2011), G2SPL (SILVA, BORBA e CASTRO, 

2011), o mapeamento objetivos-features (ASADI, BAGHERI, et al., 2011) e E-SPL (LIMA, 

2011). Essas abordagens buscam justificar a existência das features e a sua seleção para pro-

dutos derivados da LPS, através dos modelos de objetivos. Contudo, apesar de algumas adota-

rem o uso de requisitos não-funcionais (RNFs)
3
 para justificar a seleção de features, apenas E-

                                                 
3
 Requisitos não-funcionais definem as qualidades ou atributos de um sistema e impõem restrições sobre como 

os requisitos do usuário serão atendidos (KOTONYA e SOMMERVILLE, 1998). 
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SPL provê uma maneira de priorizar os diversos RNFs existentes para auxiliar na escolha de 

uma configuração específica.  

 Contudo, modelos de objetivos não são suficientes para modelar os aspectos compor-

tamentais da LPS. Modelos de objetivos permitem capturar as funcionalidades que a LPS de-

ve oferecer para atender aos objetivos dos usuários, mas não podem descrever o comporta-

mento dessas funcionalidades. 

 Para modelar esses aspectos comportamentais, pode-se usar cenários de caso de uso. 

Assim como aconteceu com algumas abordagens GORE, existem muitos trabalhos referentes 

a adaptações de cenários de caso de uso para o contexto de LPS. Dentre elas, pode-se citar o 

PLUS (GOMAA, 2004), o PLUC (BERTOLINO, FANTECHI, et al., 2006), o PLUSS 

(ERIKSSON, BÖRSTLER e BORG, 2009) e o MSVCM (BONIFÁCIO e BORBA, 2009). 

 Porém, o uso de cenários sem relacioná-los a modelos de objetivos recai no mesmo 

problema de usar modelos de features isoladamente: não há uma forma de justificar a escolha 

de uma configuração, nem de relacionar o comportamento do sistema aos objetivos dos stake-

holders. Portanto, uma abordagem de ER para LPS que integre modelos de objetivos, mode-

los de features e cenários de caso de uso poderia combinar os benefícios desses vários tipos 

de modelos. Os modelos de objetivos seriam usados para justificar a presença das funcionali-

dades e atributos existentes nos modelos de features, bem como o comportamento dessas fun-

cionalidades modelado nos cenários. 

 Castro et al. (2011) já propuseram um conjunto de diretrizes que permitem mapear 

modelos de objetivos na linguagem i* para cenários de caso de uso. Contudo, este mapeamen-

to não foi feito para contexto de linhas de produto de software, ou seja, os artefatos de entrada 

e saída dele não capturam variabilidade. Para usar essas diretrizes em uma abordagem para 

LPS é necessário adaptá-las para um tipo de modelo i* e de cenários que seja capaz de mode-

lar variabilidade. 

 Além disso, essa abordagem deve prover uma forma sistemática de configurar os arte-

fatos de requisitos de aplicações específicas levando em consideração a prioridade atribuída 

aos requisitos não-funcionais. A configuração deve ser feita a partir dos objetivos do usuário, 

que seriam usados para selecionar as features que estão relacionadas à sua satisfação. Essas 

features, por sua vez, ajudariam na configuração do comportamento da aplicação. 

 Com base nessas motivações, na próxima seção serão apresentados os objetivos desta 

dissertação. 
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1.3. Questão de Pesquisa e Objetivos 
 

 A questão de pesquisa que se deseja responder com este trabalho é: Como obter featu-

res e cenários de caso de uso com variabilidade a partir de modelos i*?  

 Para responder esta pergunta, foi traçado o objetivo geral desta dissertação que é defi-

nir uma abordagem de Engenharia de Requisitos para Linha de Produto de Software que inte-

gre modelos de objetivos, modelos de features e cenários de caso de uso. Mais especificamen-

te, essa abordagem deve guiar a construção de modelos i* capazes de capturar a variabilidade 

da LPS, além de prover mecanismos que possibilitem a identificação e derivação das features 

da LPS e a descrição de cenários de casos de uso a partir desses modelos de objetivos. A nova 

abordagem será chamada GS2SPL (do inglês, Goals and Scenarios to Software Product Li-

ne). 

 Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Utilizar a abordagem G2SPL (do inglês, Goals to Software Product Line) como 

ponto de partida para a definição da nova abordagem, pois ela já permite a obtenção 

de features a partir de modelos de objetivos na linguagem i*-c (i* com cardinalida-

de); 

 Realizar estudo acerca da abordagem G2SPL, para identificar suas limitações no 

que diz respeito a obtenção de cenários de caso de uso a partir dos modelos i* e a 

configuração de produtos específicos da LPS; 

 Identificar trabalhos existentes que permitam a captura de variabilidade em cenários 

de caso de uso e escolher um deles para integrar a G2SPL; 

 Adaptar diretrizes de mapeamento entre modelos i* e casos de uso propostas por 

Santander e Castro (2002a) para que possam ser aplicadas aos modelos utilizados 

pelas abordagens a serem integradas; 

 Definir um processo de configuração de aplicações específicas de uma LPS que uti-

lize a priorização de requisitos não-funcionais proposta por Lima (2011); 

 Reunir adaptações e integrações elencadas acima na definição do processo de 

GS2SPL; 

 Realizar ao menos um exemplo de utilização da abordagem proposta. 
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1.4. Metodologia 
 

 No contexto de Engenharia de Software, pode-se classificar os métodos de pesquisa 

em quatro tipos: científico, da engenharia, empírico, analítico (WOHLIN, RUNESON, et al., 

2000). Este trabalho foi desenvolvido utilizando o método da engenharia que consiste em es-

tudar as soluções existentes, identificar seus problemas e propor mudanças ou uma nova solu-

ção. 

 Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico, presente no Capítulo 2 desta 

dissertação, a respeito das principais áreas deste trabalho – Engenharia de Linha de Produto 

de Software (ELPS) e Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos e Casos de Uso. Na 

área de Linha de Produto de Software (LPS), foram apresentados o framework para ELPS de 

Pohl, Böcle e Van der Linden (2005), o modelo de features e as definições relativas à variabi-

lidade. Na área de Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos, foi discutido o framework 

i* e uma abordagem GORE para LPS – G2SPL.  

 Também foram vistas várias técnicas para ER em LPS baseada em casos de uso – 

PLUS (GOMAA, 2004), o PLUC (BERTOLINO, FANTECHI, et al., 2006), o PLUSS 

(ERIKSSON, BÖRSTLER e BORG, 2009) e o MSVCM (BONIFÁCIO e BORBA, 2009) – 

antes de optar por utilizar PLUSS. Por fim, foram apresentadas as diretrizes de Santander e 

Castro (2002a) para o mapeamento de modelos i* para casos de uso. 

 Posteriormente, considerando as vantagens e deficiências das abordagens estudadas, 

foi definida uma abordagem chamada GS2SPL, que permite derivar features e cenários de 

uma LPS a partir de modelos na linguagem i*-c (i* com cardinalidade) e realizar a configura-

ção desses três artefatos para um produto.  

 Finalmente, foi utilizada a TaRGeT (do inglês, Test and Requirements Generation 

Tool) (TARGET, 2011), uma LPS real, como exemplo para demonstrar a aplicação de 

GS2SPL, inclusive com a derivação de um possível produto a LPS. Foi a partir desta modela-

gem que se percebeu que os cenários gerados pelas diretrizes eram incompletos, o que moti-

vou a definição de uma nova atividade para o refinamento de cenários. 

1.5. Estrutura da dissertação 
 

 O restante desta dissertação encontra-se estruturado da seguinte forma: 
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 Capítulo 2 – Fundamentação Teórica – explica os principais conceitos de Engenha-

ria de Linha de Produto de Software, Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos e casos 

de uso. Também são apresentadas algumas abordagens relacionadas a essas áreas que servirão 

de base para a abordagem proposta por este trabalho. 

 Capítulo 3 – Goals and Scenarios to Software Product Line – GS2SPL – explica 

detalhadamente a abordagem GS2SPL (do inglês, Goals and Scenarios to Software Product 

Line), que utiliza modelos intencionais, modelos de features e cenários para fase de requisitos 

da Engenharia de Linha de Produto de Software. 

 Capítulo 4 - Exemplo de Aplicação: TaRGeT – neste capítulo, é mostrada a aplica-

ção da abordagem GS2SPL em dois exemplos de LPS: TaRGeT (TARGET, 2011). 

 Capítulo 5 - Conclusões e Trabalhos Futuros – capítulo no qual são apresentadas as 

conclusões do trabalho e um resumo das suas principais contribuições e limitações. Também 

são citados tópicos para possíveis trabalhos futuros.  
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Capítulo 2.  

Fundamentação Teórica 

Este capítulo apresenta alguns dos principais conceitos de Engenharia de 

Linha de Produto de Software e Engenharia de Requisitos Orientada a Ob-

jetivos. Também descreve uma abordagem GORE para LPS, além de mos-

trar um trabalho que relaciona Modelos Orientados a Objetivos com Caso 

de Uso. 
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2.1. Engenharia de Linha de Produto de Software 
 

 Produzir produtos semelhantes separadamente leva muito mais tempo do que produzi-

los em uma linha de produto (ANTÓNIO, ARAÚJO e SILVA, 2009). Sistemas de software 

não fogem à regra, o que justifica a adoção do paradigma de linha de produto para desenvol-

vimento de software. 

 Uma Linha de Produto de Software (LPS) pode ser vista como uma família de siste-

mas de software com algumas características em comum e outras que podem variar de um 

produto para outro. Em verdade, os termos “linha de produto de software” e “família de pro-

duto de software” são empregados como sinônimos em vários casos. Segundo Pohl et al. 

(2005) o termo família de produto de software é mais usado na Europa, enquanto na América 

do Norte usa-se mais o termo linha de produto de software. Neste trabalho, será usado o termo 

Linha de Produto de Software e sua sigla para o português – LPS. 

Clements e Northrop (2002) definem Linha de Produto de Software (LPS) como sendo 

um conjunto de sistemas de software que compartilham um grupo comum e gerenciado de 

características, que satisfazem as necessidades específicas de um segmento ou missão particu-

lar de mercado. Estes sistemas são desenvolvidos de maneira pré-estabelecida e a partir de um 

conjunto comum de ativos principais. 

   O que a família de sistemas definida por uma LPS compartilha podem ser: features, 

requisitos, arquitetura, decisões de projeto, código, artefatos de testes, linguagens, entre outras 

características de produto e de processo de desenvolvimento (BONIFÁCIO, 2010). Criar e 

manter produtos que compartilham todos estes artefatos reduz os custos e o tempo para o 

mercado, uma vez que estes artefatos só precisam ser criados para a LPS como um todo e não 

para cada produto. 

Engenharia de Linha de Produto de Software (ELPS) é definida por Pohl et al (2005) 

como um paradigma para desenvolver sistemas de software usando plataformas e customiza-

ção em massa. Os mesmo autores propuseram um framework de Linha de Produto de Softwa-

re que separa a ELPS em dois processos, Engenharia de Domínio (ED) e Engenharia de Apli-

cação (EA) (Figura 1). Estes dois processos são brevemente explicados nas subseções a se-

guir. 
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Figura 1- Framework de Linha de Produto de Software (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005) 

2.1.1. Engenharia de Domínio 

 

Neste processo, define-se o escopo da LPS, ou seja, é estabelecido o conjunto de apli-

cações que a linha será capaz de produzir. Também é neste momento que os aspectos comuns 

e variáveis da LPS são definidos e uma plataforma reusável é construída. Essa plataforma 

consiste de todos os tipos de artefatos de software, como: requisitos, projeto, código, testes e 

outros (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005). Em (CLEMENTS e NORTHROP, 

2002) a Engenharia de Domínio é chamada de desenvolvimento de ativos principais (em in-

glês, core asset development). 

Os subprocessos da Engenharia de Domínio são: 

 Gerenciamento de Produto (Product Management): lida com os aspectos econô-

micos da linha de produto de software e, em particular, com a estratégia de mercado 

(POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005). É nesta fase que se decide o que 

faz ou não parte do escopo da LPS;  

 Engenharia de Requisitos de Domínio (Domain Requirements Engineering): en-

globa todas as atividades de elicitação, análise, documentação e validação de requi-
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sitos da LPS. Os artefatos de saída deste subprocesso são o modelo de variabilidade 

e os requisitos comuns e variáveis de todos os possíveis produtos da LPS; 

 Projeto de Domínio (Domain Design): é o momento em que a arquitetura de refe-

rência da linha é definida. Essa arquitetura de referência fornece uma estrutura de 

alto nível, comum a todas as aplicações da linha de produtos (POHL, BÖCKLE e 

VAN DER LINDEN, 2005); 

 Realização de Domínio (Domain Realisation): trata dos detalhes do projeto e da 

implementação dos componentes reutilizáveis de software (POHL, BÖCKLE e 

VAN DER LINDEN, 2005). Estes componentes devem ser configuráveis e fraca-

mente acoplados para que possam ser reusados em diferentes contextos;  

 Testes de Domínio (Domain Testing): consiste em validar e verificar os componen-

tes reutilizáveis. A saída deste subprocesso são os resultados dos testes realizados 

nos componentes e os artefatos de teste reusáveis, incluindo o plano de testes, os 

casos de teste e os cenários de casos de teste (POHL, BÖCKLE e VAN DER 

LINDEN, 2005). 

2.1.2. Engenharia de Aplicação 

 

Este é o processo responsável por derivar aplicações da linha de produto a partir da 

plataforma estabelecida na Engenharia de Domínio. Ela explora a variabilidade da linha de 

produto e garante a amarração correta da variabilidade de acordo com as necessidades especí-

ficas da aplicação (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005). Para cada aplicação pro-

duzida pela LPS, seus artefatos são derivados dos artefatos de domínio. Em (CLEMENTS e 

NORTHROP, 2002) a Engenharia de Aplicação é chamada de desenvolvimento do produto 

(em inglês, product development). 

Os subprocessos da Engenharia de Aplicação são: 

 Engenharia de Requisitos de Aplicação (Application Requirements Engineering): 

o principal objetivo deste subprocesso é elicitar e documentar artefatos de requisi-

tos para uma aplicação específica e, ao mesmo tempo, reusar o máximo possível 

dos requisitos de domínio (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005); 
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 Projeto de Aplicação (Application Design): está relacionada à configuração da ar-

quitetura de referência, além da inclusão de adaptações específicas ao produto, para 

derivar a arquitetura da aplicação;  

 Realização de Aplicação (Application Realisation): nesta fase, é feita a seleção e 

configuração dos componentes de software reutilizáveis e a implementação das ca-

racterísticas específicas da aplicação (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 

2005); 

 Testes de Aplicação (Application Testing): nesta etapa, valida-se a aplicação con-

forme os requisitos documentados. Procura-se detectar erros na configuração espe-

cífica dos componentes para a aplicação. 

2.1.3. Variabilidade 

 

Outro conceito importante de LPS é a variabilidade. O sujeito da variabilidade é um 

item variável do mundo real ou propriedade variável de tal item. Já o objeto da variabilidade é 

uma instância particular do sujeito da variabilidade (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 

2005). Em outras palavras, o sujeito é o que varia e o objeto é como o sujeito varia, ou qual 

possível forma que o sujeito pode ter. Existem diversas razões para um item ou propriedade 

variar: diferentes necessidades dos stakeholders, diferentes legislações de um país, razões 

técnicas, entre outras. 

Na Engenharia de Linha de Produto de Software, os sujeitos da variabilidade e os cor-

respondentes objetos são embutidos no contexto de LPS através das definições de ponto de 

variação e de variante. Um ponto de variação é uma representação de um sujeito da variabi-

lidade dentro dos artefatos de domínio enriquecidos por informação contextual. Já a variante 

é uma representação de um objeto da variabilidade em artefatos de domínio (POHL, 

BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005). 

A variabilidade em Linha de Produto de Software é variabilidade que é modelada 

para possibilitar o desenvolvimento de aplicações customizadas através do reuso de 

artefatos predefinidos e ajustáveis. Portanto, variabilidade de uma Linha de Produto 

de Software distingue diferentes aplicações da linha de produto. [...] Comunalidade 

denota features que fazem parte de todas as aplicações exatamente da mesma forma 

(POHL et al., 2005). 
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2.1.4. O Modelo de Features 

 

 Uma feature pode ser vista como uma propriedade de sistema ou funcionalidade que é 

relevante para alguns stakeholders (CZARNECKI e EISENECKER, 2000). Um modelo de 

features é composto, de uma maneira geral, de um diagrama de features organizadas hierar-

quicamente. 

 Os modelos de features são utilizados para capturar similaridades e variabilidades de 

famílias de produtos (KANG, COHEN, et al., 1990). Contudo, estes modelos não servem para 

capturar requisitos não-funcionais e não possuem informações referentes aos stakeholders que 

originaram as features. Também, geralmente, não há uma forma sistemática para descobrir 

quais features farão parte da LPS e nem para determinar quais features serão opcionais, obri-

gatórias ou alternativas.  Neste contexto torna-se claro que abordagens de Engenharia de Re-

quisitos Orientada a Objetivos (em inglês, Goal-Oriented Requirements Engineering ou GO-

RE) podem ser usadas de forma efetiva para capturar tanto os objetivos dos stakeholders co-

mo os requisitos do sistema, de modo que o software a ser desenvolvido corresponda ao que 

realmente os stakeholders desejam (LAMSWEERDE, 2001). 

2.2. Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos 
 

 Existem diversas abordagens para a modelagem e especificação de requisitos de um 

produto de software, sendo a abordagem orientada a objetivos uma delas. Modelos orientados 

a objetivos mostraram-se efetivos para identificar variabilidade nas fases iniciais de requisi-

tos, permitindo a captura de formas alternativas para alcançar os objetivos dos stakeholders 

(LIASKOS, LAPOUCHNIAN, et al., 2006). 

 A Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos visa preencher as lacunas existentes 

no desenvolvimento de software, baseando-se nos objetivos dos stakeholders, de modo que o 

software a ser desenvolvido corresponda ao que realmente os  stakeholders desejam 

(LAMSWEERDE, 2001).  

 Uma abordagem GORE particular, que tem sido foco de muitos trabalhos nos últimos 

anos, é o framework i* (YU, 1995). Neste framework, o ambiente de operação do sistema e o 

sistema em si são vistos como atores organizacionais, que dependem da ajuda uns dos outros 

para que seus objetivos sejam cumpridos. O i* permite a construção de duas visões de mode-
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los, o modelo SD (do inglês, Strategic Dependency) e o modelo SR (do inglês, Strategic Rati-

onal).  

 O modelo SD fornece uma descrição das relações de dependências externas entre os 

atores da organização. O modelo SR, por sua vez, fornece uma análise de como os objetivos e 

as dependências podem ser cumpridas através das contribuições dos atores modelados anteri-

ormente. O framework i* tem se tornado cada vez mais popular como uma técnica de especi-

ficação e análise de requisitos, pois é capaz de representar, em um mesmo modelo, as motiva-

ções dos atores da organização que resultarão no desenvolvimento de um sistema de software 

e os requisitos do software pretendido. 

 A seguir, será explicada uma abordagem GORE para SPL que utiliza uma linguagem 

baseada na i*. 

2.3. Uma abordagem GORE para SPL 
 

 Uma das abordagens GORE preocupadas com a elaboração sistemática do modelo de 

features foi proposta por Clarissa Borba (2009). Anteriormente chamada G2FM (em inglês, 

Goal to Feature Model), foi renomeada para G2SPL (em inglês, Goal to Software Product 

Lines) em (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010). 

 G2SPL baseia-se na linguagem i*-c (i* com cardinalidade), proposta em (BORBA e 

SILVA, 2009), para (i) estruturar os requisitos de acordo com as intenções dos stakeholders 

para a LPS, (ii) facilitar a obtenção das features que definem a LPS e (iii) ajudar na configu-

ração de produtos individuais. Por este motivo, a linguagem i* com Cardinalidade será descri-

ta antes do detalhamento das atividades do processo G2SPL. 

2.3.1. i* com Cardinalidade 

 

 Em (BORBA e SILVA, 2009) foi feita uma comparação entre as principais técnicas 

orientadas a objetivos para modelagem de variabilidade em LPS, com o objetivo de avaliar a 

expressividade das mesmas. As técnicas comparadas foram: o modelo de objetivos (YU, 

LEITE, et al., 2008), o PL-AOVgraph (SILVA, BATISTA, et al., 2010) e o i* Aspectual 

(ALENCAR, CASTRO, et al., 2008). Esta comparação foi o que motivou a definição da lin-
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guagem i*-c, que buscou atender a todos os critérios avaliados. A linguagem i*-c foi baseada 

na versão i*-wiki (GRAU, HORKOFF, et al., 2009). 

 Os modelos i* não foram desenvolvidos para construir SPL, portanto, foram propostos 

ajustes para capturar informação relativa à presença opcional e obrigatória de algumas featu-

res em um produto da LPS (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010). A cardinalidade foi incluída 

nos modelos i* para permitir um poder de expressão compatível com a notação de modelos de 

features de Czarnecki, Helsen e Eisenecker (2005). A Tabela 1 mostra a relação entre constru-

tores do modelo de features e da linguagem i*-c. 

Tabela 1 - Relação Entre Construtores do Modelo de Features e da Linguagem i*-c, extraído de (SILVA, BORBA e 

CASTRO, 2010) 

Modelo de Features Linguagem i*-c 

(A)  Feature com cardinalidade [n..m] 

F1

F2

[n..m]

 

Elementos do tipo recurso e tarefa com cardi-

nalidade [n..m] 

[n..m]

Resource
[n..m]

Task
 

(B)  Feature com cardinalidade [0..1] 

F1

F2
 

Elementos do tipo recurso e tarefa com cardi-

nalidade [0..1] 

[0..1]

Resource
[0..1]

Task
 

(C)  Feature com cardinalidade [1..1] 

F1

F2
 

Elementos do tipo recurso e tarefa com cardi-

nalidade [1..1] 

[1..1]

Resource
[1..1]

Task
 

(D)  Relações que incluem features com cardina-

lidade, opcional e obrigatória 

(BENAVIDES, TRUJILLO e TRINIDAD, 

2005) 

F2

[n..m]

F1

F3 F4
 

Elementos do tipo recurso e tarefa com cardi-

nalidade [n..m], [0..1] e [1..1] 

[n..m]

Resource
[n..m]

Task

[0..1]

Resource
[0..1]

Task

[1..1]

Resource
[1..1]

Task
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Modelo de Features Linguagem i*-c 

(E)  Features agrupadas com cardinalidade 

<i..j> 

F2 F3

F1

<i..j>

 

Ligação meio-fim com cardinalidade <i..j> 

Goal1

<i..j>

Task2Task1
 

(F)  Features agrupadas com cardinalidade 

<1..k>, onde j é o tamanho do grupo (ou-

inclusivo) 

F2 F3

F1

 

Ligação meio-fim com cardinalidade <1..k> 

Goal1

<1..k>

Task2Task1
 

(G)  Features agrupadas com cardinalidade 

<1..1> (ou-exclusivo) 

F2 F3

F1

 
 

Ligação meio-fim com cardinalidade <1..1> 

Goal1

Task2Task1

<1..1>

 

  

2.3.2. Processo G2SPL 

 

 A Figura 2 mostra uma visão geral do processo G2SPL descrita usando a notação 

BPMN (do inglês, Business Process Modeling Notation). G2SPL é composto por sete ativida-

des descritas a seguir conforme (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010) e (BORBA, 2009):  

1. Construção do modelo SR: tem como entrada o documento de casos de uso do 

sistema a ser modelado. Esta atividade pode ser considerada opcional, desde que 

já exista um modelo SR do sistema em desenvolvimento;  

2. Identificação dos elementos com possibilidade de serem features, esta ativida-

de consiste em analisar o modelo SR e identificar quais elementos podem repre-

sentar features. São utilizadas duas heurísticas: H1- As features podem ser extraí-

das a partir dos elementos do tipo tarefa e recurso, já que determinam funcionali-

dades e características do sistema, respectivamente, e; H2- As features podem ser 

extraídas a partir dos elementos internos do ator que representa a LPS e das de-
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pendências (particularmente, do dependum) ligadas diretamente a esse ator. Os ti-

pos dos elementos são os mesmos definidos na heurística H1, ou seja, tarefas e re-

cursos;  

3. Reengenharia do modelo SR, nesta atividade o modelo SR é reestruturado para 

que contenha cardinalidade. A reestruturação é feita com base na linguagem i*-c e 

segundo as seguintes heurísticas: H3- Todos os elementos do tipo tarefa e recurso 

do modelo SR que foram destacados como possíveis features serão reestruturados 

para conter cardinalidade. Os demais elementos do modelo não sofrerão modifica-

ções; H4- Se a quantidade de sub-elementos de uma ligação meio-fim que estão 

destacados como possíveis features, for maior do que 1, então esses sub-

elementos serão agrupados e a cardinalidade pertencerá ao relacionamento. Se a 

quantidade for exatamente 1, então a cardinalidade pertencerá ao sub-elemento e 

não ao relacionamento; H5- Os sub-elementos de uma ligação de decomposição 

de tarefas que estão destacados como possíveis features, terão a cardinalidade 

[1..1], significando que a cardinalidade de obrigatoriedade pertencerá aos sub-

elementos; H6- As dependências (dependum), que estão destacadas como possí-

veis features, terão a cardinalidade no próprio elemento, e; H7- Os elementos des-

tacados como possíveis features, que não sejam sub-elementos de nenhum outro 

elemento que também esteja destacado como feature, terão a cardinalidade per-

tencente a eles próprios;  
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Figura 2 - Processo G2SPL, extraído de (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010) 



19 

 

 

4. Elaboração do modelo de features, esta atividade utiliza como artefatos de en-

trada algumas heurísticas, uma tabela de mapeamento entre a cardinalidade dos 

modelos i* (Tabela 1) e dos modelos de features e o modelo SR com cardinalida-

de. As heurísticas que guiam a elaboração do modelo de features são: H8- A fea-

ture raiz (em inglês, root feature) de um modelo de features será o sistema que es-

tá sendo modelado; H9- Os nomes das features podem ser extraídos através das 

propriedades que descrevem os elementos intencionais. Se o elemento intencional 

for um recurso, o nome da feature será o mesmo nome do recurso. Se o elemento 

intencional for uma tarefa, o nome da feature poderá ser uma simplificação do 

nome da tarefa, caso seja necessário; H10- Todas as linhas da tabela serão mapea-

das para o modelo de features com o nome preenchido na coluna “Feature”. Caso 

duas ou mais features tenham o mesmo nome, as informações de todas elas serão 

unidas para se tornarem apenas uma feature; H11- Todas as features da tabela se-

rão relacionadas à feature raiz quando não tiverem o campo “Elemento Pai” pre-

enchido; H12- Todas as features da tabela serão sub-features quando tiverem a 

coluna “Elemento Pai” preenchida. Essas sub-features serão relacionadas à featu-

re correspondente ao valor do campo “Elemento Pai”;  

5. Reorganização do modelo de features, atividade é considerada opcional, pois só 

será executada caso haja a necessidade de uma reorganização do modelo de featu-

res, porém, poderá ser executada quantas vezes o engenheiro do domínio achar 

necessário. As situações em que a reorganização é necessária são: sub-feature 

com mais de um pai, features repetidas, features colocadas em lugar inapropriado, 

features diferentes com mesma semântica, features que podem ser agrupadas por 

fazerem referência ao mesmo conceito, etc. Dependendo da situação, essas featu-

res podem ser removidas do modelo ou realocadas ou agrupadas;  

6. Configuração do produto no modelo SR, esta atividade tem como objetivo con-

figurar os elementos candidatos a features que farão parte de um produto específi-

co. As seguintes heurísticas são utilizadas: H13- Todos os elementos intencionais 

que possuírem cardinalidade [1..1] ou [n..m], onde n seja maior ou igual a 1 (um), 

deverão estar presentes no modelo de configuração do produto, desde que seus e-

lementos-pais (ou elementos-raiz) também tenham sido selecionados. Os elemen-

tos com cardinalidade [0..1] poderão ou não ser selecionados, ficando à critério do 

stakeholder; H14- Pelo menos um dos sub-elementos (meio) relacionados com as 

ligações meio-fim que possuem cardinalidade <1..1>, <1..j> ou <i..j>, desde que i 
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seja maior ou igual a 1 (um), deverá estar presente no modelo de configuração do 

produto;  

7. Elaboração do modelo de configuração do produto, o objetivo desta atividade é 

construir o modelo de configuração de um produto específico, a partir do modelo 

SR que contém os elementos que farão parte do produto destacados (gerado na a-

tividade anterior) e do modelo de features reorganizado (caso a atividade Reorga-

nização do Modelo de Features tenha sido executada). Esta atividade se repetirá 

para cada produto a ser configurado na linha de produto. 

 

 Embora o G2SPL contemple os dois processos da Engenharia de Linha de Produto de 

Software – Engenharia de Domínio e Engenharia de Aplicação – não é o suficiente para cap-

turar todos os aspectos da fase de requisitos de uma LPS. O comportamento dinâmico da LPS 

não é capturado por modelos i* ou modelos de features, mas pode ser descrito através de uma 

técnica de especificação de casos de uso. 

2.4. Casos de Uso e Cenários 
 

 Segundo a especificação da UML (do inglês, Unified Modeling Language) (UML, 

2011), casos de uso são um meio de especificar o uso de um sistema por atores. Um ator é 

qualquer entidade externa que interage com o sistema. Desse modo, o comportamento deseja-

do para um sistema pode ser descrito por um ou mais casos de uso, que são definidos de acor-

do com as necessidades dos atores. Escrever casos de uso é, essencialmente, descobrir e do-

cumentar requisitos funcionais, escrevendo estórias de uso do sistema que ajudam a satisfazer 

os objetivos dos stakeholders (LARMAN, 2004). 

 Cenários são uma sequência específica de ações e interações entre atores e o sistema 

em questão, também podem ser chamados de instâncias de caso de uso (LARMAN, 2004). 

Um caso de uso pode gerar vários cenários. Considera-se que o caminho básico para realizar 

um caso de uso, sem problemas e sem erros em nenhum dos passos da seqüência, é denomi-

nado de cenário primário (SANTANDER, 2002). Enquanto cenários secundários ou alternati-

vos descrevem sequências alternativas e de erros, que podem ocorrer em um cenário primário 

associado com um caso de uso (SANTANDER, 2002). 

 A especificação oficial de UML, versão 2.4.1 (UML, 2011), define dois tipos de rela-

cionamento entre casos de uso: 
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 <<include>>: uma relação do tipo include define que um caso de uso contém o 

comportamento definido em outro caso de uso (UML, 2011). Geralmente, este tipo 

de relacionamento é usado quando detecta-se um conjunto de passos comuns a vá-

rios casos de uso, podendo-se criar um caso de uso com estes passos 

(SANTANDER, 2002). O include também pode ser usado quando um caso de uso é 

muito complexo, então pode-se agrupar alguns passos em um outro caso de uso su-

bordinado ao primeiro. 

 <<extend>>: este tipo de relacionamento indica que um caso de uso pode ter o 

comportamento estendido pelo comportamento de outro (UML, 2011). Pode-se usar 

extend quando existe uma seqüência opcional ou condicional de passos que se quer 

incluir em um caso de uso. 

 Assim como o framework i*, casos de uso foram inicialmente pensados para capturar 

requisitos de sistemas únicos. Contudo, nos últimos anos surgiram vários trabalhos que pro-

põem algumas adaptações a casos de uso e, mais especificamente, a cenários de casos de uso 

para que permitam capturar variabilidade (GOMAA, 2004) (BERTOLINO, FANTECHI, et 

al., 2006) (ERIKSSON, BÖRSTLER e BORG, 2009) (BONIFÁCIO e BORBA, 2009). Al-

gumas delas são discutidas na subseção a seguir. 

2.4.1. Casos de Uso e Cenários para LPS 

 

 Estes são alguns dos trabalhos que proveem extensões à notação de casos de uso para 

lidar com variabilidade: 

 PLUS (do inglês, Product Line UML-Based Software Engineering) (GOMAA, 2004) 

é um método de desenvolvimento de software para LPS baseado em UML. PLUS estende a 

notação UML para que seja possível modelar explicitamente os aspectos comuns e variáveis 

de uma LPS. Não é específico para a fase de requisitos, ele engloba análise e projeto também, 

ou seja, não apenas os casos de uso foram estendidos, como outros tipos de diagramas tam-

bém.   

 Quanto aos casos de uso, PLUS prevê o uso de estereótipos diferenciados para anotar 

casos de uso que são comuns a todos produtos, casos de uso alternativos ou opcionais 

(<<kernel>>, <<alternative>> e <<optional>>, respectivamente). Também prevê a mode-

lagem de pontos de variação em descrições separadas dos casos de uso. 
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 PLUC (do inglês, Product Line Use Cases) (BERTOLINO, FANTECHI, et al., 2006) 

é uma extensão da notação de casos de uso que adiciona variabilidade, com a possibilidade de 

expressar pontos de variação e partes opcionais. Em PLUC, nos passos dos cenários que pos-

suem variação, ela é indicada por uma tag especial. Após a descrição do cenário há uma seção 

que indica os possíveis valores (variantes) que cada tag pode assumir. 

 Em PLUC, o escopo do LPS é definido em termos dessas tags, ao invés de usar uma 

seleção de features para definir um produto. Segundo Bonifácio (BONIFÁCIO, 2010) isto é 

uma grande desvantagem de PLUC, pois o escopo (conjunto de produtos que a LPS pode pro-

duzir) tem que ser especificado em todos os cenários, fazendo com eles sejam difíceis de 

manter. 

 PLUSS (do inglês, Product Line Use case modeling for Systems and Software engine-

ering) (ERIKSSON, BÖRSTLER e BORG, 2009) é outra extensão para casos de uso, que 

relaciona casos de uso e passos dentro dos cenários a features específicas como forma de in-

dicar as possíveis variantes para os pontos de variação. Dessa forma, a derivação de casos de 

uso de um produto específico é feita através da seleção de features. 

 MSVCM (do inglês, Modeling Scenario Variability as Crosscutting Mechanisms) 

(BONIFÁCIO e BORBA, 2009) é uma técnica de especificação de cenários que se preocupa 

com a separação de interesses transversais
4
. Lidando com a variabilidade dos cenários como 

sendo uma composição de diferentes artefatos, tais como: especificação de casos de uso, mo-

delo de features, configuração do produto e conhecimento da configuração. Em MSVCM, os 

aspectos comuns e variáveis em uma descrição de cenário são separados, apenas na derivação 

do produto é que estas partes são compostas de acordo com a seleção de features. 

 Dentre as abordagens aqui listadas, PLUSS (ERIKSSON, BÖRSTLER e BORG, 

2009) foi escolhida para ser usada neste trabalho. A escolha foi motivada pelos seguintes as-

pectos: (i) a abordagem não utiliza os diagramas de caso de uso para modelar variabilidade, 

dessa forma criando vários tipos de relacionamento nos diagramas, deixando o diagrama con-

fuso; (ii) o escopo em PLUSS é definido em termos de features, não fica espalhado pelas des-

crições dos casos de uso; (iii) as adaptações nas diretrizes de (SANTANDER, 2002) para ori-

ginar cenários na notação PLUSS seriam menos complexas do que para outros tipos cenários, 

que possuam separação de interesses transversais, por exemplo. A seção a seguir apresenta a 

notação PLUSS. 

                                                 
4
 Requisitos cujo comportamento pode ter impacto em múltiplos módulos ou componentes do sistema. 
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2.4.2. PLUSS 

 

 PLUSS é uma abordagem para modelagem de domínio que utiliza features, casos de 

uso e cenários (ERIKSSON, BÖRSTLER e BORG, 2005). O modelo de features é utilizado 

para gerenciar a variabilidade nos requisitos da linha de produto e a configuração dos artefa-

tos de um produto é feita através da seleção do conjunto de features que o mesmo deve ter.  

 PLUSS começa pela modelagem das features, que possuem uma notação uma notação 

própria da abordagem como mostra a Figura 3. As features obrigatórias e opcionais continu-

am com a mesma notação gráfica equivalente, sendo representadas com bolinhas pretas e 

brancas, respectivamente. Já as features que em (CZARNECKI, HELSEN e EISENECKER, 

2005) possuem cardinalidade no grupo, sofreram algumas mudanças na representação. Em 

PLUSS, as features alternativas (só uma das opções pode ser escolhida) são chamadas de sin-

gle adaptor e denotadas com um “S”, enquanto aquelas que pertencem a um grupo em que 

mais de uma pode ser escolhida são chamadas de multiple adaptor e denotadas com um “M”.  

 O próximo passo é modelar os casos de uso. Em, PLUSS o caso de uso como um todo 

e os passos dos cenários dos casos de uso devem estar relacionados à features específicas. Os 

digramas de caso de uso não tiveram sua notação estendida, mas os casos de uso opcionais 

podem ser representados através da relação <<extend>>. 

 

Figura 3 - Exemplo de modelo de features na notação PLUSS, extraído de (ERIKSSON, BÖRSTLER e BORG, 2005) 

 A Figura 4 mostra a notação PLUSS para descrever variantes em cenários de caso de 

uso. Em suma, passos opcionais têm sua numeração disposta entre parêntesis, passos relacio-

nados a single adaptors têm numeração igual e passos relacionados a multiple adaptors têm 

numeração formada pelo número equivalente ao passo, acompanhado por uma letra. 
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Figura 4 - Notação PLUSS para cenários de caso de uso, extraído de (ERIKSSON, BÖRSTLER e BORG, 2005) 

 PLUSS apenas não prevê notação para features com cardinalidade [n..m]. Para manter 

a consistência entre o modelo i*, modelo de features e cenários, a nova abordagem proposta 

por este trabalho não vai contemplar esta cardinalidade também. Entretanto, a notação para as 

features de PLUSS não será incorporada na abordagem deste trabalho, pois a notação de 

(CZARNECKI, HELSEN e EISENECKER, 2005) é a mais referenciada. Além disso, PLUSS 

não suporta a cardinalidade de grupo <i..j>. A Tabela 2 mostra a relação entre a notação 

PLUSS e a de (CZARNECKI, HELSEN e EISENECKER, 2005) para features. 

Tabela 2 - Relação entre a notação PLUSS e a de (CZARNECKI, HELSEN e EISENECKER, 2005) 

Notação de (CZARNECKI, HELSEN e 

EISENECKER, 2005) 

Notação PLUSS 

Feature opcional F1

F2
 

F2
 

Feature obrigatória F1

F2
 

F2
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Features agrupadas 

com cardinalidade 

<1..1> (ou-exclusivo) 

 

F2 F3

F1

 

F1

S

F2

S

F3
 

Features agrupadas 

com cardinalidade 

<1..k> (ou-inclusivo) 

 
F2 F3

F1

 

F1

M

F2

M

F3
 

Features agrupadas 

com cardinalidade 

<i..j> 

F2 F3

F1

<i-j>

 

– 

 

 Embora PLUSS não suporte features agrupadas com cardinalidade <i..j>, para os cená-

rios em si pode ser usada a mesma notação das features agrupadas com cardinalidade <1..k>, 

ou features multiple adaptors em PLUSS. Porque estas são um caso específico da cardinali-

dade <i..j>, com i igual a 1 e j igual ao número de sub-features. 

 Na próxima sessão, será apresentado um mapeamento que permite obter casos de uso a 

partir de modelos i*. Esse trabalho será utilizado como base para um novo mapeamento de 

modelos i*-c para casos de uso na notação PLUSS. 

2.5. Mapeando Modelos i* para Casos de Uso 
 

 Santander e Castro (2002a) argumentam que as heurísticas, presentes na literatura, 

para desenvolver casos de uso não são suficientes para permitir um desenvolvimento sistemá-

tico. Elas também não levam em consideração aspectos organizacionais relevantes. Para su-

prir esta necessidade, eles propuseram algumas diretrizes para a elaboração de casos de uso 

com base em modelos i*. 

 A abordagem é baseada no framework i* original (YU, 1995) e utiliza os modelos SD 

e SR como artefatos de entrada. As diretrizes devem ser aplicadas de acordo com os três pas-

sos apresentados na Figura 5. Nos passos 1 e 2, a entrada é o Modelo SD. A descrição dos 

cenários de casos de uso (passo 3)  é derivada do Modelo SR. Os resultados do processo de 
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integração são os diagramas de casos de uso para o sistema computacional, bem como descri-

ções dos cenários para cada caso de uso (SANTANDER, 2002). 

 

Figura 5 – Passos do processo de integração de i* e Casos de Uso, extraído de (SANTANDER, 2002) 

 A seguir estão as diretrizes propostas para derivar casos de uso em UML a partir de i*, 

conforme a versão presente em (SANTANDER, 2002): 

 

Passo 1 -  Descoberta de Atores 

 

Diretriz 1: todo ator em i* deve ser analisado para um possível mapeamento para a-

tor em caso de uso; 

 

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

putacional pretendido. Caso o ator seja externo ao sistema, o mesmo é considerado 

candidato a ator em Casos de Uso; 

 

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

través da seguinte análise, conforme segue: 

 

Subdiretriz 3.1: verificar se existe pelo menos uma dependência do ator anali-

sado em relação ao ator em i* que representa o sistema computacional preten-

dido; 
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Diretriz 4: atores em i*, relacionados através do mecanismo IS-A nos modelos or-

ganizacionais e mapeados individualmente para atores em casos de uso (aplicando di-

retrizes 1, 2 e 3), serão relacionados no diagrama de casos de uso  através do relacio-

namento do tipo <<generalização>>.   

 

Passo 2 -  Descoberta de Casos de Uso 

 

Diretriz 5: para cada ator descoberto para o sistema pretendido no passo 1, devemos 

observar todas as suas dependências (dependum) do ponto de vista do ator como de-

pendee, 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; 

Subdiretriz 5.2: deve-se avaliar as dependências do tipo tarefa, associadas 

com o ator; 

Subdiretriz 5.3: deve-se avaliar as dependências do tipo recurso, associadas 

com o ator; 

Subdiretriz 5.4: deve-se avaliar as dependências do tipo softgoal, associadas 

com o ator; 

 

Diretriz 6: analisar a situação especial na qual um ator de sistema (descoberto se-

guindo 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 computacional). 

 

Diretriz 7: classificar cada caso de uso de acordo com seu tipo de objetivo associado 

(objetivo contextual,  objetivo de usuário, objetivo de subfunção). 

 

 

Passo 3 -  Descoberta e Descrição dos Fluxos de Casos de Uso 

 

Diretriz 8: analisar cada ator e seus relacionamentos no Modelo de Razões Estraté-

gicas para extrair informações que possam conduzir à descrição de fluxos principal e 
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alternativos, bem como pré-condições e pós-condições dos casos de uso descobertos 

para o ator. 

Subdiretriz 8.1: analisar os sub-componentes em uma ligação de decomposi-

ção de tarefa em um possível mapeamento para passos na descrição do cenário 

primário (fluxo principal) de casos de uso. 

Subdiretriz 8.2: analisar ligações do tipo meio-fim em um possível mapea-

mento para passos alternativos na descrição de casos de uso. 

Subdiretriz 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 pa-

ra os casos de uso descobertos. 

 

Diretriz 9: Investigar a possibilidade de derivar novos objetivos de casos de uso a 

partir da observação dos passos nos cenários (fluxos de eventos) dos casos de uso des-

cobertos. Cada passo de um caso de uso deve ser analisado para verificar a possibili-

dade do mesmo ser refinado em um novo caso de uso. 

Subdiretriz 9.1: Inicialmente deve-se averiguar qual é o objetivo que se quer 

atingir com a ação que o passo representa na descrição do caso de uso; 

Subdiretriz 9.2: Descoberto o objetivo, deve-se averiguar a necessidade de 

decompor/refinar o objetivo para que o mesmo possa ser alcançado; 

Subdiretriz 9.3: Um novo caso de uso será gerado a partir do objetivo anali-

sado, se pudermos definir os passos que representam a necessidade de intera-

ções adicionais entre o ator e o sistema para se atingir o sub-objetivo desejado; 

Subdiretriz 9.4: Adicionalmente, pode-se encontrar novos objetivos e cená-

rios com base na observação dos obstáculos de objetivos já descobertos. 

 

Diretriz 10: Desenvolver o diagrama de casos de uso utilizando os casos de uso des-

cobertos, bem como observando os relacionamentos do tipo <<include>>, <<extend>> 

e <<generalization>> usados para estruturar as especificações dos casos de uso. 
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2.6. Considerações Finais 
 

 Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos de Engenharia de Linha de 

Produto de Software, tais como variabilidade e modelo de features. Foi descrita uma aborda-

gem GORE para LPS que permite a derivação sistemática de modelo de features a partir de 

modelos SR i* com cardinalidade. Foram apresentados também alguns conceitos de casos de 

uso e cenários, juntamente com uma abordagem de cenários para LPS. Também foi revisada 

uma abordagem que permite mapear modelos i* para casos de uso. Porém, a última não foi 

desenvolvida levando-se em conta o paradigma LPS. 

 No próximo capítulo será proposta uma nova abordagem, baseada em G2SPL, que 

inclui modelos i* e de features, bem como cenários de casos de uso. Dentre as atualizações ao 

processo, está a inclusão de uma nova atividade para elaboração de casos de uso baseada em 

uma adaptação das diretrizes de Santander (2002) para a linguagem i*-c e cenários de caso de 

uso na notação PLUSS. 
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Capítulo 3.  

Goals and Scenarios to Software Prod-

uct Line – GS2SPL 

Este capítulo detalha as atividades da abordagem GS2SPL (do inglês, Go-

als and Scenarios to Software Product Line), que visam guiar a construção 

de modelos de features e cenários de caso de uso com variabilidade para 

uma LPS a partir de modelos i* com cardinalidade. Abordagem também in-

clui um subprocesso para configuração de produtos que utiliza requisitos 

não-funcionais para nortear a escolha de variantes. Ao final, são apresen-

tados alguns trabalhos relacionados e as considerações finais. 
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3.1. Visão Geral de GS2SPL 
 

 No Capítulo 1, foram citadas algumas abordagens GORE para LPS que usam modelos 

de objetivos para justificar a existência e seleção de features, sendo G2SPL uma delas. Tam-

bém foi comentado que modelos de objetivos não são suficientes para capturar o comporta-

mento da LPS e que nenhuma das abordagens GORE citadas utiliza outra técnica para captu-

rar esse comportamento, sendo esta uma das motivações para a definição do GS2SPL. 

 A nova abordagem GS2SPL é uma extensão da abordagem anterior G2SPL, que tinha 

o propósito de identificar features nos modelos SR de uma LPS para construir o modelo de 

features. G2SPL também inclui atividades para configuração do modelo SR com base em 

RNFs. Contudo, esta configuração não leva em consideração a prioridade que os stakeholders 

atribuem aos RNFs (softgoals).  

 A abordagem proposta por este trabalho tem como objetivo definir um processo de 

Engenharia de Requisitos para Linhas de Produto de Software, que inclui entre seus artefatos, 

não só modelos i* e de features, como também cenários de caso de uso com variabilidade. 

Outra característica de GS2SPL é a configuração com base na prioridade atribuída pelos sta-

keholders aos RNFs. A Figura 6 destaca onde GS2SPL está inserido no framework para LPS 

de (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005). Como pode ser visto, GS2SPL é uma 

abordagem de Engenharia de Domínio e de Aplicação, porém apenas para a fase de requisitos. 

 

 
Figura 6 - Fases englobadas por GS2SPL, adaptado de (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005) 
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 As abordagens para desenvolvimento de LPS podem ser divididas em três tipos: proa-

tivas, reativas e extrativas (KRUEGER, 2001). Segundo Krueger (2001), ao usar uma aborda-

gem proativa, primeiro desenvolve-se um conjunto completo de artefatos para a LPS, conside-

rando todos os possíveis produtos dentro do escopo da mesma, para depois gerar os produtos. 

Já em uma abordagem reativa, os artefatos da LPS são produzidos de maneira incremental, 

estende-se os artefatos da LPS ao surgirem demandas por novas features. Por fim, na aborda-

gem extrativa, os artefatos da LPS são produzidos com base em produtos já existentes. 

 GS2SPL foi definida para ser uma abordagem proativa, que é o tipo de abordagem na 

qual primeiro se desenvolve o conjunto de artefatos da LPS, levando em conta todas as possí-

veis variações dentro do escopo da linha, para depois derivar os produtos. Usar GS2SPL co-

mo abordagem extrativa não é recomendado, pois é difícil obter os objetivos dos stakeholders 

a partir da análise de produtos já existentes. Usar GS2SPL em uma abordagem reativa só é 

possível se a LPS já existente possuir um modelo SR e se for possível ter contato com os sta-

keholders, pois é necessário refinar o modelo de features e os cenários. 

 Na Figura 7 está representado o processo GS2SPL na notação BPMN (BPMN, 2011). 

Assim como no processo G2SPL, também utiliza a linguagem i* com cardinalidade (i*-c). 

Ele é composto por oito atividades, sendo a última, na verdade, um subprocesso que faz parte 

da Engenharia de Aplicação (EA).  

 As atividades de 1 a 5 – Criação do modelo SR, Identificação de elementos candi-

datos a features, Reengenharia do modelo SR, Elaboração do modelo de features e Refi-

namento do modelo de features – foram mantidas conforme a abordagem de Borba (2009) 

com algumas ressalvas: na 3ª atividade não se usa mais a cardinalidade [n..m] nos elementos e 

a heurística H4 foi alterada; e, a 5ª atividade deixou de ser apenas para reorganização do mo-

delo de features e passa ser uma atividade de refinamento, onde features que não foram captu-

radas no modelo SR podem ser acrescentadas.  

 As atividades 6 e 7 – Elaboração dos cenários de caso de uso e Refinamento dos 

cenários de caso de uso – foram acrescentadas no novo processo. O subprocesso Configura-

ção do produto, que corresponde a 8ª etapa do processo substitui as antigas atividades Con-

figuração do produto no modelo SR e Elaboração do modelo de configuração do produ-

to. A inserção das atividades 6 e 7 e do subprocesso 8 representa a principal contribuição des-

te trabalho. 

 Borba (2009) usa o termo “heurística” para denominar os passos de seu processo de 

obtenção de features. Segundo Graf (1999), heurística refere-se a um conhecimento ou proce-

dimento adquirido pela experiência (uma descoberta), mas que é difícil de provar formalmen-



33 

 

 

te. Como GS2SPL herda as heurísticas de G2SPL, foi mantida a mesma nomenclatura neste 

trabalho. Da mesma forma, foi mantido o termo “diretriz” usado em (SANTANDER, 2002) 

para denotar cada etapa do mapeamento de modelos SR em cenários de caso de uso. “Dire-

triz” é sinônima de “diretiva”, que por sua vez quer dizer “instrução ou conjunto de instruções 

para a execução de um plano, uma ação, um empreendimento etc.” (INSTITUTO ANTÔNIO 

HOUAISS, 2009). 

 Nas próximas seções, cada atividade será detalhada, usando um fragmento da LPS 

MobileMedia (FIGUEIREDO, CACHO, et al., 2008) como exemplo. O MobileMedia é uma 

LPS cujos produtos são sistemas para manipulação de arquivos de mídia em geral (imagens, 

músicas e vídeos) em dispositivos móveis, como telefones celulares. Será utilizada a funcio-

nalidade Adicionar Foto do MobileMedia, conforme a documentação do Release 0. 
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Figura 7 - Processo GS2SPL
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3.2. Criação do Modelo SR 
 

 A primeira atividade faz parte da Engenharia de Domínio (ED) e tem como objetivo 

construir o modelo SR do framework i* para a LPS. Ela é considerada opcional, pois a abor-

dagem considera que pode haver casos em que o modelo SR já esteja disponível.  

 Para realizar esta atividade, Borba (2009) propôs uma adaptação à fase 2 do método 

PRiM (do inglês, Process Reengineering i* Method) (GRAU, FRANCH e MAIDEN, 2008) 

para gerar modelos i* a partir de cenários de casos de uso. Entretanto, para usar a adaptação 

feita por Borba (2009), é necessário descrever os cenários antes, o contrário do proposto por 

GS2SPL, onde os cenários de casos de uso são obtidos de modelos i*.  

 Algumas das vantagens de se explicitar os objetivos durante a elicitação de requisitos 

que foram enumeradas por Lamsweerde (2001) são: objetivos podem ser formulados em dife-

rentes níveis de abstração, desde o nível estratégico ao técnico; eles podem expressar tanto 

requisitos funcionais, como não funcionais; objetivos representam interesses (em inglês, con-

cerns) que são menos voláteis do que as possíveis maneiras de alcançá-los. Esta última afir-

mação quer dizer que as tarefas, funções ou features representam formas de satisfazer os obje-

tivos e elas podem variar ao longo do tempo, enquanto os objetivos que os stakeholders dese-

jam alcançar variam menos.  

 Além disso, Lamsweerde (2001) também argumenta que objetivos proveem um crité-

rio preciso para a pertinência de requisitos, ou seja, ao usar objetivos pode-se determinar se 

um requisito é relevante para os stakeholders. Portanto, este trabalho parte da premissa de que 

obter cenários de casos de uso a partir de modelos de objetivos poderia ser mais vantajoso, 

uma vez que só seriam descritas funcionalidades relevantes para as metas dos stakeholders.  

 Já o método PRiM original é uma opção a ser usada para criar o modelo SR. PRiM é 

composto por duas fases: na primeira fase são feitos os cenários de processo usando a notação 

DIS (do inglês, Detailed Interaction Script), na segunda os modelos i* são obtidos a partir dos 

cenários DIS. Outra possibilidade é utilizar a abordagem proposta por Cruz Neto (2008), que 

integra análise sócio-cultural e modelagem organizacional. 

 A criação do modelo SR pode ser feita com base em qualquer técnica de elicitação de 

requisitos, como entrevistas ou observação, contanto que seja possível capturar os atores e 

seus objetivos e a maneira com que eles interagem entre si para alcançar suas metas. A suges-

tão é criar primeiro o modelo SD e depois expandir a fronteira de cada ator, desenvolvendo o 

modelo SR. Geralmente, em modelos i*, o sistema é representado por um ator e quando se 
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modela uma LPS, este ator passa a representar a LPS como um todo, ao invés de um sistema 

específico. 

 Realizando esta atividade do processo, a partir da descrição de MobileMedia para a 

funcionalidade Adicionar Foto, obteve-se modelo SD exibido na Figura 8, uma das possíveis 

interpretações da descrição da funcionalidade em termos de objetivos. Foram elicitados ape-

nas dois atores: o ator “Usuário” e o próprio “MobileMedia”. “Usuário” depende de “Mobi-

leMedia” para alcançar seu objetivo “Adição de Foto”, para obter o recurso “Álbum” e para 

satisfazer o softgoal “Integridade [Foto]”. “MobileMedia” necessita que “Usuário” lhe forne-

ça os recursos “Foto”, “Nome” e “Local”, além de esperar que  “Usuário” contribua para o 

softgoal “Precisão [Local]”. 

 

Figura 8 - Modelo SD de MobileMedia, baseado em (BORBA, 2009) 

 Após concluir o modelo SD, expande-se as fronteiras dos atores para analisar como os 

atores atendem às dependências internamente. Para elaborar o modelo SR mostrado na Figura 

9, foi tomada como base a análise feita em (BORBA, 2009) e a documentação da linha pre-

sente em (MOBILEMEDIA, 2011). Para simplificar, é apresentada aqui apenas a expansão do 

ator MobileMedia. 

 O objetivo principal de “MobileMedia” é “Gerenciamento de Mídia”, que pode ser 

alcançado através da tarefa “Gerenciar Mídia”. Esta tarefa é decomposta na tarefa “Adicionar 

Foto”, que atende à dependência “Adição de Foto”. A tarefa “Adicionar Foto” é decomposta 

nos objetivos “Álbum Selecionado” e “Atualização de Lista de Fotos”, além da tarefa “Arma-

zenar Foto”.  

 “Armazenar Foto” é decomposta no softgoal “Rapidez [Armazenamento]” e no objeti-

vo “Salvar Foto”. Este objetivo pode ser alcançado através da tarefa “Salvar Automaticamen-
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te”, que contribui positivamente para “Rapidez [Armazenamento]”, ou da tarefa “Salvar pelo 

Usuário”, que contribui negativamente para o softgoal “Rapidez [Armazenamento]”. 

 

Figura 9 - Modelo SR de MobileMedia, adaptado de (BORBA, 2009) 

3.3. Identificação de Elementos Candidatos a Features 
 

 Esta segunda atividade tem como artefato de entrada o modelo SR gerado pela ativi-

dade anterior e sua saída é este mesmo modelo com elementos destacados. Os elementos em 

destaque são aqueles que possivelmente originarão features. Esta atividade faz parte da ED e 

foi mantida sem alterações. 

 De acordo com Czarnecki e Eisenecker (2000), features são propriedades ou funciona-

lidades do sistema que são usadas para capturar similaridades ou variabilidades nos produtos 

de uma Linha de Produto de Software. Como base nesta definição, observa-se que os elemen-

tos do tipo objetivo em i* não são features, pois representam intenções. Já os softgoals em i* 

representam RNFs da LPS. Embora RNFs também sejam propriedades, eles não foram consi-

derados nas heurísticas de obtenção de features, porque nos modelos i* sempre haverá tarefas 

que irão operacionalizar os softgoals e estas tarefas serão capturadas pelas heurísticas. Portan-

to, Borba (2009) propôs duas heurísticas para obtenção de features a partir dos elementos do 

tipo tarefa e recurso, são elas: 
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 H1: As features podem ser extraídas a partir dos elementos do tipo tarefa e recurso, já 

que determinam funcionalidades e características do sistema, respectivamente.   

 H2: As features podem ser extraídas a partir dos elementos internos do ator que repre-

senta o sistema e das dependências (particularmente do dependum) ligadas diretamente a esse 

ator. Os tipos dos elementos são os mesmos definidos na heurística H1, ou seja, tarefas e re-

cursos. 

 Embora a abordagem GS2SPL não possua suporte ferramental, caso uma ferramenta 

venha aser desenvolvida no futuro, estas duas heurísticas são facilmente implementáveis. Bas-

ta ter um atributo que identifique qual é o ator que representa a LPS, para poder destacar to-

dos os elementos do tipo tarefa ou recurso dentro da fronteira deste ator, bem como as depen-

dências desses mesmos tipos em que ele esteja envolvido. 

 Aplicando estas heurísticas ao modelo SR do exemplo (Figura 9), verifica-se que o 

ator MobileMedia não possui elementos internos do tipo recurso, porém possui cinco do tipo 

tarefa. Todas estas tarefas podem ser destacadas como candidatas a feature, são elas: “Geren-

ciar Mídia”, “Adicionar Foto”, “Armazenar Foto”, “Salvar Automaticamente” e “Salvar pelo 

Usuário”. 

 Quanto às dependências ligadas ao ator MobileMedia, percebe-se que há quatro do 

tipo recurso e todas podem ser destacadas. As dependências destacadas são: “Local”, “No-

me”, “Foto” e “Álbum”. A Figura 10 apresenta o modelo SR com os elementos citados acima 

destacados (elementos de cor cinza). Este modelo é a saída desta etapa do processo e a entrada 

da próxima. 

 

Figura 10 - Modelo SR de MobileMedia com elementos destacados 
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3.4. Reengenharia do Modelo SR 
 

 Depois de destacar no modelo SR os elementos que possivelmente gerarão features, o 

próximo passo é reestruturar o modelo para inserir cardinalidade nele e, dessa forma, poder 

capturar a variabilidade da LPS. Esta atividade do processo GS2SPL faz parte da ED e é feita 

seguindo algumas heurísticas e aplicando os conceitos de cardinalidade da linguagem i*-c. 

 As heurísticas propostas por (BORBA, 2009) foram mantidas, exceto H4, que foi mo-

dificada para permitir que os sub-elementos de ligações meio-fim possuam cardinalidade 

mesmo quando houver mais de um sub-elemento. A heurística anterior só permita que a car-

dinalidade pertencesse ao sub-elemento de ligações meio-fim se ele fosse a única alternativa 

(meio) para alcançar o objetivo (fim). Esta modificação foi feita, pois esse tipo de cardinali-

dade é permitido em (CZARNECKI, 2005) e também porque durante a execução do exemplo 

de aplicação (apresentado no Capítulo 4) foi necessário inserir este tipo de cardinalidade para 

denotar a variabilidade da LPS. As heurísticas estão a seguir: 

 H3: Todos os elementos do tipo tarefa e recurso do modelo SR que foram destacados 

como possíveis features serão modificados para conter cardinalidade. Os demais elementos do 

modelo não sofrerão modificações. 

 H4: Se a quantidade de sub-elementos de uma ligação meio-fim que estão destacados 

como possíveis features, for maior do que 1, então esses sub-elementos serão agrupados e 

haverá cardinalidade no relacionamento. Contudo, a cardinalidade pode estar presente nos 

sub-elementos se alguns deles forem obrigatórios e outros forem opcionais. Se a quantidade 

de sub-elementos for exatamente 1, então a cardinalidade pertencerá ao sub-elemento e não ao 

relacionamento. 

 H5: Os sub-elementos de uma ligação de decomposição de tarefa que estão destacados 

como possíveis features, serão modelados como features obrigatórias, significando que a car-

dinalidade pertencerá aos sub-elementos, que terão cardinalidade [1..1]. 

 H6: As dependências (dependum), que estão destacadas como possíveis features, terão 

a cardinalidade no próprio elemento. 

 H7: Os elementos destacados como possíveis features, que não sejam sub-elementos 

de nenhum outro elemento que também seja feature e não estejam agrupados, terão a cardina-

lidade pertencente a eles próprios. As features obtidas através deles estarão ligadas diretamen-

te a feature raiz no modelo de features. 

 Nota-se que apenas a heurística H5 traz uma orientação de qual é o tipo específico de 

cardinalidade a ser usado, as demais heurísticas servem para indicar se a cardinalidade estará 
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presente no elemento ou no relacionamento. Esta especificidade da heurística H5 se deve à 

semântica do relacionamento do tipo decomposição de tarefa, que denota uma obrigatoriedade 

dos elementos nos quais a tarefa foi decomposta.  

 A cardinalidade dos elementos pertencentes a outros tipos de relacionamento e a car-

dinalidade das ligações meio-fim devem ser decididas pelo engenheiro de domínio de acordo 

com as informações e análises que ele possui sobre a LPS em questão. A Tabela 3 apresenta 

um resumo dos tipos de cardinalidade possíveis em i*-c. 

Tabela 3 - Cardinalidade para os modelos i*, adaptado de (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010) 

Notação Conceito nos modelos de 

features 

Em um produto específico 

[0..1]

Recurso
[0..1]

Tarefa
 

Feature opcional Pode estar presente ou não 

[1..1]

Recurso
[1..1]

Tarefa
 

Feature obrigatória Deve estar presente exatamente uma 

vez 

Goal1

Task2Task1

<1..1>

 

Feature agrupada alternati-

va xor (ou-exclusivo) 

Aparece exatamente 1 alternativa do  

agrupamento de features 

Goal1

<1..k>

Task2Task1
 

Feature agrupada alternati-

va or (ou-inclusivo) 

Aparece pelo menos 1 e no máximo 

k  alternativas do agrupamento de 

features 

Goal1

<i..j>

Task2Task1
 

Feature agrupada com 

cardinalidade 

Pode aparecer entre i e j alternativas 

do agrupamento de features 

Goal1

<i..j>

Task2Task1
[1..1]

Task3
 

Feature agrupada com 

cardinalidade 

Pode aparecer entre i e j alternativas 

do agrupamento de features, sendo 

“Task3” uma alternativa obrigatória 

 

 Quanto a uma possível implementação dessas heurísticas, H3 e H5 são passíveis de 

serem executadas automaticamente, enquanto para as demais seria necessário que o usuário 

(que seria o engenheiro de domínio) interagisse com a ferramenta para determinar os valores 

das cardinalidades. 
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 Quanto ao exemplo que está sendo usado para ilustrar a aplicação do processo 

GS2SPL, aplicando H3, descobre-se que todos os elementos destacados no modelo SR conte-

rão cardinalidade. Através de H4, tem-se que a cardinalidade das tarefas “Salvar Automati-

camente” e “Salvar pelo Usuário” pertence ao relacionamento. De acordo com a descrição de 

MobileMedia, a cardinalidade será <1..1>, ou seja, são alternativas mutuamente exclusivas. 

 Aplicando H5, descobre-se que a cardinalidade de “Adicionar Foto” e “Armazenar 

Foto” será [1..1], pois são sub-elementos de decomposição de tarefas. Já a partir de H6, veri-

fica-se que a cardinalidade das dependências “Foto”, “Local”, “Nome” e “Álbum” será nos 

elementos. Para este exemplo, todos estes elementos terão cardinalidade [1..1]. Por fim, apli-

cando H7, tem-se que a cardinalidade de “Gerenciar Mídia” ficará no elemento. 

 A Figura 11 apresenta o modelo SR com cardinalidade, artefato de saída desta ativida-

de. 

 

Figura 11 - Modelo SR com cardinalidade da LPS MobileMedia 

3.5. Elaboração do Modelo de Features 
 

 Nesta atividade, as heurísticas foram mantidas como estavam no processo de Borba 

(2009). Sua finalidade principal é elaborar o modelo de features de uma LPS, a partir do mo-

delo SR com cardinalidade, usando algumas heurísticas e uma tabela de mapeamento entre a 

cardinalidade dos modelos i* e dos modelos de features (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Mapeamento entre a cardinalidade nos modelos i* e nos modelos de features, extraído de (BORBA, 2009) 

Cardinalidade no modelo i* Cardinalidade no modelo de features 

Tipo Valor Notação Explicação 

Elemento [0..1] F1

F2
 

Uma feature opcional pode ou não estar 

presente em um produto concreto. A cardi-

nalidade é [0..1] 

Elemento [1..1] F1

F2
 

Uma feature obrigatória deve estar presente 

exatamente uma vez em um produto con-

creto. A cardinalidade é [1..1] 

Grupo <1..1> 

F2 F3

F1

 

Uma cardinalidade de grupo <1..1> indica 

que exatamente uma feature pode ser sele-

cionada do grupo 

Grupo <1..k> 

F2 F3

F1

 

Uma cardinalidade de grupo <1..k> indica 

que pelo menos uma e no máximo k featu-

res podem ser selecionadas do grupo e que 

k é o número total de features no grupo 

Grupo <i..j> 

F2 F3

F1

<i-j>

 

Uma cardinalidade de grupo é um intervalo 

inserido em um grupo de features que indi-

ca quantas features podem ser selecionadas 

do grupo em um produto concreto. 

 

 As heurísticas definidas por (BORBA, 2009) para elaboração de modelo de features a 

partir do modelo SR, são as seguintes: 

 H8: A feature raiz (em inglês, root feature) de um modelo de features será o sistema 

que está sendo modelado. 

 H9: Os nomes das features podem ser extraídos através das propriedades que descre-

vem os elementos intencionais. Se o elemento intencional for um recurso, o nome da feature 

será o mesmo nome do recurso. Se o elemento intencional for uma tarefa, o nome da feature 

poderá ser uma simplificação do nome da tarefa, caso seja necessário.  

 Para facilitar a construção do modelo de features, aconselha-se criar uma tabela com 

informações sobre a feature, o elemento que a originou e a cardinalidade. A Tabela 5 é um 

template da tabela a ser preenchida. Após preenchida, esta tabela servirá para manter o rastre-

amento entre as features e as tarefas ou recursos que as originaram. 
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Tabela 5 - Template de tabela a ser preenchida, extraído de (BORBA, 2009) 

Elemento 
Cardinalidade 

Elemento Pai Feature 
Tipo Valor 

     

 

 H10: Todas as linhas da tabela serão mapeadas para o modelo de features com o nome 

preenchido na coluna “Feature”. Quando duas ou mais features tenham o mesmo nome, deve-

se analisar se possuem mesma semântica. Em caso positivo, elas deverão se tornar apenas 

uma feature. Do contrário, deve-se adaptar seus nomes para que reflitam a funcionalidade ou 

atributo desejado. 

 H11: Todas as features da tabela serão relacionadas à feature raiz quando não tiverem 

o campo “Elemento Pai” preenchido. 

 H12: Todas as features da tabela serão sub-features quando tiverem a coluna “Ele-

mento Pai” preenchida. Essas sub-features serão relacionadas à feature correspondente ao 

valor do campo “Elemento Pai”. 

 As heurísticas H8, H9, H11 e H12 poderiam ser executadas automaticamente, mas de 

acordo com H9 deveria ser possível alterar os nomes das features, ou seja, deve ser provida 

uma forma de o usuário selecionar uma feature e editar seu nome. Já H10 precisaria da inter-

venção do usuário para ser concluída, pois a ferramenta não seria capaz decidir se features de 

mesmo nome deveriam ser agrupadas em uma só ou renomeadas. 

 Aplicando as heurísticas acima ao exemplo, obtém-se a Tabela 6. 

Tabela 6 – Tabela de rastreamento entre tarefas/recursos e as features derivadas deles 

Elemento 
Cardinalidade 

Elemento Pai Feature 
Tipo Valor 

Gerenciar Mídia Elemento [1..1] – Gerenciar Mídia 

Adicionar Foto Elemento [1..1] Gerenciar Mídia Adicionar Foto 

Álbum Elemento [1..1] Adicionar Foto Álbum 

Armazenar Foto Elemento [1..1] Adicionar Foto Armazenar Foto 

Salvar Automaticamente Grupo <1..1> Armazenar Foto Salvar Automaticamente 

Salvar pelo Usuário Grupo <1..1> Armazenar Foto Salvar pelo Usuário 

Foto Elemento [1..1] Armazenar Foto Foto 

Local Elemento [1..1] Armazenar Foto Local 

Nome Elemento [1..1] Salvar pelo Usuário Nome 
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 Usando as informações da Tabela 6 e o mapeamento que consta na Tabela 4, elabora-

se o modelo de features mostrado na Figura 12.  

 

Figura 12 - Modelo de features de MobileMedia 

3.6. Refinamento do Modelo de Features (opcional) 
 

 O objetivo desta atividade é reorganizar e refinar o modelo de features obtido anteri-

ormente. É uma atividade que pode ser executada várias vezes, até que o engenheiro de domí-

nio esteja satisfeito com o modelo de features. É considerada opcional, pois só é executada 

caso o engenheiro de domínio identifique algum problema ou incoerência no modelo gerado 

e/ou exista a necessidade de incorporar features que não são capturadas pelo modelo SR.  

 Antes a atividade era para reorganização apenas, ou seja, não se incluíam features que 

não estivessem no modelo SR. Porém, segundo Asadi et al. (2011), modelos de objetivos cap-

turam apenas a variabilidade do ponto de vista dos stakeholders, também chamada de variabi-

lidade essencial, e ignora a variabilidade técnica e de infra-estrutura, que é a variabilidade do 

ponto de vista de implementação da LPS.  

 Portanto, deve-se averiguar a necessidade de modelar features referentes a funcionali-

dades ou restrições que geralmente não são capturadas em modelos i*. Como features referen-

tes a restrições de ambiente, tecnologias, idiomas, sistemas monetários e de medidas. Tam-

bém se deve avaliar se alguma feature refere-se a uma funcionalidade complexa que pode ser 
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decomposta. É aconselhável haver novas interações com os stakeholders nesta etapa, para 

completar o modelo de features obtido do modelo SR e verificar se ele reflete as suas reais 

necessidades. 

 Para Borba (2009), as situações em que uma reorganização do modelo de features é 

necessária são: sub-feature com mais de um pai, features repetidas, features colocadas em 

lugar inapropriado, features com nomes diferentes, mas com mesma semântica, features que 

podem ser agrupadas por fazerem referência ao mesmo conceito. 

 Não foram definidas heurísticas para identificar essas situações ou sobre o que fazer 

quando elas surgem, mas em (SILVA, BORBA e CASTRO, 2011) foram dadas algumas su-

gestões do que pode ser feito: (i) se uma sub-feature estiver relacionada a mais de uma featu-

re, provavelmente esta sub-feature será realocada; (ii) se existirem features repetidas no mo-

delo, as repetições serão eliminadas; (iii) se existirem diferentes  features com mesma semân-

tica, essas features serão representadas por uma só. 

 Aconselha-se que o engenheiro de domínio, após refinar o modelo de features, compa-

re o modelo anterior com o refinado para verificar se há produtos que poderiam ser configura-

dos anteriormente, mas não são possíveis com o modelo refinado. Caso isto aconteça, cabe ao 

engenheiro avaliar se esses produtos devem fazer parte do escopo da LPS. Se sim, deve-se 

refatorar o modelo para que seja possível configurar todos os produtos pretendidos. Todavia, 

não faz parte do escopo deste trabalho prover mecanismos para verificar a configurabilidade 

de modelos de features. Mas Gheyi, Massoni e Borba (2008) propõem um catálogo de leis 

algébricas para refatoração de modelos de features que preservam a configurabilidade. Se for 

do interesse do engenheiro de domínio, este catálogo pode ser utilizado por ele na execução 

do refinamento. 

 Quanto ao exemplo, no modelo de features gerado na atividade anterior não foram 

identificados problemas, nem se notou a necessidade de inclusão de novas features. Portanto, 

a execução da atividade não foi necessária. 

3.7. Elaboração dos Cenários de Caso de Uso 
 

 Ainda pertencente à Engenharia de Domínio, esta atividade tem a finalidade de elabo-

rar os cenários de caso de uso da LPS a partir do modelo SR com cardinalidade. Isso é feito 

seguindo algumas diretrizes de mapeamento de elementos dos modelos SD e SR para cenários 

de casos de uso com variabilidade.  
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 No capítulo anterior, na seção 2.5, enumerou-se as diretrizes propostas por Santander 

(2002) para mapear diagramas i* em casos de uso. Porém, estas diretrizes não contemplam o 

mapeamento de elementos que possuam cardinalidade. Além disso, as descrições de caso de 

uso geradas não são apropriadas para capturar variabilidade, pois a técnica de casos de uso 

utilizada foi feita para modelar sistemas únicos. 

 Portanto, este trabalho propõe uma nova versão dessas diretrizes de mapeamento, a-

daptadas para que possam ser usadas no contexto de Linhas de Produto de Software. Em par-

ticular, as diretrizes aqui propostas servirão para mapear modelos de objetivos na linguagem 

i*-c para cenários de casos de uso com variabilidade, descritos com a técnica PLUSS.  

 Logo, os artefatos de entrada da atividade são o modelo SR com cardinalidade, cujos 

elementos originarão os casos de uso descritos em PLUSS, e o modelo de features, que servi-

rá para anotar as descrições dos casos de uso. O artefato de saída será um documento conten-

do um diagrama de casos de uso e a descrição de cada um deles, com os cenários descritos 

com a técnica PLUSS.  

 O mapeamento é dividido em três passos: Descoberta de Atores, Descoberta de Ca-

sos de Uso para os Atores e Descoberta e Descrição dos Cenários de Casos de Uso. Para 

realizar o mapeamento deve-se analisar o modelo SR com cardinalidade, ao invés de utilizar o 

modelo SD para alguns passos, uma vez que o SR possui todas as informações do SD e ainda 

apresenta informações relevantes acerca de elementos que derivaram features. Essas últimas 

informações são relevantes porque a técnica PLUSS utiliza features para anotar os casos de 

uso. Estas anotações são usadas posteriormente na configuração dos cenários de casos de uso. 

 No primeiro passo, Descoberta de Atores, as quatro diretrizes apresentadas em 

(CASTRO, ALENCAR, et al., 2011) foram mantidas e a atual Diretriz 4 foi adicionada para 

lidar com casos em que o ator só possui dependências do tipo softgoal com o ator da LPS. 

Esta diretriz é necessária porque softgoals não originam casos de uso. Então, um ator que te-

nha apenas dependências de softgoal com a LPS não pode ser ator de caso de uso, uma vez 

que não terá nenhum caso de uso associado. 

 Do segundo passo, Descoberta de Casos de Uso para os Atores, foi excluída a antiga 

Diretriz 7, pois a classificação de casos de uso utilizada não é relevante para a obtenção de 

cenários descritos com PLUSS. As Diretrizes 5 e 6 foram reunidas em apenas uma diretriz 

(atual Diretriz 6), uma vez que ambas tratavam da análise de dependências e tinham subdire-

trizes idênticas. A única diferença é que uma analisava dependências em que o ator que repre-

senta a LPS era o depender, a outra quando ele era o dependee; agora a Diretriz 6 analisa to-
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das as dependências entre o ator descoberto e o ator da LPS, independente de qual é o depen-

der ou dependee. 

 Já o terceiro passo, Descoberta e Descrição de Cenários dos Casos de Uso, foi o que 

sofreu as maiores mudanças: (i) foi acrescentada uma diretriz – Diretriz 7 – para lidar com a 

anotação dos casos de uso com as features relacionadas, pois essas anotações são usadas em 

cenários PLUSS; (ii) a antiga Diretriz 8 foi desdobrada em quatro novas diretrizes – Diretrizes 

8, 9, 10 e 11 – pois Castro et al. (2011) usam modelos em i* original e em GS2SPL há a ne-

cessidade de tratar detalhadamente os tipos de cardinalidade que podem ocorrer em modelos 

SR na linguagem i*-c; (iii) a antiga Diretriz 9, agora Diretriz 12, foi reformulada com base no 

texto presente em (SANTANDER, 2002) para considerar casos de uso derivados de passos 

opcionais, pois não existiam passos opcionais na notação de cenários usada no mapeamento 

anterior; e (iv) a antiga Diretriz 10 foi removida, pois não se trata de uma diretriz de mapea-

mento, e sim uma recomendação para que se crie um diagrama de casos de uso. 

 A seguir, estão detalhadas as diretrizes de mapeamento de modelos i*-c para casos de 

uso descritos com a técnica PLUSS e a aplicação destas ao exemplo: 

 

Passo 1 -  Descoberta de Atores 

 

Diretriz 1: Todo ator i* é candidato a ser mapeado para um ator de caso de uso. 

 

Diretriz 2: O ator i* candidato deve ser externo ao sistema de software pretendido, 

caso contrário, ele não pode ser mapeado para um ator de caso de uso. 

 

Diretriz 3: O ator i* candidato deve ter ao menos uma dependência com o ator do 

sistema de software, caso contrário, ele não pode ser mapeado para um ator de caso de 

uso. 

 

Diretriz 4: Após a análise das dependências, se algum ator tiver apenas dependên-

cias de softgoal com o ator da LPS pretendida, ele não deve ser mapeado para um ator 

de caso de uso. Contudo, os requisitos não-funcionais derivados dessas dependências 

permanecem. 

 

Diretriz 5: Atores i*, que são relacionados através do mecanismo ISA nos modelos 

de objetivos e mapeados individualmente para atores em casos de uso (aplicando as di-
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retrizes 1, 2 e 3), serão relacionados no diagrama de casos de uso  através do relacio-

namento do tipo <<generalização>>.   

 Como o exemplo usado neste capítulo é bastante simples, ao aplicar as Diretrizes 1, 2, 

3, 4 e 5 do passo 1, obtém-se apenas o ator “Usuário”, único ator externo ao sistema presente 

no modelo SR (Figura 11, p. 41).  

 

Passo 2 -  Descoberta de Casos de Uso para os Atores 

 Este passo trata da descoberta de casos de uso a partir das dependências entre o ator 

que representa a LPS e os demais atores. A medida que os casos de uso são descobertos, deve-

se anotar as informações relevantes para sua descrição. A Tabela 7 é o template de caso de 

uso usado neste trabalho. 

Tabela 7 - Template de caso de uso, adaptado de (COCKBURN, 2000) 

Caso de Uso < número >: < o nome é um objetivo descrito com uma frase curta contendo um verbo 

na voz ativa > 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: < ator principal que chama o sistema para satisfazer um objetivo ou realizar uma 

tarefa >  

Feature: < nome da feature relacionada ao caso de uso > 

Escopo: < qual sistema está sendo considerado (por exemplo, organização ou sistema computacio-

nal) > 

Pré-condições: < o que é necessário que já esteja satisfeito para realizar o caso de uso> 

Condição de Sucesso (pós-condições): < estado que deve ser atingido quando o caso de uso é com-

pletado com sucesso > 

 

CENÁRIO PRINCIPAL  

< os passos do cenário necessários para a obtenção do objetivo > 

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

< numeração > < ação realizada pelo usuário > < resposta esperada > 
 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

< descrição dos passos para formas alternativas de atingir a condição de sucesso e também do com-

portamento em casos excepcionais, como falhas, cada um referenciando o passo associado no cená-

rio principal > 

 

Passo Exceção Resposta do Sistema 

< numeração > < ação realizada pelo usuário > < resposta esperada > 
 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: < nome do caso de uso que inclui este ou que tem o comportamento estendido por 

ele > 

Casos de Uso Subordinados: <nomes dos casos de uso incluídos por este, ou que estendem o com-

portamento deste > 
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Requisitos Não-funcionais: <nomes dos requisitos não-funcionais relacionados ao caso de uso>  
 

  

 A Tabela 7 apresenta as informações recomendadas para a descrição dos casos de uso. 

Ela foi adaptada do template de Cockburn (2000) usado por Santander (2002), para conter 

informações sobre as features e requisitos não-funcionais relacionados aos casos de uso, além 

de cenários descritos na notação PLUSS. 

 

Diretriz 6: Para cada ator de caso de uso descoberto no passo 1, deve-se analisar to-

das as suas dependências (dependum) com o ator que representa a LPS, buscando des-

cobrir casos de uso para o ator analisado. 

Subdiretriz 6.1: Dependências de objetivo – objetivos em i* são mapeados 

para casos de uso;  

Subdiretriz 6.2: Dependências de tarefa – neste caso, deve-se investigar se a 

tarefa precisa ser decomposta em subtarefas. Se a execução da tarefa requer vá-

rios passos (posteriormente mapeados em passos de caso de uso), ela pode ser 

mapeada em caso de uso. Do contrário, esta dependência representa um passo 

do caso de uso relacionado ao elemento interno ao qual a dependência está li-

gada;  

Subdiretriz 6.3: Dependências de recurso – se um ator depende de outro para 

obter um recurso, deve-se descobrir se são necessárias várias interações para a 

obtenção desse recurso. Se for preciso várias interações do ator com o sistema, 

esta dependência pode ser mapeada em caso de uso. Do contrário, esta depen-

dência representa um passo do caso de uso relacionado ao elemento interno ao 

qual a dependência está ligada; 

Subdiretriz 6.4: Dependências de softgoal – tipicamente, uma dependência de 

softgoal em i* representa um requisito não-funcional para o sistema. Conse-

quentemente, estas dependências não representam casos de uso do sistema, mas 

requisitos não-funcionais associados a casos de uso específicos ou ao sistema 

como um todo. O RNF será associado ao mesmo caso de uso que contém o e-

lemento interno ligado à dependência de softgoal. 

  

 Ao aplicar a Diretriz 6 ao exemplo, percebe-se que há apenas uma dependência de 

objetivo, “Adição de Foto”, e ela pode ser mapeada em caso de uso de acordo com a Subdire-
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triz 6.1. Existem quatro dependências do tipo recurso (“Local”, “Álbum”, “Nome” e “Foto”) 

e, analisando-se a Subdiretriz 6.3, nota-se que não são necessários vários passos para obter 

esses recursos. Logo, o ato de prover cada recurso será um passo das tarefas às quais eles es-

tão relacionados. Por exemplo, a dependência “Local” representa um passo necessário para a 

conclusão da tarefa “Armazenar Foto”. Portanto, no caso de uso onde “Armazenar Foto” esti-

ver inserida deve existir um passo para fornecer o local.  

 Quanto às dependências de softgoal (“Precisão [Local]” e “Integridade [Foto]”), atra-

vés da Subdiretriz 6.4, percebe-se que elas representam requisitos não funcionais. “Preci-

são[Local]” estará associado ao caso de uso em que a tarefa “Armazenar Foto” estará contida, 

enquanto “Integridade [Foto]” estará associado ao caso de uso no qual o objetivo “Atualiza-

ção de Lista de Fotos” estará contido. 

 Após finalizar o Passo 2, nota-se que foi descoberto apenas um caso de uso, “Adicio-

nar Foto”, a partir da dependência “Adição de Foto”. Portanto, preenche-se o template de des-

crição de caso uso com as informações descobertas até o momento. Fazendo isso, obtém-se a 

Tabela 8. 

Tabela 8 - Descrição parcial do caso de uso "Adiconar Foto" 

Caso de Uso 1: Adicionar Foto 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Usuário 

Feature: - 

Escopo: MobileMedia 

Pré-condições: - 

Condição de Sucesso (pós-condições): Foto adicionada ao álbum selecionado 

 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: -  

Casos de Uso Subordinados: - 

Requisitos Não-funcionais: Precisão [Local], Integridade [Foto] 

 

 

 

Passo 3 -  Descoberta e Descrição de Cenários dos Casos de Uso 

 Neste passo, os elementos e relacionamentos dentro da fronteira de cada ator devem 

ser analisados para extrair informações que possam conduzir à descrição dos cenários primá-
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rios e secundários dos casos de uso para o ator. Também é analisada a cardinalidade dos ele-

mentos e dos relacionamentos. Antes, porém, há uma diretriz que trata especificamente da 

anotação dos casos de uso e dos passos de seus cenários com as features às quais estão rela-

cionados. 

 

Diretriz 7: Após descobrir quais dependências originam casos de uso, deve-se pre-

encher o campo “Feature” da descrição dos casos de uso. Além disso, os passos des-

cobertos com a aplicação das próximas diretrizes devem ser anotados com as features 

relacionadas.  

Subdiretriz 7.1: Se a dependência for de tarefa ou recurso, a coluna é preen-

chida com o nome da feature que ela originou;  

Subdiretriz 7.2: Se a dependência for de objetivo, é necessário verificar a que 

elemento ela está relacionada dentro da fronteira do ator do sistema. Se este e-

lemento for uma tarefa ou recurso, preenche-se com o nome da feature que ele 

originou. Se o elemento for um objetivo, analisa-se a(s) tarefa(s) nas quais ele 

foi refinado;  

Subdiretriz 7.3: Os passos derivados de elementos que também originaram 

features devem ser anotados com as mesmas, colocando o nome da feature en-

tre colchetes – [ ] – na descrição do passo; 

 

Diretriz 8: Analisar os subcomponentes em uma ligação de decomposição de tarefa 

em um possível mapeamento para passos na descrição do cenário primário de casos de 

uso. 

Subdiretriz 8.1: Se esta tarefa que foi decomposta satisfaz alguma dependên-

cia que foi previamente mapeada em um caso de uso, seus subcomponentes são 

mapeados como passos obrigatórios do cenário primário desse caso de uso;  

Subdiretriz 8.2: Cada passo derivado de uma decomposição de tarefa será i-

dentificado por um número único e sem parêntesis, de acordo com a notação de 

passos obrigatórios de PLUSS; 

Subdiretriz 8.3: Se um softgoal for um sub-elemento de uma decomposição 

de tarefa, ele pode ser associado como requisito não-funcional ao caso de uso 

em questão. 
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 Ao analisar o modelo SR do exemplo (Figura 11), dentro da fronteira do ator Mobile-

Media nota-se a presença de um objetivo macro “Gerenciamento de Mídia” que é satisfeito 

pela tarefa “Gerenciar Mídia”. Este objetivo é o objetivo interno do ator MobileMedia, ou 

seja, o propósito principal do sistema como um todo. Mas que não é modelado como caso de 

uso, pois não está diretamente ligado à dependência alguma. Portanto, para ilustrar o Passo 3 

serão analisados os relacionamentos a partir da tarefa “Adicionar Foto”, que está diretamente 

ligada à dependência que gerou o caso de uso. 

 Nota-se que a tarefa “Adicionar Foto” é uma tarefa diretamente ligada “Adição de 

Foto”, dependência que originou o caso de uso “Adicionar Foto”, por isso os sub-elementos 

dessa tarefa pertencerão a este caso de uso. Aplicando a Diretriz 8, descobre-se que “Álbum 

Selecionado”, “Armazenar Foto” e “Atualização de Lista de Fotos” originam passos obrigató-

rios do caso de uso em questão (Subdiretriz 8.1). Como o passo derivado de “Armazenar Fo-

to” está relacionado à feature homônima, ele deve ser anotado com esta feature.  

 Ainda usando a Diretriz 8, mas analisando a decomposição da tarefa “Armazenar Fo-

to”, temos que “Salvar Foto” é um passo obrigatório (Subdiretriz 8.1)  e “Rapidez [Armaze-

namento]” é um requisito não-funcional associado (Subdiretriz 8.3). Além disso, de acordo 

com a análise feita na Diretriz 6, Subdiretriz 6.3, as dependências de recurso “Foto” e “Local” 

também originarão passos obrigatórios para o caso de uso em que a tarefa “Armazenar Foto” 

está inserida. A Tabela 9 mostra a descrição parcial do caso de uso “Adicionar Foto”. 
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Tabela 9 - Descrição parcial do caso de uso "Adicionar Foto" 

Caso de Uso 1: Adicionar Foto 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Usuário  

Feature: Adicionar Foto 

Escopo: MobileMedia 

Pré-condições: - 

Condição de Sucesso (pós-condições): Foto adicionada ao álbum selecionado 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1 Seleciona “Adicionar Foto” [Adicionar 

Foto] 

 

2 Seleciona álbum [Álbum]  

3 Fornece localização da foto a ser adicio-

nada [Local] 

 

4 Fornece a foto a ser adicionada [Foto]  

5 –  Salvar Foto 

6  –   Lista de fotos do álbum é atualizada 

 

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados: - 

Requisitos Não-funcionais: Integridade [Foto], Precisão [Local], Rapidez [Armazenamento] 

 

 

 As diretrizes 10 e 11, referem-se à análise das ligações meio-fim buscando possíveis 

mapeamentos para passos alternativos ou opcionais na descrição de casos de uso. Em geral, as 

ligações meio-fim do i*-wiki (GRAU, HORKOFF, et al., 2009) – versão da qual i*-c é deri-

vada – têm seus sub-elementos do tipo tarefa. Por isso, de acordo com as heurísticas das ativi-

dades 2 e 4, eles originam features. Sendo assim, os passos descobertos com as diretrizes 10 e 

11 estão relacionados a essas features. 

 

Diretriz 9: Se houver apenas um sub-elemento na ligação meio-fim, analisa-se a 

cardinalidade dele.  

Subdiretriz 9.1: Se a cardinalidade for [1..1], ele será mapeado para um pas-

so obrigatório do cenário. Logo, este passo será identificado por um número 

único e sem parêntesis; 
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Subdiretriz 9.2: Se a cardinalidade for [0..1], ele será mapeado para um pas-

so opcional do cenário. Logo, este passo será identificado por um número úni-

co, porém entre parêntesis, conforme a notação PLUSS para passos opcionais; 

 

Diretriz 10: Se existir mais de um sub-elemento na ligação meio-fim, olha-se a cardi-

nalidade de grupo. 

Subdiretriz 10.1: Se a cardinalidade for <1..1>, os sub-elementos serão ma-

peados em passos alternativos dos quais apenas um pode ser escolhido para um 

passo obrigatório. Portanto, serão identificados por números iguais e sem pa-

rêntesis; 

Subdiretriz 10.2: Se a cardinalidade for <i..j> e i =0 e j=1, os sub-elementos 

serão mapeados em passos alternativos dos quais apenas um deve ser escolhido 

para um passo opcional. Portanto, serão identificados por números iguais, mas 

entre parêntesis; 

Subdiretriz 10.3: Se a cardinalidade for <i..j> e i =0 e j ≠1, os sub-elementos 

serão mapeados em passos alternativos dos quais no máximo j devem ser esco-

lhidos para um passo opcional. Portanto, serão identificados por números i-

guais, mas entre parêntesis, seguidos de uma letra minúscula, sendo cada alter-

nativa com uma letra diferente e a primeira começa pela letra a;  

Subdiretriz 10.4: Se a cardinalidade for <i..j> e i ≠ 0 e j >1, incluindo o caso 

específico da cardinalidade <1..k>, os sub-elementos serão mapeados em pas-

sos alternativos dos quais no mínimo i e no máximo j devem ser escolhidos pa-

ra um passo obrigatório. Portanto, serão identificados por números iguais se-

guidos de uma letra minúscula, sendo cada alternativa com uma letra diferente 

e a primeira começa pela letra a, e sem parêntesis; 

Subdiretriz 10.5: Se não houver cardinalidade de grupo e ela estiver apenas 

nos elementos, os sub-elementos serão mapeados em passos alternativos. Eles 

serão identificados por números iguais seguidos de uma letra minúscula, sendo 

cada alternativa com uma letra diferente e a primeira começa pela letra a. En-

tretanto, aqueles que tiverem cardinalidade [0..1] terão a numeração entre pa-

rêntesis, o que denota sua opcionalidade. 

 

 Ao realizar o exemplo, a Diretriz 9 não precisa ser avaliada, pois não há ligações mei-

o-fim com apenas um sub-elemento na parte que está em análise. Através Diretriz 10, na Sub-
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diretriz 10.1, descobre-se que “Salvar Automaticamente” e “Salvar pelo Usuário” originam 

alternativas mutuamente exclusivas para um passo obrigatório. 

 

Diretriz 11: Deve-se analisar o modelo SR à procura de informações adicionais e re-

levantes para os casos de uso: 

Subdiretriz 11.1: Analisar ligações de contribuição para softgoals. Caso o e-

lemento do qual partiu a contribuição tenha sido mapeado em um caso de uso, 

o softgoal pode ser associado a este caso de uso como requisito não-funcional;  

Subdiretriz 11.2: analisar os elementos que fazem parte de cada caso de uso e 

seus ligações com demais elementos ou dependências. Estas ligações podem 

originar pré-condições para os casos de uso descobertos, especialmente as liga-

ções do tipo decomposição de tarefa, que indicam que o sub-elemento é neces-

sário para a execução da tarefa. 

  

 Como o único softgoal dentro da fronteira do ator é “Rapidez [Armazenamento]” e ele 

já foi mapeado para um requisito não-funcional do caso de uso “Adicionar Foto”, não é ne-

cessário analisar a Subdiretriz 11.1. A Subdiretriz 11.2 também não se aplica ao exemplo, 

pois os únicos elementos que não fazem parte do caso de uso referem-se ao objetivo principal 

de MobileMedia, mas não representam pré-condições. 

 

Diretriz 12: Investigar a possibilidade de derivar novos casos de uso a partir da ob-

servação dos passos dos cenários daqueles casos de uso que são complexos. Cada pas-

so do caso de uso deve ser analisado para verificar a possibilidade do mesmo gerar um 

novo caso de uso. 

Subdiretriz 12.1: Um novo caso de uso será gerado a partir do passo analisa-

do, se for possível definir os passos que representam a necessidade de intera-

ções adicionais entre o ator e o sistema para se atingir o objetivo desejado; 

Subdiretriz 12.2: Se o novo caso de uso foi derivado de um passo obrigatório, 

o mesmo deve estar relacionado ao caso de uso do qual ele fazia parte através 

do mecanismo <<include>>; 

Subdiretriz 12.3: Se o novo caso de uso foi derivado de um passo opcional, o 

mesmo deve estar relacionado ao caso de uso do qual ele fazia parte através do 

mecanismo <<extend>>. 
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 Voltando ao exemplo, como o caso de uso “Adicionar Foto” não é muito complexo, 

não há necessidade de analisar a Diretriz 12, para derivar novos casos de uso. Note que em 

nenhuma diretriz foi dada uma ordem para a numeração dos passos, pois em i* não há um 

ordenamento nos elementos. Por isso, o engenheiro de domínio precisa consultar os stakehol-

ders para saber se há uma sequência obrigatória na execução das tarefas.  

 Também é importante frisar que os nomes dos casos de uso não precisam ser exata-

mente os mesmos dos elementos que os originaram, uma vez que nomes de casos de uso são 

geralmente no infinitivo ou imperativo, enquanto os de objetivos, por exemplo, são usualmen-

te na voz passiva.  

 Ao finalizar os três passos do mapeamento, é obtida a descrição do caso de uso con-

forme mostrada na Tabela 10. Recomenda-se que seja construído um diagrama de casos uso, 

representando os atores e seus respectivos casos de uso, representando os relacionamentos 

entre os casos de uso com ligações do tipo <<include>> ou <<extend>>. Para o exemplo, 

obtém-se um diagrama (Error! Reference source not found.) com um único caso de uso, 

associado a um único ator. 

 

Figura 13 - Diagrama de caso de uso da funcionalidade “Adicionar Foto” de MobileMedia 

Tabela 10 - Descrição do caso de uso "Adicionar Foto" 

Caso de Uso 1: Adicionar Foto 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Usuário  

Feature: Adicionar Foto 

Escopo: MobileMedia 

Pré-condições: - 

Condição de Sucesso (pós-condições): Foto adicionada ao álbum selecionado 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1 Seleciona “Adicionar Foto” [Adicionar 

Foto] 

 

2 Seleciona álbum [Álbum]  

3 Fornece localização da foto a ser adicio-

nada [Local] 

 

4 Fornece a foto a ser adicionada [Foto]  

5  Foto é salva automaticamente [Salvar 

Automaticamente] 
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5 Escolhe nome da foto [Nome] [Salvar 

pelo Usuário] 

Foto é salva com o nome escolhido 

6  –   Lista de fotos do álbum é atualizada 

 

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados: - 

Requisitos Não-funcionais: Integridade [Foto], Precisão [Local], Rapidez [Armazenamento] 

 

 

 Quanto a uma possível automação das diretrizes, todas as diretrizes do Passo 1 poderi-

am ser executadas automaticamente, sem intervenção do usuário, caso uma ferramenta fosse 

desenvolvida para a abordagem GS2SPL. A Diretriz 6 poderia ser automatizada, mas seria 

necessário que o usuário interagisse com a ferramenta para determinar quais dependências do 

tipo tarefa ou recurso deveriam ser mapeadas em casos de uso. As Diretrizes 7, 8, 9, 10 e 11 

poderiam ser executas automaticamente, contanto que o usuário indicasse previamente a or-

dem dos passos. Já a Diretriz 12 requer que o engenheiro de domínio analise quais passos ele 

quer transformar em um novo caso de uso. 

 Como pode ser visto na Tabela 10, apesar de conter os passos mais importantes do 

cenário principal, a descrição do caso de uso não está completa. Faltam descrições dos cená-

rios secundários – tanto os alternativos, como os excepcionais – e falta elaborar as respostas 

que o sistema deve fornecer. Isto acontece por conta da natureza dos modelos i*: eles mode-

lam objetivos e formas de satisfazê-los, ou seja, as maneiras que não conseguem alcançar um 

objetivo ou exceções que podem ocorrer na execução de tarefas geralmente não estão con-

templadas nestes modelos. 

 Portanto, os casos de uso gerados pelo mapeamento aqui proposto não são completos, 

ou seja, não são os casos de uso finais do sistema. Porém, servem como ponto de partida para 

a elaboração da descrição final dos casos de uso. Sendo assim, o uso das diretrizes apresenta-

das representa um avanço em relação a maneira ad-hoc de começar a descrição de casos de 

uso. Santander e Castro (2002b) também citam alguns benefícios em gerar casos de uso a par-

tir de modelos de objetivos: 

 Derivar casos de uso de modelos i* permite rastrear e avaliar o impacto que mu-

danças nos processos de negócio causam nos requisitos funcionais do sistema pre-

tendido; 
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 Por esta abordagem, casos de uso são definidos do ponto de vista dos atores e não 

do sistema; 

 Permite que o engenheiro de software foque nos casos de uso relevantes à satisfa-

ção dos objetivos dos atores, diminuindo as chances de se criar vários casos de uso 

com funcionalidades irrelevantes. 

 Para completar as descrições dos casos de uso originados por esta atividade, é necessá-

rio refiná-las até que cheguem a um nível de detalhamento satisfatório. Isso deve ser feito na 

próxima atividade, que foi inserida na abordagem GS2SPL para tratar dessa limitação. 

3.8. Refinamento dos Cenários de Caso de Uso 
 

 Esta atividade tem a finalidade de preencher as lacunas que ficaram em aberto após a 

execução da atividade anterior. A atividade pode ser executada várias vezes pelo engenheiro 

de domínio até que este fique satisfeito com as descrições obtidas. 

 Para executar esta atividade o engenheiro de domínio pode revisitar as descrições do 

problema ou anotações que originaram o modelo SR, bem como realizar novas entrevistas ou 

outras técnicas de elicitação de requisitos com os stakeholders. 

 De acordo com o que foi identificado na seção anterior, as principais lacunas ficaram 

na descrição das respostas do sistema e na descrição de cenários alternativos ou excepcionais. 

Logo, as principais perguntas que se deve tentar responder ao analisar cada caso de uso e cada 

passo são: 

 Qual a resposta que o sistema deve prover ao ator após a execução desse passo? 

 Quais as possíveis exceções ou falhas que podem ocorrer durante a execução desse 

passo? 

 Se houver algum tipo de exceção, qual é a resposta do sistema nesta situação? 

 Este passo pode ser refinado em outros? Quais? 

 Existe algum caminho alternativo aos passos do cenário principal que o ator possa 

realizar e que não represente uma exceção?  

 Para o exemplo que está sendo desenvolvido, foram revistas as descrições da funcio-

nalidade em questão presentes em (BORBA, 2009), já que não foi possível ter acesso aos sta-

keholders do sistema, e chegou-se à descrição que consta na Tabela 11. A parte “Cenários 

Secundários” foi preenchida apenas com cenários excepcionais, pois não foram descobertas 

alternativas. Também foram elaboradas as respostas que o sistema fornece e escritas de forma 
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mais detalhada as ações do usuário. Além disso, foi verificado que para adicionar uma foto a 

um álbum, este álbum já deve estar criado, o que representa uma pré-condição para o caso de 

uso. 

Tabela 11 - Descrição refinada do caso de uso "Adicionar Foto" 

Caso de Uso 1: Adicionar Foto 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Usuário  

Feature: Adicionar Foto 

Escopo: MobileMedia 

Pré-condições: Álbum criado 

Condição de Sucesso (pós-condições): Foto adicionada ao álbum selecionado 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1 Seleciona opção “Adicionar Foto” [Adi-

cionar Foto] 

Apresenta lista de álbuns em que a foto 

poder ser adicionada 

2 Seleciona álbum [Álbum] Requisita que Usuário forneça local 

(caminho) onde está a foto a ser adi-

cionada 

3 Fornece localização da foto a ser adicio-

nada [Local] 

Apresenta lista de imagens presentes 

no local indicado 

4 Seleciona foto a ser adicionada [Foto] Exibe miniatura da foto selecionada. 

Se [Salvar pelo Usuário], então requi-

sita nome da foto 

(5) Digita nome da foto [Nome] Pede que Usuário confirme adição da 

foto 

6 Confirma adição de foto [Salvar pelo 

Usuário] 

Foto é salva 

6 - Foto é salva automaticamente [Salvar 

Automaticamente] 

7 - Lista de fotos do álbum é atualizada 

 

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

 

Passo Exceção Resposta do Sistema 

3 Caminho fornecido é inválido ou inaces-

sível [Local] 

Informa que não pode acessar o local 

fornecido e pede que Usuário entre 

com novo local 

4 Imagem selecionada não pode ser aces-

sada [Foto] 

Informa que não pode acessar a ima-

gem selecionada e exibe novamente 

lista de imagens do local fornecido 

(5) Nome fornecido já existe no álbum sele-

cionado [Nome] 

Requisita novamente nome da foto 

6 Não há espaço suficiente no álbum e/ou 

em disco para armazenar foto seleciona-

da [Salvar Automaticamente] [Salvar 

pelo Usuário] 

Informa que não há espaço suficiente e 

pede que Usuário escolha entre cance-

lar adição ou selecionar outro álbum 

 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 
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Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados: - 

Requisitos Não-funcionais: Integridade [Foto], Precisão [Local], Rapidez [Armazenamento] 

 

 

 Esta atividade conclui a fase de requisitos da Engenharia de Domínio, ou seja, os arte-

fatos obtidos até esta atividade são da LPS como um todo. No desenvolvimento de uma LPS, 

a partir desse ponto deveriam ser executadas as próximas fases da Engenharia de Domínio, 

que não são abrangidas por GS2SPL, tais como Projeto, Realização e Testes. Depois de ter-

minar a ED e obter toda a plataforma reusável da linha, pode-se começar a configurar aplica-

ções dessa LPS, e esse processo inicia-se com a fase de requisitos da Engenharia de Aplica-

ção. Essa fase é abrangida pelo subprocesso “Configuração do Produto” de GS2SPL, detalha-

do na seção a seguir. 

3.9. Configuração do Produto 
 

 Esta é a última etapa do processo de GS2SPL e a única que dá suporte à Engenharia da 

Aplicação. Conforme foi apresentado no capítulo anterior, a Engenharia da Aplicação é res-

ponsável por derivar aplicações da linha de produto a partir da plataforma estabelecida na 

Engenharia de Domínio (POHL, BÖCKLE e VAN DER LINDEN, 2005). Portanto, esta etapa 

corresponde à configuração de produtos da LPS modelada nas atividades anteriores.  

 Configuração do produto é, na realidade, um subprocesso cujas atividades têm o 

objetivo de escolher quais requisitos estarão presentes em um produto específico da linha e 

depois configurar os modelos de requisitos para este produto. Logo, os artefatos de entrada 

são o modelo de objetivos (modelo SR), o modelo de features e as descrições dos casos de 

uso da linha, enquanto seus artefatos de saída são o modelo SR, o modelo de configuração e 

as descrições dos casos de uso que foram escolhidos para o produto em questão. 

 O subprocesso aqui apresentado é uma adaptação do processo de EA proposto por 

Lima (2011) na abordagem E-SPL (do inglês, Early Software Product Line).  Pequenas adap-

tações foram necessárias, pois E-SPL utiliza a linguagem i*-Ortogonal. Esta linguagem foi 

baseada em i*-c, mas acrescenta informações contextuais aos modelos de objetivos. Conse-

quentemente, todas as atividades e passos que envolviam análise dos modelos contextuais 

para a configuração dos produtos foram retirados. Também foram adicionados passos na ati-

vidade Escolha da Configuração Específica para lidar com a configuração do modelo de 
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features e dos casos de uso, que não são usados em E-SPL. A Figura 14 mostra o diagrama do 

subprocesso Configuração do produto na notação BPMN. Nas próximas subseções, cada 

atividade é detalhada. 

 

Figura 14 - Diagrama do subprocesso "Configuração do produto" 

3.9.1. Escolha de Configuração Específica 

 

 Ao realizar as atividades da Engenharia de Domínio, e especificamente na fase de re-

quisitos, o que se cria não é uma especificação de requisitos de um sistema, mas uma descri-

ção válida para uma família de sistemas similares que atendem a um segmento específico de 

mercado. Para que uma aplicação seja desenvolvida a partir dessa descrição mais abrangente, 

é preciso avaliar as necessidades do cliente para quem será entregue aquela aplicação em par-

ticular e escolher as variantes que atendem a essas necessidades. 

 Esta atividade refere-se à realização dessa escolha, que é realizada com base naquilo 

que o cliente especificou e é feita manualmente no modelo SR da linha de produto. Como a 

seleção das funcionalidades que farão parte do produto é feita no modelo SR, os stakeholders 

podem simplesmente selecionar os objetivos que desejam satisfazer, ao invés de analisar dire-

tamente o modelo de features. Borba (2009) propôs duas heurísticas para guiar a configuração 

do modelo SR: 

 H13: Todos os elementos intencionais que possuírem cardinalidade [1..1] deverão 

estar presentes no modelo de configuração do produto, desde que seus elementos pais também 
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tenham sido selecionados. Os elementos com cardinalidade [0..1] poderão ou não ser selecio-

nados, ficando à critério da necessidade do stakeholder. 

 H14: Os sub-elementos relacionados com as ligações meio-fim deverão estar presen-

tes no modelo de configuração de acordo com as escolhas e necessidades dos stakeholders, 

mas obedecendo os limites impostos pela cardinalidade do relacionamento (se ela existir): 

<1..1>, <1..k> ou <i..j>. 

 Devido à cardinalidade presente tanto nos elementos como nas ligações meio-fim, 

pode existir mais de uma configuração possível para a aplicação desejada, as quais diferem 

apenas nos níveis de satisfação dos requisitos não-funcionais (softgoals). A escolha da varian-

te mais apropriada, com base na satisfação de requisitos não-funcionais, pode não ser uma 

atividade trivial se houver, por exemplo, muitos requisitos não-funcionais e se alguns deles 

forem conflitantes entre si.  

 Por isso, este processo propõe que todas as variantes que atendem às necessidades 

especificadas pelo cliente sejam configuradas no modelo SR. Essas variantes serão as saídas 

desta atividade e poderão ser ranqueadas de acordo com a prioridade dada aos softgoals. 

 A automatização desta atividade é possível, pois bastaria que fossem selecionados, no 

modelo SR, os objetivos a serem atendidos pelo produto, que a ferramenta poderia gerar todas 

as possíveis variantes com base na cardinalidade dos elementos e relacionamentos. 

 Para o exemplo do MobileMedia, existe apenas duas configurações possíveis: (V1) 

com a opção “Salvar Automaticamente”, apresentada na Figura 15; e (V2) com a opção “Sal-

ver pelo Usuário”, apresentada na Figura 16. 

 

Figura 15 – Variante V1 de MobileMedia 
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Figura 16 - Variante V2 de MonileMedia 

3.9.2. Priorização de Variantes 

 

 A priorização é feita para auxiliar na escolha da melhor variante de acordo com as 

necessidades dos stakeholders. Na atividade anterior, o cliente escolhe os objetivos que deseja 

satisfazer, mas pode haver várias formas de fazê-lo. Então, nesta atividade, o cliente analisa 

os softgoals presentes no modelo SR e diz a prioridade que cada softgoal tem para ele. Dessa 

maneira, a escolha da variante é feita em um nível mais alto de abstração, sem que o cliente 

precise conhecer as features de cada variante. 

 Esta atividade utiliza a “Tabela de Critérios de Contribuição” (Tabela 12) e os mode-

los SR das variantes obtidas na atividade anterior para priorizar estas através da análise dos 

softgoals. É levada em consideração a prioridade que os stakeholders atribuíram para cada um 

dos sofgoals, então as variantes são ranqueadas de acordo com a forma que elas os satisfazem. 

A saída desta atividade é o modelo SR da configuração escolhida após a priorização. 

Tabela 12 - Tabela de Critérios de Contribuição, extraída de (LIMA, 2011) 

Contribuição Make Break Help Hurt Some+ Some- Unknown 

Valor 1,00 0,75 0,50 0,25 
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 A priorização definida em (LIMA, 2011) é dada por: 

 

                              

    

             

                   

    

              

 Sendo,  

                  
              

               
                   

                  
              

               
                   

 

 O numContPosTotal e o numContNegTotal referem-se, respectivamente, ao número 

total de contribuições positivas e negativas no modelo de objetivos.  O numContPos(sg) é o 

número de contribuições positivas para cada softgoal e o tipoDeContPos(sg) leva em conside-

ração um fator percentual para os tipos de contribuições positivas definidas na Tabela 12 

(LIMA, 2011). Analogamente, numContNeg(sg) é o número de contribuições negativas para 

cada softgoal e o tipoDeContNeg(sg)  leva em consideração um fator percentual para os tipos 

de contribuições negativas definidas na Tabela 12. Além disso, deve-se considerar que o valor 

de priority(sg) deve estar no intervalo de [0, 10], sendo 10 a prioridade máxima. 

 As variantes são ranqueadas de acordo com o valor obtido aplicando-se priority(v), 

quanto maior o valor, melhor a classificação da variante. Cabe ao analista a decisão final, mas 

a priorização facilita a escolha, pois avalia as contribuições das variantes para todos os soft-

goals, levando em consideração a prioridade atribuída a cada um deles. 

 Caso houvesse suporte ferramental para GS2SPL, a priorização poderia ser executada 

automaticamente, contanto que a ferramenta provesse um mecanismo para atribuir a priorida-

de aos softgoals. 

 Para aplicar a priorização ao exemplo, primeiro foi definida a prioridade dos softgoals 

envolvidos. Como apenas “Rapidez [Armazenamento]” recebe contribuições, pode-se atribuir 

a ele a prioridade máxima (Tabela 13). 

Tabela 13 - Tabela de prioridades dos softgoals para MobileMedia 

Softgoal Prioridade [0, 10] 

Rapidez [Armazenamento] (RA) 10 



65 

 

 

 O cálculo de priorização para as variantes do exemplo é o seguinte: 

                                                

                               

              
 

 
           

 

 
                     

                                             

                                  

              
 

 
           

 

 
                     

 Logo, a variante V1, que corresponde à escolha de “Salvar Automaticamente”, é a 

mais indicada para obter-se uma maior satisfação para o softgoal analisado. Assim, a configu-

ração representada por V1 foi escolhida, sendo seu modelo SR a saída desta atividade. 

3.9.3. Configuração dos Artefatos do Produto 

 

 Esta atividade tem o objetivo de configurar todos os artefatos de requisitos desenvol-

vidos para a linha durante a ED para que reflitam a variante escolhida na atividade de priori-

zação. O modelo SR da variante que é recebido como entrada está escrito na linguagem i*-c, 

ou seja, ainda contém cardinalidade. Após a execução desta atividade o modelo de objetivos 

será um modelo SR escrito em i*-wiki. O modelo de configuração do produto será construído 

com base no modelo de features e no modelo SR da variante. A configuração dos cenários 

será baseada nas features escolhidas para a variante. 

Passo 1 – Elaborar Modelo de Configuração do Produto 

 O modelo de configuração do produto é um diagrama das features selecionadas para 

um produto específico (BORBA, 2009). Deve-se analisar o modelo SR da variante para extra-

ir as features que estarão presentes no modelo de configuração. Para descobrir as features 

associadas ao modelo SR, deve-se consultar a tabela de rastreamento entre features e os ele-

mentos que as geraram (Tabela 6). Depois, essas features devem ser comparadas com o mo-

delo de features para verificar se as features da configuração satisfazem as relações do mode-
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lo de features. Por fim, gera-se um modelo de configuração válido com as features seleciona-

das. 

 Ao aplicar este passo ao exemplo, nota-se que as features selecionadas foram: “Geren-

ciar Mídia”, “Adicionar Foto”, “Armazenar Foto”, “Local”, “Foto”, “Álbum” e “Salvar Au-

tomaticamente”. Comparando com o modelo de features, verifica-se que essa seleção não 

viola nenhum relacionamento, por isso foi gerado o modelo de configuração apresentado na 

Figura 17. 

 

Figura 17 - Modelo de configuração de MobileMedia para funcionalidade "Adicionar Foto" 

Passo 2 – Remover a cardinalidade de elementos e relacionamentos no modelo SR 

 Uma vez que a configuração foi escolhida, deve-se remover todas as indicações de 

cardinalidade do modelo de objetivos para que ele passe a ser um modelo SR em i*-wiki. 

Também é necessário que se remova as marcações feitas para destacar elementos que origina-

ram features. 

 O modelo SR do produto serve para manter um rastreamento entre as intenções dos 

stakeholders e os requisitos do produto. A Figura 18 mostra o modelo SR final do produto 

correspondente à configuração selecionada. 
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Figura 18 - Modelo SR do produto específico da LPS MobileMedia 

Passo 3 – Configurar Cenários dos Casos de Uso do Produto 

 Primeiramente, é preciso verificar o campo “Feature” da descrição do caso de uso 

para determinar se o mesmo estará presente na especificação do produto. Se a feature relacio-

nada a caso de uso não constar no modelo de configuração obtido no Passo 1 desta atividade, 

esse caso de uso deve ser removido da especificação do produto. Logo, o diagrama de casos 

de uso do produto deve conter apenas os casos de uso que foram selecionados. 

 Após determinar quais casos de uso estarão presentes, os passos dos cenários de cada 

um deles devem ser analisados. Se a feature relacionada ao passo não constar no modelo de 

configuração do produto, o passo deve ser removido do cenário. Posteriormente, deve-se atua-

lizar a numeração dos passos, numerando-os sequencialmente, e remover as anotações com os 

nomes das features, tanto do caso de uso como um todo, como de cada passo. 

 Apesar de PLUSS possuir uma ferramenta que permite configurar cenários automati-

camente a partir de uma seleção de features, essa ferramenta não é usada por GS2SPL, pois 

não foi adotada a notação PLUSS para o modelo de features. 

 Ao aplicar este passo ao caso de uso gerado para o exemplo, obtém-se a descrição a-

presentada na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Descrição do caso de uso "Adicionar Foto" para o produto configurado 

Caso de Uso 1: Adicionar Foto 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Usuário  

Escopo: MobileMedia 

Pré-condições: Álbum criado 

Condição de Sucesso (pós-condições): Foto adicionada ao álbum selecionado 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1 Seleciona opção “Adicionar Foto” Apresenta lista de álbuns em que a foto 

poder ser adicionada 

2 Seleciona álbum  Requisita que Usuário forneça local 

(caminho) onde está a foto a ser adi-

cionada 

3 Fornece localização da foto a ser adicio-

nada  

Apresenta lista de imagens presentes 

no local indicado 

4 Seleciona foto a ser adicionada  Exibe miniatura da foto selecionada.  

5 - Foto é salva automaticamente 

6 - Lista de fotos do álbum é atualizada 

 

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

 

Passo Exceção Resposta do Sistema 

3 Caminho fornecido é inválido ou inaces-

sível  

Informa que não pode acessar o local 

fornecido e pede que Usuário entre 

com novo local 

4 Imagem selecionada não pode ser aces-

sada  

Informa que não pode acessar a ima-

gem selecionada e exibe novamente 

lista de imagens do local fornecido 

5 Não há espaço suficiente no álbum e/ou 

em disco para armazenar foto seleciona-

da  

Informa que não há espaço suficiente e 

pede que Usuário escolha entre cance-

lar adição ou selecionar outro álbum 
 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados: - 

Requisitos Não-funcionais: Integridade [Foto], Precisão [Local], Rapidez [Armazenamento] 

 

 

 Todos os passos desta atividade poderiam ser executados automaticamente, caso fosse 

desenvolvida uma ferramenta para o GS2SPL. A ferramenta apenas deveria prover uma forma 

de selecionar as features que não foram derivadas do modelo SR, as demais seriam seleciona-

das automaticamente de acordo com o modelo SR da variante escolhida. 

 Depois de finalizar este passo, a configuração dos artefatos de requisitos do produto 

foi terminada. E os artefatos aqui gerados (modelo de objetivos, modelo de configuração, mo-
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delo de casos de uso e descrições dos cenários de casos de uso) servirão de entrada para as 

próximas fases da EA. Estas fases não serão discutidas aqui porque GS2SPL contempla ape-

nas a fase de requisitos, tanto para a Engenharia de Domínio como para a Engenharia de Apli-

cação. Vale salientar que o subprocesso Configuração do produto é executado sempre que 

um novo produto da linha for requisitado. 

3.10.  Trabalhos Relacionados 
 

 Como já foi dito, GS2SPL é uma extensão de G2SPL (SILVA, BORBA e CASTRO, 

2011) e ao longo deste capítulo foram enfatizadas as diferenças entre as abordagens. Em su-

ma, as principais diferenças são: (i) G2SPL não trata das características comportamentais da 

LPS, enquanto GS2SPL usa a técnica de cenários PLUSS para tal; (ii) a configuração de pro-

dutos em G2SPL não leva em consideração a prioridade dos diversos softgoals ,já a sua ex-

tensão utiliza o cálculo da priorização proposto por Lima (2011) para escolher a variante que 

melhor satisfaz os softgoals priorizados. Porém, ambas as abordagens não possuem ferramen-

tas de suporte. 

 A abordagem E-SPL proposta por Lima (2011) também é uma abordagem GORE para 

LPS, mas que utiliza apenas o modelo de objetivos, escrito na linguagem i*-ortogonal, para 

capturar a variabilidade da linha de produto. A linguagem i*-ortogonal, utilizada em E-SPL 

difere de i*-c, usada no GS2SPL e G2SPL, (i) por permitir a modelagem das restrições do 

tipo requires e excludes, usadas em modelos de features, e (ii) por usar anotações de contexto 

nos modelos de objetivos.  

 E-SPL também prevê a criação de um modelo de contextos, que contém informações 

sobre como esses contextos estão relacionados. A configuração de produtos é feita de maneira 

sistemática com base nos contextos selecionados e levando em conta a prioridade dos softgo-

als. Uma das desvantagens de E-SPL é que modelos de objetivos não oferecem uma maneira 

natural de capturar a variabilidade técnica e de infra-estrutura. A outra desvantagem é que a 

abordagem não oferece uma forma de modelar o comportamento da LPS. E-SPL também não 

possui suporte ferramental. 

 Asadi et al. (2011) propuseram um tipo de mapeamento entre objetivos e features que 

utiliza anotações no modelo de features para relacioná-las aos objetivos. Essas anotações são 

expressões booleanas cujas variáveis são os objetivos. Dessa forma, a configuração das featu-

res é feita de acordo com os objetivos que foram selecionados. A vantagem desta abordagem 
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é que ela possui suporte ferramental e oferecendo, assim, uma maneira automática de selecio-

nar features a partir dos objetivos dos stakeholders.  

 O problema da abordagem de Asadi et al. (2011) é que o modelo de features é obtido 

de forma ad hoc e somente depois é relacionado ao de objetivos. Essa abordagem também não 

provê um mecanismo que leva em conta a prioridade dos softgoals no momento da configura-

ção. Além disso, o comportamento das funcionalidades não é tratado novamente. 

 Em (SANTOS, SILVA e BATISTA, 2011) é proposto um mapeamento bidirecional 

entre modelos de features e modelos de objetivos na linguagem PL-AOVgraph, ou seja, tanto 

é possível obter features a partir do modelo de objetivos, como é possível obter um modelo de 

objetivos a partir do modelo de features. As diferenças principais entre a linguagem para mo-

delagem de objetivos PL-AOVgraph e i*-c, usada por GS2SPL, são: (i) a primeira não mode-

la atores e suas dependências; (ii) PL-AOVgraph não possui elementos do tipo recurso; e (iii) 

PL-AVOgraph é orientada a aspectos, ou seja, contém separação de interesses transversais. 

 Na abordagem de Santos, Silva e Batista (2011) todos os elementos do modelo de ob-

jetivos (objetivos, tarefas e softgoals) são mapeados em features, enquanto em GS2SPL só 

tarefas e recursos originam features. Não se pode afirmar se isso constitui uma vantagem do 

mapeamento bidirecional sobre GS2SPL, pois ainda não foram realizados estudos comparati-

vos entre os modelos de features obtidos pelas duas abordagens. Uma vantagem do mapea-

mento bidirecional é que ele possui suporte ferramental, a outra é que ele considera interações 

entre features. 

 Porém, a abordagem de Santos, Silva e Batista (2011) não provê a configuração de 

produtos, ou seja, ela cobre apenas a fase de requisitos da Engenharia de Domínio, enquanto 

GS2SPL cobre a fase de requisitos tanto da ED como da EA. Além disso, essa abordagem não 

modela o comportamento das funcionalidades. 

 Mussbacher, Araújo, et al. (2011) propuseram o ASF (do inglês, AoURN-based SPL 

Framework) um framework que utiliza modelos de objetivos, modelos de features e cenários. 

Os modelos de objetivos são descritos na linguagem GRL (do inglês, Goal-oriented Require-

ment Language), outra extensão de i*, e está relacionado ao modelo de features através do 

modelo de impacto das features (em inglês, feature impact model). Já os cenários são descri-

tos na notação visual UCM (do inglês, Use Case Maps) e elementos UCM podem ser associa-

dos a elementos GRL. Mas essa associação entre os elementos é definida pelo analista, não há 

regras de mapeamento. 

 GRL permite a inserção de um atributo chamado “importance” a objetivos e softgoals, 

que representa a importância dada pelo stakeholder a tal elemento. Dessa maneira, a impor-
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tância dos objetivos e softgoals é levada em consideração durante a configuração do produto. 

A configuração é feita no modelo GRL (modelo de objetivos) e pode ser feita tanto selecio-

nando os objetivos de mais alto nível que se quer atender, como selecionando as tarefas nas 

folhas das árvores.  No primeiro caso, é acionado um algoritmo de propagação top-down que 

decide quais das tarefas serão selecionadas com base na maneira como elas contribuem para 

os softgoals. No segundo caso, é utilizado um algoritmo bottom-up para indicar quais objeti-

vos serão atendidos e o nível de satisfação dos softgoals de acordo com as tarefas seleciona-

das. Outra vantagem do framework ASF é a existência de ferramenta de suporte. 

 Contudo, apesar de todos os artefatos estarem relacionados, eles são criados separa-

damente e não há uma maneira sistemática de obter qualquer modelo a partir de outro, ou se-

ja, não há regras de mapeamento entre eles. Além disso, a criação do modelo de impacto das 

features é, segundo os próprios autores, uma tarefa complexa, pois é criado um gráfico de 

objetivos para cada feature, mostrando a influência da mesma sobre os objetivos dos stake-

holders. Dessa forma, se forem escolhidas apenas três das features mais relevantes para mo-

delar o impacto delas nos objetivos, o número de artefatos da LPS dobra, pois outros três mo-

delos deverão ser criados. 

3.11. Considerações Finais 
 

 Neste capítulo, foi apresentada a abordagem GS2SPL (do inglês, Goals and Scenários 

to Software Product Line, ou seja, Objetivos e Cenários para Linha de Produto de Software), 

explicando detalhadamente cada atividade, seus artefatos de entrada e saída, além de todas as 

heurísticas, diretrizes e passos que devem ser seguidos. A funcionalidade Adicionar Foto da 

LPS MobileMedia foi utilizada como exemplo para explicar a aplicação de cada atividade e 

do subprocesso de configuração. 

 A abordagem GS2SPL prevê a criação de um modelo de objetivos para a LPS – o mo-

delo SR com cardinalidade – e a elaboração do modelo de features e dos cenários de caso de 

uso a partir desse modelo. A abordagem também dá suporte às atividades de configuração 

desses modelos, sendo assim, uma abordagem completa de Engenharia de Requisitos para 

Linha de Produto de Software.  

 Foram discutidos também alguns trabalhos relacionados a GS2SPL, mostrando suas 

diferenças para a abordagem proposta por esta dissertação.  No capítulo seguinte, será mostra-

da a aplicação da abordagem na linha de produto TaRGeT (TARGET, 2011).   
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Capítulo 4.  

Exemplo de Aplicação: TaRGeT 

Neste capítulo será apresentado o exemplo de Linha de Produto de Softwa-

re no qual a abordagem proposta nesta dissertação foi aplicada. O exemplo 

escolhido foi a linha de produto TaRGeT (do inglês, Test and Requirements 

Generation Tool) (TARGET, 2011), cujos produtos são ferramentas de ge-

ração automática de casos de teste. O capítulo também contém uma compa-

ração entre os cenários e modelo de features obtidos através de GS2SPL e 

os modelos já existentes na linha. Finalmente, o capítulo será encerrado 

com algumas considerações finais. 
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4.1. Introdução 
 

 Com o objetivo de ilustrar o uso da abordagem GS2SPL (do inglês, Goals and Scena-

rios to Software Product Line), proposta nesta dissertação, foi selecionada uma linha de pro-

duto real para aplicá-la: TaRGeT (do inglês, Test and Requirements Generation Tool) 

(TARGET, 2011). Após a apresentação do exemplo, serão comparados o modelo de features 

e os cenários de caso de uso da TaRGeT que foram obtidos através da abordagem GS2SPL 

com os mesmos artefatos que a linha já possuía na sua documentação. 

 O objetivo da TaRGeT é produzir ferramentas que gerem suítes de testes automatica-

mente a partir de documentos de requisitos. Cada suíte de testes gerada é formada por vários 

casos de teste que são criados de maneira independente. Os requisitos utilizados pela ferra-

menta, para gerar a suíte de testes, são descritos na forma de casos de uso. Esses casos de uso 

são escritos em linguagem natural e devem seguir um padrão pré-definido. A Figura 19 mos-

tra um exemplo de caso de uso escrito no padrão suportado pelo TaRGeT. 

 

Figura 19 - Exemplo de um caso de uso lido pela TaRGeT 
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 Nas seções a seguir é explicado como se deu o uso de GS2SPL na TaRGeT, detalhan-

do como cada atividade foi executada e os artefatos gerados, e depois é feita uma comparação 

entre os artefatos obtidos aplicando GS2SPL e os artefatos já existentes na linha. 

4.2. Aplicando GS2SPL a TaRGeT 
 

 Para aplicar GS2SPL a TaRGeT, a coleta de dados para a modelagem da linha foi feita 

através de seis entrevistas semi-estruturadas e em grupo com membros do projeto. Cada en-

trevista durou, aproximadamente, uma hora e foi conduzida pela autora deste trabalho e sua 

co-orientadora. Foram consultados quatro membros que trabalhavam em áreas variadas da 

linha em questão. As primeiras entrevistas tiveram o intuito de descobrir os atores participan-

tes ou apenas interessados no processo de testes e quais seus respectivos objetivos em relação 

a este processo. Também buscou-se determinar como a TaRGeT poderia contribuir para a 

satisfação desses objetivos.  

 Após a primeira entrevista um modelo de objetivos foi feito usando o framework i*. 

Nas entrevistas seguintes o modelo i*, com tudo que havia sido elicitado até o momento, era 

apresentado aos entrevistados para averiguar se ele condizia com a realidade e se havia corre-

ções ou adições a serem feitas para melhorá-lo. Como nenhum entrevistado conhecia a lin-

guagem i*, foi necessário explicar brevemente a notação usada no início de cada entrevista. 

 As próximas subseções detalham a execução de cada atividade do processo GS2SPL 

para TaRGeT. 

4.2.1. Criação do Modelo SR 

 

 Como foi informado anteriormente, esta atividade foi feita com base em entrevistas 

realizadas com membros do projeto TaRGeT. Inicialmente foi feito o modelo SD, mostrado 

na Figura 20. O modelo SR foi construído baseado no modelo SD e em informações coletadas 

nas entrevistas acerca de como a TaRGeT satisfaz internamente suas dependências (Figura 

21). 

 Inicialmente, foram identificados os cinco atores envolvidos: (i) a empresa de desen-

volvimento que utiliza TaRGeT para gerar seus testes, (ii) o engenheiro de requisitos que é 

quem escreve os requisitos em forma de casos de uso e cenários, (iii) o engenheiro de testes 
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que é o responsável pela criação dos casos de teste, (iv) o testador que é quem de fato executa 

os testes, e (v) a própria LPS TaRGeT. Os atores são representados por círculos nos modelos 

i*. 

 Posteriormente, foram modeladas as dependências entre os atores. Como pode ser vis-

to na Figura 20, “Empresa” depende de “Engenheiro de Requisitos” e de “Engenheiro de Tes-

tes” para satisfazer o softgoal “Qualidade [Produto]”. “Empresa” também espera que “TaR-

GeT” contribua para o softgoal “Competitividade [Mercado]”. “Engenheiro de Requisitos” 

espera que “TarGeT” contribua para “Qualidade [Artefatos]” e este, por sua vez, depende de 

“Engenheiro de Requisitos” para seu objetivo “Documento de Requisitos Fornecido” seja 

atendido. 

 Já “Engenheiro de Testes” depende de “TaRGeT” para atender aos softgoals “Quali-

dade [Artefatos]” e “Otimização [Suíte de Testes]”, bem como para alcançar os objetivos “Su-

íte de Testes Gerada” e “Consistência entre Artefatos Mantida”. “Engenheiro de Teste” tam-

bém deseja que “Engenheiro de Requisitos” colabore para o softgoal “Completude [Requisi-

tos]”, além de depender de “Testador” para atender ao objetivo “Detecção de Bugs”. Por fim, 

“Testador” precisa que “Engenheiro de Testes” forneça o recurso “Suíte de Testes” e contri-

bua para a satisfação do softgoal “Qualidade [Casos de Teste]”.  

 

Figura 20 - Primeiro modelo SD de TaRGeT 

 No modelo SR, apresentado na Figura 21, foi expandida a fronteira do ator “TaRGeT” 

(representada por um círculo tracejado) para mostrar como este ator pode atender às suas de-

pendências. O objetivo principal de “TaRGeT” é “Geração de Suíte de Testes”, que vai aten-
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der à dependência “Suíte de Testes Gerada” com o ator “Engenheiro de Testes”. Este objetivo 

é atendido pela execução da tarefe “Gerar Casos de Teste”, pois a mesma está ligada a ele por 

uma relação do tipo “meio-fim”. Essa tarefa é decomposta nos objetivos “Manutenção da 

Consistência de Artefatos”, “Seleção de Filtros”, “Obtenção de Documento de Requisitos” e 

“Verificação de Documento” e no softgoal “Otimização [Suíte de Testes]”. 

 

Figura 21 - Primeiro modelo SR de TaRGeT 

 O objetivo “Manutenção da Consistência de Artefatos”, que atende à dependência 

“Consistência entre Artefatos Mantida”, é realizado pela tarefa “Manter Consistência entre 

Artefatos”, que é decomposta nas tarefas “Detectar Mudanças nos Requisitos” e “Atualizar 

Casos de Teste”.  O objetivo “Seleção de Filtros” pode ser alcançado através das tarefas “Se-

lecionar por Caso de Uso”, “Selecionar por Casos de Uso com Passos Comuns”, “Incluir Caso 

de Teste Permanentemente” ou “Excluir Caso de Teste Permanentemente”. 
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 “Obtenção de Documento de Requisitos”, que atende à dependência “Documento de 

Requisitos Fornecido”, pode ser satisfeito pelas tarefas “Fazer Upload de Documento” ou 

“Escrever no Editor da Ferramenta”. Já o objetivo “Verificação de Documento” é realizado 

pela tarefa “Verificar Casos de Uso Sintaticamente”. 

 Quanto aos softgoals, “Otimização [Suíte de Testes] recebe contribuição positiva de 

“Seleção de Filtros” e contribui positivamente para “Competitividade [Mercado]. “Qualidade 

[Artefatos]” recebe contribuição positiva de “Verificação de Documento” e “Manter Consis-

tência entre Artefatos”, e também contribui positivamente para “Competitividade [Mercado]”. 

 Contudo, durante as entrevistas seguintes foi constatado que algumas dependências, 

como “Competitividade [Mercado]” e “Qualidade [Casos de Teste]” poderiam ser refinadas 

em outras. “Competitividade [Mercado]” deu lugar a “Aumento [Produtividade]”, “Redução 

[Custos]” e “Qualidade [Produto]”, enquanto “Qualidade [Casos de Teste]” foi substituída por 

“Correção [Casos de Teste]” e “Completude [Casos de Teste]”. A Figura 22 mostra o modelo 

SD final de TaRGeT em concordância com as últimas informações obtidas (as dependências 

destacadas representam as modificações feitas). 

 

Figura 22 - Modelo SD final de TaRGeT 

 Também foram descobertas, nas últimas entrevistas, funcionalidades a serem acres-

centadas ao modelo SR, pois ele não continha as opções de verificação semântica, nem de 

parametrização de testes. O modelo também não contemplava a opção de uma geração de 
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testes direta, ou seja, gerar todos os casos de teste para os requisitos sem selecionar filtros. A 

Figura 23 apresenta o modelo SR final com todas essas informações atualizadas. Frisando que 

os elementos destacados referem-se às modificações feitas em relação ao modelo SR anterior 

e não representam os elementos candidatos a feature que serão destacados na próxima ativi-

dade. 

 

Figura 23 - Modelo SR final de TaRGeT 
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 A tarefa “Gerar Casos de Teste” foi excluída e o objetivo “Geração de Suíte de Tes-

tes” agora pode ser alcançado através de “Gerar Suíte de Testes Detalhada” ou “Gerar Suíte 

de Testes Diretamente”. “Gerar Suíte de Testes Detalhada” é decomposta em “Manutenção da 

Consistência entre Artefatos”, “Seleção de Filtros”, “Gerar Casos de Teste Específicos”, “Ob-

tenção de Documento de Requisitos” e “Verificação de Documento”. Já “Gerar Suíte de Tes-

tes Diretamente” é decomposta em “Gerar Todos Casos de Teste”, “Obtenção de Documento 

de Requisitos” e “Verificação de Documento”. 

 O objetivo “Seleção de Filtros” está relacionado a três novas tarefas através de liga-

ções “meio-fim”, são elas: “Filtrar por Requisito”, “Filtrar por Propósito de Teste” e “Parame-

trizar Teste”. O objetivo “Verificação de Documento” também pode ser alcançado pela nova 

tarefa “Verificar Casos de Uso Semanticamente”. 

 O softgoal “Qualidade [Artefatos]” não recebe mais contribuição diretamente do obje-

tivo “Verificação de Documento”, mas de sua subtarefa “Verificar Casos de Teste Semanti-

camente” e também de “Escrever no Editor da Ferramenta”. “Otimização [Suíte de Testes]” 

não é mais sub-elemento de nenhuma tarefa e recebe contribuições positivas de “Gerar Suíte 

de Testes Detalhada” e “Parametrizar Teste”. Ambos os softgoals “Otimização [Suíte de Tes-

tes]” e “Qualidade [Artefatos]” agora contribuem positivamente para “Aumento [Produtivida-

de]”, que por sua vez contribui para “Redução [Custos]”.   

4.2.2. Identificação de Elementos Candidatos a Features 

 

 Após obter o modelo SR da LPS TaRGeT na atividade anterior, é hora de identificar 

os elementos candidatos a features a partir das heurísticas H1 e H2. 

 Ao analisar o modelo SR da Figura 23, percebe-se que não há dependências do tipo 

recurso ou tarefa, mas há várias tarefas como elementos internos do ator que representa a 

TaRGeT e todas elas devem ser destacadas como possíveis features. A Figura 24 apresenta o 

modelo SR com as possíveis features destacadas, que é o artefato de saída desta atividade. 
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Figura 24 - Modelo SR da LPS TaRGeT com os candidatos a features destacados  

4.2.3. Reengenharia do Modelo SR 

 

 Depois de destacar os elementos candidatos a features, o próximo passo é inserir car-

dinalidade no modelo como forma de representar a variabilidade que não pode ser expressada 
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exclusivamente pelos elementos do modelo i* original (YU, 1995). Dessa forma, as heurísti-

cas de H3 a H7 devem ser aplicadas para obter o modelo SR com cardinalidade. Para auxiliar 

na tarefa de inserção de cardinalidade, pode-se consultar também a Tabela 3 (p. 40) que con-

tém um resumo dos possíveis tipos de cardinalidade em i*-c. 

 Através de H3 descobre-se que todas as tarefas destacadas conterão cardinalidade. Por 

H4, tem-se que a cardinalidade de “Manter Consistência entre Artefatos” deve ficar no pró-

prio elemento e que “Gerar Suíte de Testes Detalhada” e “Gerar Suíte de Testes Diretamente” 

serão agrupadas e a cardinalidade pertencerá ao relacionamento. A cardinalidade do grupo 

formado por “Gerar Suíte de Testes Detalhada” e “Gerar Suíte de Testes Diretamente” é 

<1..2>, pois deve existir ao menos um tipo de geração de suíte de teste, mas pode ser qualquer 

uma das duas opções ou até mesmo ambas. 

 De acordo com a heurística H4, as tarefas relacionadas por ligação meio-fim aos obje-

tivos “Seleção de Filtros”, “Obtenção de Documento de Requisitos” e “Verificação de Docu-

mento” poderiam ser agrupadas e ter a cardinalidade posta no relacionamento. Porém, nesses 

três agrupamentos existem tarefas que são obrigatórias e outras que são opcionais. Por isso, 

também conforme a heurística H4, optou-se por colocar a cardinalidade nas tarefas, ao invés 

de colocá-las no relacionamento. 

 As tarefas “Manter Consistência entre Artefatos”, “Parametrizar Teste”, “Escrever no 

Editor da Ferramenta” e “Verificar Casos de Uso Semanticamente” caem no caso em que a 

cardinalidade deve estar no elemento. Todas estas tarefas têm cardinalidade [0..1] porque são 

opcionais, ou seja, pode haver produtos TaRGeT sem essas funcionalidades. Já as demais 

tarefas que são sub-elementos em ligações meio-fim têm cardinalidade [1..1] porque são obri-

gatórias. 

 A partir de H5, tem-se que a cardinalidade das tarefas “Detectar Mudanças nos Requi-

sitos”, “Atualizar Casos de Teste”, “Gerar Casos de Teste Específicos” e “Gerar Todos Casos 

de Teste” será [1..1], pois são sub-elementos de decomposições de tarefas.  

 Como não foram destacadas dependências, H6 não é aplicada. A Figura 25 mostra o 

modelo SR com cardinalidade obtido após a aplicação das heurísticas desta atividade. 
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Figura 25 - Modelo SR com cardinalidade de TaRGeT 

4.2.4. Elaboração do Modelo de Features 

 

 Com base no modelo SR com cardinalidade presente na Figura 25, usa-se as cinco 

heurísticas desta atividade, H8 a H12, e a tabela de mapeamento entre a cardinalidade de mo-
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delos i* e de modelos de features (ver Tabela 4, p. 42) para elaborar o modelo de features de 

TaRGeT. 

 Por H8, tem-se que a feature raiz será “TaRGeT” e com H9 constrói-se a Tabela 15, 

que depois de ser analisada através das heurísticas H10, H11 e H12, produz o modelo de fea-

tures contido na Figura 26. 

Tabela 15 - Informações sobre as features de TaRGeT 

Elemento 
Cardinalidade 

Elemento Pai Feature 
Tipo Valor 

Gerar Suíte de Testes 

Detalhada 

Grupo <1..2> – Gerar Suíte de Testes Deta-

lhada 

Gerar Suíte de Testes 

Diretamente 

Grupo <1..2> – Gerar Suíte de Testes Dire-

tamente 

Manter Consistência 

entre Artefatos 

Elemento [0..1] Gerar Suíte de Tes-

tes Detalhada 

Manter Consistência entre 

Artefatos 

Detectar Mudanças nos 

Requisitos 

Elemento [1..1] Manter Consistên-

cia entre Artefatos 

Detectar Mudanças nos 

Requisitos 

Atualizar Casos de Teste Elemento [1..1] Manter Consistên-

cia entre Artefatos 

Atualizar Casos de Teste 

Filtrar por Requisito Elemento [1..1] Gerar Suíte de Tes-

tes Detalhada 

Filtrar por Requisito 

Filtrar por Caso de Uso Elemento [1..1] Gerar Suíte de Tes-

tes Detalhada 

Filtrar por Caso de Uso 

Filtrar por Propósito de 

Teste 

Elemento [1..1] Gerar Suíte de Tes-

tes Detalhada 

Filtrar por Propósito de 

Teste 

Filtrar por Casos de Uso 

Similares 

Elemento [1..1] Gerar Suíte de Tes-

tes Detalhada 

Filtrar por Casos de Uso 

Similares 

Incluir Caso de Teste 

Permanentemente 

Elemento [1..1] Gerar Suíte de Tes-

tes Detalhada 

Incluir Caso de Teste Per-

manentemente 

Excluir Caso de Teste 

Permanentemente 

Elemento [1..1] Gerar Suíte de Tes-

tes Detalhada 

Excluir Caso de Teste Per-

manentemente 

Parametrizar Teste Elemento [1..1] Gerar Suíte de Tes-

tes Detalhada 

Parametrizar Teste 

Gerar Casos de Teste 

Específicos 

Elemento [1..1] Gerar Suíte de Tes-

tes Detalhada 

Gerar Casos de Teste Espe-

cíficos 
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Elemento 
Cardinalidade 

Elemento Pai Feature 
Tipo Valor 

Fazer Upload de Docu-

mento 

Elemento [1..1] Gerar Suíte de Tes-

tes Detalhada; Ge-

rar Suíte de Testes 

Diretamente 

Fazer Upload de Documen-

to 

Escrever no Editor da 

Ferramenta 

Elemento [0..1] Gerar Suíte de Tes-

tes Detalhada; Ge-

rar Suíte de Testes 

Diretamente 

Escrever no Editor da Fer-

ramenta 

Verificar Casos de Uso 

Sintaticamente 

Elemento [1..1] Gerar Suíte de Tes-

tes Detalhada; Ge-

rar Suíte de Testes 

Diretamente 

Verificar Casos de Uso 

Sintaticamente 

Verificar Casos de Uso 

Semanticamente 

Elemento [0..1] Gerar Suíte de Tes-

tes Detalhada; Ge-

rar Suíte de Testes 

Diretamente 

Verificar Casos de Uso 

Semanticamente 

Gerar Todos Casos de 

Teste 

Elemento [1..1] Gerar Suíte de Tes-

tes Diretamente 

Gerar Todos Casos de Tes-

te 

 

 Como é possível de ser visto na Figura 26, o modelo de features gerado pode conter 

algumas inconsistências, como, por exemplo, features com mais de uma feature pai. Este e 

outros problemas serão resolvidos na próxima atividade. 
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Figura 26 - Modelo de features gerado para TaRGeT
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4.2.5. Refinamento do Modelo de Features 

 

 Apesar de não existir heurísticas definidas para a atividade de Refinamento do Mode-

lo de Features, seu objetivo é reorganizar o modelo gerado na atividade anterior caso seja 

percebida alguma incongruência. Também é aconselhável consultar os stakeholders para ten-

tar descobrir novas features que não estão presentes no modelo SR.  

 O modelo de features gerado na atividade anterior pode estar incompleto, pois nem 

sempre todas as funcionalidades e atributos de um sistema são capturados pelo modelo de 

objetivos. Isto pode ocorrer porque não são atributos diretamente ligados aos objetivos dos 

stakeholders ou porque os objetivos que dariam origem a essas features não foram elicitados e 

modelados anteriormente.  

 Para o exemplo em questão, verificou-se que algumas features possuíam mais de uma 

feature pai. Para resolver este problema, optou-se por ligá-las ao elemento de nível acima das 

features pai, uma vez que as features não representam características específicas de uma de-

terminada feature, mas funcionalidades do sistema como um todo. Também optou-se por mu-

dar o nome da feature “Escrever no Editor da Ferramenta” para “Editor de Casos de Uso”, 

para deixar mais claro que a funcionalidade do sistema é o próprio editor, enquanto escrever é 

a ação do usuário. 

 Outras modificações foram feitas com base em requisitos levantados durante as entre-

vistas, mas que não estão diretamente ligados aos objetivos dos atores que foram capturados 

no modelo SD e, portanto, não estão presentes no modelo SR. São features referentes a tipos 

de artefatos de entrada e saída e a idiomas da ferramenta. 

 Talvez os objetivos relacionados às features descobertas posteriormente pudessem 

estar presentes no modelo SR. Os idiomas, por exemplo, poderiam ter sido descobertos previ-

amente se tivesse sido elicitado um objetivo como “Internacionalização [Produto]”, que pode-

ria ser operacionalizado por elementos do tipo recurso. Contudo, como os modelos SR do i* 

tendem a ficar bastante complexos à medida que vários objetivos são adicionados, alguns ana-

listas preferem ater-se aos objetivos principais ou mais relevantes.  

 Para este exemplo, optou-se por não acrescentar os objetivos relativos às features des-

cobertas no modelo SR, para evitar o aumento de sua complexidade. A Figura 27 apresenta o 

modelo de features refinado. Os elementos destacados correspondem às alterações feitas em 

relação ao modelo anterior. 

 



87 

 

 

 

Figura 27 - Modelo de features de TaRGeT refinado
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4.2.6. Elaboração dos Cenários de Caso de Uso 

 

 Para elaborar cenários de caso de uso a partir de modelos i*-c, foram definidas quinze 

diretrizes (ver seção 3.7, p.45). Os artefatos de entrada desta atividade são o modelo SR com 

cardinalidade, produzido na atividade Reengenharia do Modelo SR, e o modelo de features 

refinado, obtido na atividade Refinamento do Modelo de Features (caso essa atividade não 

tenha sido necessária, deve-se usar o modelo obtido na atividade Elaboração do Modelo de 

Features). 

 Neste exemplo, os artefatos de entrada são representados pelo modelo SR na Figura 25 

(p. 82) e pelo modelo de features da Figura 27 (p. 87). A execução de cada passo do mapea-

mento é detalhada a seguir. 

 Passo 1 – Aplicando as três primeiras diretrizes deste passo, descobre-se que os atores 

i* candidatos a serem mapeados em atores de caso de uso são “Engenheiro de Testes”, “Em-

presa” e “Engenheiro de Requisitos”, pois são os únicos que possuem dependências com o 

ator “TaRGeT”. Porém, ao aplicar a Diretriz 4, percebe-se que “Empresa” não deve ser mape-

ado em ator de caso de uso, pois possui apenas dependências do tipo softgoal com o ator 

“TaRGeT”.  

 Passo 2 – Analisando as dependências entre o ator “TaRGeT” e os demais, nota-se 

que apenas as dependências de objetivos “Suíte de Testes Gerada”, “Consistência entre Arte-

fatos Mantida” e “Documento de Requisitos Obtido” devem ser mapeadas em casos de uso 

(através da Subdiretriz 6.1). As demais são dependências de softgoal e serão mapeadas em 

requisitos não-funcionais.    

 As descrições parciais dos casos de uso descobertos, “Obter Documento de Requisi-

tos”, “Gerar Suíte de Testes” e “Manter Consistência entre Artefatos”, são apresentadas nas 

Tabelas 16, 17 e 18, respectivamente. Nota-se que os nomes das dependências de objetivos 

foram adaptados da voz passiva para o imperativo, que é o tempo verbal geralmente usado 

para casos de uso. 

 Para todos os casos de uso, o ator externo a “TaRGeT” que faz parte da ligação de 

dependência é listado como o ator primário do caso de uso. Deve-se preencher também o 

campo “Condição de sucesso” dizendo o que se espera alcançar ao realizar o caso de uso. 
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Tabela 16 - Descrição parcial de "Obter Documento de Requisitos" 

Caso de Uso 1: Obter Documento de Requisitos 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Engenheiro de Requisitos 

Feature: - 

Escopo: TaRGeT 

Pré-condições: - 

Condição de Sucesso (pós-condições): Documento de Requisitos Obtido 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados:  

Requisitos Não-funcionais:  

 

Tabela 17 - Descrição parcial de "Gerar Suíte de Testes" 

Caso de Uso 2: Gerar Suíte de Testes 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Engenheiro de Testes 

Feature: - 

Escopo: TaRGeT 

Pré-condições: - 

Condição de Sucesso (pós-condições): Suíte de testes gerada 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados: - 

Requisitos Não-funcionais:  
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Tabela 18 - Descrição parcial de "Manter Consistência entre Artefatos" 

Caso de Uso 3: Manter Consistência entre Artefatos 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Engenheiro de Testes 

Feature: - 

Escopo: TaRGeT 

Pré-condições: - 

Condição de Sucesso (pós-condições): Casos de Teste Atualizados 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados: - 

Requisitos Não-funcionais:  

 

  

 Passo 3 – Aplicando a Diretriz 7, Subdiretriz 7.2, tem-se que o caso de uso “Obter 

Documento de Requisitos” está relacionado às features “Fazer Upload de Documento” e “E-

ditor de Casos de Uso”, enquanto o caso de uso “Gerar Suíte de Testes” está relacionado às 

features “Gerar Suíte de Testes Detalhada” e “Gerar Suíte de Testes Diretamente”. Já “Manter 

Consistência entre Artefatos” está relacionado à feature homônima. 

 Através da Diretriz 8, tem-se que “Detectar Mudanças nos Requisitos”, “Atualizar 

Casos de Teste”, “Gerar Casos de Teste Específicos” e “Gerar Todos Casos de Teste” serão 

mapeados em passos obrigatórios dos cenários de seus respectivos casos de uso, por serem 

sub-elementos de decomposições de tarefa. Sendo “Detectar Mudanças nos Requisitos” e “A-

tualizar Casos de Teste” pertencentes ao caso de uso “Manter Consistência entre Artefatos”, e 

“Gerar Casos de Teste Específicos” e “Gerar Todos Casos de Teste” ao caso de uso “Gerar 

Suíte de Testes”. Deve-se lembrar também de que os passos descobertos a partir desta diretriz 

e das próximas devem ser anotados com as features relacionadas, caso exista uma. 

 Pela Diretriz 10, sabe-se que “Gerar Suíte de Testes Detalhada” e “Gerar Suíte de Tes-

tes Diretamente” serão passos alternativos no cenário principal do caso de uso “Gerar Suíte de 

Testes”. Enquanto os sub-elementos das ligações meio-fim que não possuem cardinalidade de 

grupo serão passos alternativos, mas alguns deles (os que tiverem cardinalidade [0..1]) serão 

passos alternativos opcionais, ou seja, passos que podem ou não estar presentes nos produtos 

de TaRGeT. Estes passos opcionais devem ter sua numeração entre parênteses para explicitar 

sua opcionalidade. 
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 Com a Diretriz 11, observa-se que o caso de uso originado pelo objetivo “Documento 

de Requisitos Obtido” representa um pré-condição para o caso de uso de “Suíte de Testes Ge-

rada”. Também através desta diretriz, tem-se que os softgoals recebem contribuições de ele-

mentos que originaram casos de uso ou passos dos cenários devem ser listados como requisi-

tos não-funcionais desses casos de uso.  

 Ao analisar a Diretriz 12, percebe-se que “Gerar Suíte de Testes Detalhada” e “Gerar 

Suíte de Testes Diretamente” são divididos em vários passos e, além disso, representam duas 

alternativas para o caso de uso “Gerar Suíte de Testes”. Por isso, optou-se por extinguir este 

caso de uso mais abstrato e criar dois novos em seu lugar, representados pelas alternativas 

citadas acima. Mais ainda, percebe-se que o objetivo “Verificação de Documento” contém 

passos que são comuns a estes casos de uso, logo, pode-se criar um caso de uso a partir deste 

objetivo e ligá-lo aos dois anteriores pelo relacionamento <<include>>. 

 Após aplicar todas as diretrizes, pode-se construir o diagrama de casos de uso apresen-

tado na Figura 28. Nota-se que “Manter Consistência entre Artefatos” está ligado a “Gerar 

Suíte de Testes Detalhada” pelo relacionamento <<extend>>, porque no modelo SR a de-

pendência que originou o primeiro está ligada a um sub-elemento opcional do elemento rela-

cionado à dependência que originou o segundo.  

 Finalmente, após terminar o mapeamento, são obtidas as descrições contidas nas Tabe-

las 19, 20, 21, 22 e 23 que correspondem aos casos de uso “Obter Documento de Requisitos”, 

“Gerar Suíte de Testes Detalhada”, “Gerar Suíte de Testes Diretamente”, “Manter Consistên-

cia entre Artefatos” e “Verificar Documento”, respectivamente. 

 

Figura 28 - Diagrama de casos de uso de TaRGeT 
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 Tabela 19 - Descrição do caso de uso "Obter Documento de Requisitos" 

Caso de Uso 1: Obter Documento de Requisitos 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Engenheiro de Requisitos 

Feature: Fazer Upload de Documento, Editor de Casos de Uso  

Escopo: TaRGeT 

Pré-condições: - 

Condição de Sucesso (pós-condições): Documento de Requisitos Obtido 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1a Fazer upload de documento de requisitos 

[Fazer Upload de Documento]  

 

(1b) Escrever no editor de casos de uso da 

ferramenta [Editor de Casos de Uso] 

 

 

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados:  

Requisitos Não-funcionais: Qualidade [Artefatos] 
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Tabela 20 - Descrição do caso de uso "Gerar Suíte de Testes Detalhada" 

Caso de Uso 2: Gerar Suíte de Testes Detalhada 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Engenheiro de Testes 

Feature: Gerar Suíte de Testes Detalhada 

Escopo: TaRGeT 

Pré-condições: Documento de Requisitos Obtido 

Condição de Sucesso (pós-condições): Suíte de testes gerada 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1 Inclui caso de uso Verificar Documen-

to [Verificar Casos de Uso Sintatica-

mente] [Verificar Casos de Uso Seman-

ticamente] 

 

2a Filtra por requisito [Filtrar por Requisi-

to] 

 

2b Filtra por casos de uso [Filtrar por Caso 

de Uso] 

 

2c Filtra por propósito de teste [Filtrar por 

Propósito de Teste] 

 

2d Filtra por casos de uso similares [Filtrar 

por Casos de Uso Similares] 

 

2e Inclui caso de teste permanentemente 

[Incluir Caso de Teste Permanentemen-

te] 

 

2f Exclui caso de teste permanentemente 

[Excluir Caso de Teste Permanentemen-

te] 

 

(2g) Parametriza Testes [Parametrizar Teste]  

(3) Chama caso de uso Manter Consistên-

cia entre Artefatos [Manter Consistên-

cia entre Artefatos] 

 

4 - Gera casos de teste de acordo com 

filtros selecionados [Gerar Casos de 

Teste Específicos] 

 

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados: Verificar Documento, Manter Consistência entre Artefatos  

Requisitos Não-funcionais: Otimização [Suíte de Testes], Aumento [Produtividade] 
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Tabela 21 - Descrição do caso de uso "Gerar Suíte de Testes Diretamente" 

Caso de Uso 3: Gerar Suíte de Testes Diretamente 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Engenheiro de Testes 

Feature: Gerar Suíte de Testes Diretamente 

Escopo: TaRGeT 

Pré-condições: Documento de Requisitos Obtido 

Condição de Sucesso (pós-condições): Suíte de testes gerada 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1 Inclui caso de uso Verificar Documen-

to [Verificar Casos de Uso Sintatica-

mente] [Verificar Casos de Uso Seman-

ticamente] 

 

2 - Gera casos de teste para todos os casos 

de uso do documento de requisitos 

[Gerar Todos Casos de Teste] 

 

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados: Verificar Documento 

Requisitos Não-funcionais: Aumento [Produtividade] 
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Tabela 22 - Descrição do caso de uso "Manter Consistência entre Artefatos" 

Caso de Uso 4: Manter Consistência entre Artefatos 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Engenheiro de Testes 

Feature: Manter Consistência entre Artefatos 

Escopo: TaRGeT 

Pré-condições: Houve Mudanças nos Requisitos 

Condição de Sucesso (pós-condições): Casos de Teste Atualizados 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1 - Detecta que houve mudanças nos re-

quisitos em relação à versão anterior 

do documento [Detectar Mudanças nos 

Requisitos] 

2 - Atualiza casos de teste relacionados 

aos casos de uso modificados [Atuali-

zar Casos de Teste] 

 

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados:  

Requisitos Não-funcionais: Qualidade [Artefatos] 
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Tabela 23 - Descrição do caso de uso "Verificar Documento" 

Caso de Uso 5: Verificar Documento 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Engenheiro de Requisitos 

Feature: - 

Escopo: TaRGeT 

Pré-condições: Documento de Requisitos Obtido 

Condição de Sucesso (pós-condições): Documento não contém erros 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1a - Verifica se os casos de uso seguem o 

template suportado pela ferramenta 

[Verificar Casos de Uso Sintaticamen-

te] 

(1b) - Verifica a descrição dos casos de uso 

contém palavras que possam gerar 

ambigüidade (dicionário interno) [Ve-

rificar Casos de Uso Semanticamente] 

 

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados:  

Requisitos Não-funcionais: Qualidade [Artefatos] 

 

4.2.7. Refinamento dos Cenários de Caso de Uso 

 

 Ao observar os cenários obtidos a partir das diretrizes, percebe-se que faltam informa-

ções, pois não há descrições dos cenários secundários para nenhum caso de uso, e os cenários 

principais também estão incompletos. Isto ocorre porque, como foi dito em capítulos anterio-

res, os modelos de objetivos não são suficientes para capturar aspectos comportamentais. Lo-

go, os cenários obtidos com base apenas nestes modelos ficam com informações bastante re-

sumidas. 

 Para refinar os cenários dos casos uso obtidos para TaRGeT, foram realizadas novas 

entrevistas com os membros do projeto. Essas entrevistas foram feitas com o intuito de obter 

informações para descrever os cenários secundários e completar os cenários principais (ou 

primários) com as resposta do sistema e melhorar as descrições das ações do usuário.  
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 Para todos os casos de uso, foram inseridos os cenários excepcionais, que tratam das 

falhas ou exceções que podem ocorrer na execução do caso de uso, mas não foram descober-

tos cenários alternativos. Também foram acrescentadas, para cada passo, a resposta que deve 

ser dada pelo sistema e as descrições das ações do usuário também tiveram seu texto alterado 

para deixá-lo mais claro.  

 As Tabelas 24, 25, 26, 27 e 28 apresentam as descrições refinadas dos casos de uso 

“Obter Documento de Requisitos”, “Gerar Suíte de Testes Detalhada”, “Gerar Suíte de Testes 

Diretamente”, “Manter Consistência entre Artefatos” e “Verificar Documento”, respectiva-

mente.  
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Tabela 24 - Descrição refinada do caso de uso "Obter Documento de Requisitos" 

Caso de Uso 1: Obter Documento de Requisitos 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Engenheiro de Requisitos 

Feature: - 

Escopo: TaRGeT 

Pré-condições: - 

Condição de Sucesso (pós-condições): Documento de Requisitos Obtido 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1a Seleciona opção de upload de documen-

to de requisitos [Fazer Upload de Do-

cumento]  

Solicita que o usário indique o cami-

nho do documento de requisitos 

(1b) Seleciona opção para abrir o Editor de 

casos de uso da ferramenta [Editor de 

Casos de Uso] 

Abre janela do Editor de casos de uso 

2a Fornece caminho do arquivo [Fazer 

Upload de Documento] 

Arquivo é importado para a ferramenta 

(2b) Escreve casos de uso no editor [Editor 

de Casos de Uso] 

- 

(3) Seleciona opção de salvar o documento 

[Editor de Casos de Uso] 

Documento é salvo 

 

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

 

Passo Exceção Resposta do Sistema 

2a Caminho fornecido é inválido ou inaces-

sível [Fazer Upload de Documento] 

Informa que não pode acessar o local 

fornecido e pede que usuário entre com 

novo local 

(3) Falha na gravação de arquivo [Editor de 

Casos de Uso]  

Informa que houve falha na gravação e 

documento não é salvo 
 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados:  
Requisitos Não-funcionais: Qualidade [Artefatos] 
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Tabela 25 - Descrição refinada do caso de uso "Gerar Suíte de Testes Detalhada" 

Caso de Uso 2: Gerar Suíte de Testes Detalhada 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Engenheiro de Testes 

Feature: Gerar Suíte de Testes Detalhada 

Escopo: TaRGeT 

Pré-condições: Documento de Requisitos Obtido 

Condição de Sucesso (pós-condições): Suíte de testes gerada 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1 Inclui caso de uso Verificar Documen-

to [Verificar Casos de Uso Sintatica-

mente] [Verificar Casos de Uso Seman-

ticamente] 

Informa que casos de uso foram verifi-

cados e exibe janela de seleção de 

filtros com botão para confirmar a 

geração da suíte de testes 

2a Seleciona requisitos específicos para 

geração de testes [Filtrar por Requisito] 

Marca os requisitos selecionados 

2b Seleciona casos de uso específicos para 

geração de testes [Filtrar por Caso de 

Uso] 

Marca os casos de uso selecionados 

2c Seleciona passo que casos de uso devem 

ter em comum [Filtrar por Propósito de 

Teste] 

Marca apenas os casos de uso que 

possuem passo selecionado 

2d Seleciona filtro para casos de uso simila-

res [Filtrar por Casos de Uso Similares] 

Marca casos de uso similares aos casos 

de uso selecionados 

2e Seleciona caso de teste que deve ser 

incluído permanentemente [Incluir Caso 

de Teste Permanentemente] 

Marca caso de teste para inclusão per-

manente 

2f Seleciona caso de teste que deve ser 

excluído permanentemente [Excluir 

Caso de Teste Permanentemente] 

Marca caso de teste para exclusão 

permanente 

(2g) Descreve parâmetros para testes [Para-

metrizar Testes] 

Inclui parâmetros na suíte de testes 

(3) Chama caso de uso Manter Consistên-

cia entre Artefatos [Manter Consistên-

cia entre Artefatos] 

- 

4 Confirma geração da suíte de testes [Ge-

rar Casos de Teste Específicos] 

Gera casos de teste de acordo com 

filtros selecionados 

 

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

 

Passo Exceção Resposta do Sistema 

4 Falha na geração dos casos de teste para 

os filtros selecionados [Gerar Casos de 

Teste Específicos] 

Informa exceção ocorrida e casos de 

teste não são gerados/salvos 

 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados: Verificar Documento, Manter Consistência entre Artefatos  

Requisitos Não-funcionais: Otimização [Suíte de Testes], Aumento [Produtividade] 
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Tabela 26 - Descrição refinada do caso de uso "Gerar Suíte de Testes Diretamente" 

Caso de Uso 3: Gerar Suíte de Testes Diretamente 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Engenheiro de Testes 

Feature: Gerar Suíte de Testes Diretamente 

Escopo: TaRGeT 

Pré-condições: Documento de Requisitos Obtido 

Condição de Sucesso (pós-condições): Suíte de testes gerada 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1 Inclui caso de uso Verificar Documen-

to [Verificar Casos de Uso Sintatica-

mente] [Verificar Casos de Uso Seman-

ticamente] 

Informa que casos de uso foram verifi-

cados e pede que usuário confirme a 

geração dos testes 

2 Usuário confirma geração de suíte de 

testes [Gerar Todos Casos de Teste] 

Gera casos de teste para todos os casos 

de uso do documento de requisitos 

 

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

 

Passo Exceção Resposta do Sistema 

2 Falha na geração dos casos de teste [Ge-

rar Todos Casos de Teste] 

Informa exceção ocorrida e casos de 

teste não são gerados/salvos 
 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados: Verificar Documento 

Requisitos Não-funcionais: Aumento [Produtividade] 
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Tabela 27 - Descrição refinada do caso de uso "Manter Consistência entre Artefatos" 

Caso de Uso 4: Manter Consistência entre Artefatos 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Engenheiro de Testes 

Feature: Manter Consistência entre Artefatos 

Escopo: TaRGeT 

Pré-condições: Houve Mudanças nos Requisitos 

Condição de Sucesso (pós-condições): Casos de Teste Atualizados 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1 - Detecta que houve mudanças nos re-

quisitos em relação à versão anterior 

do documento [Detectar Mudanças nos 

Requisitos] 

2 - Atualiza casos de teste relacionados 

aos casos de uso modificados [Atuali-

zar Casos de Teste] 

 

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

 

Passo Exceção Resposta do Sistema 

2 Falha ao atualizar arquivos de casos de 

teste [Atualizar Casos de Teste] 

Informa que os casos de teste não pu-

deram ser atualizados e permancem 

conforme a versão anterior dos requis-

tos 
 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados:  

Requisitos Não-funcionais: Qualidade [Artefatos] 
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Tabela 28 - Descrição refinada do caso de uso "Verificar Documento" 

Caso de Uso 5: Verificar Documento 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Engenheiro de Requisitos 

Feature: - 

Escopo: TaRGeT 

Pré-condições: Documento de Requisitos Obtido 

Condição de Sucesso (pós-condições): Documento não contém erros 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1a - Verifica se os casos de uso seguem o 

template suportado pela ferramenta 

[Verificar Casos de Uso Sintaticamen-

te] 

(1b) - Verifica a descrição dos casos de uso 

contém palavras que possam gerar 

ambigüidade (dicionário interno) [Ve-

rificar Casos de Uso Semanticamente] 
 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

 

Passo Exceção Resposta do Sistema 

1a Casos de Uso não seguem template re-

conhecido pela ferramenta [Verificar 

Casos de Uso Sintaticamente] 

Indica áreas do documento que não 

estão de acordo com o template e pede 

que o usuário corrija-as para que a 

geração possa ser feita 

(1b) Casos de Uso contém palavras que po-

dem gerar ambiguidade [Verificar Casos 

de Uso Semanticamente] 

Indica onde estão as palavras que po-

dem gerar ambiguidade e pede que o 

usuário reescreva as partes possivel-

mente ambíguas 
 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados:  

Requisitos Não-funcionais: Qualidade [Artefatos] 

 

 

 Após a execução desta atividade, os artefatos de requisitos da LPS previstos por 

GS2SPL estão finalizados, ou seja, é terminada a fase de requisitos da Engenharia de Domí-

nio. A etapa seguinte de GS2SPL só é executada quando é necessário gerar um novo produto 

para a LPS, pois se trata da fase de requisitos da Engenharia de Aplicação. Na próxima seção, 

é exemplificada a configuração de um produto da TaRGeT. 
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4.2.8. Configuração do Produto 

 

 A Configuração do produto é o subprocesso que deve ser executado sempre que um 

novo produto da linha for requisitado. Ele é composto de três atividades: Escolha de Confi-

guração Específica, Priorização de Variantes e Configuração dos Artefatos. A execução 

destas atividades para a geração de um novo produto da TaRGeT é detalhada a seguir. 

 Escolha de Configuração Específica – Assume-se que algum cliente requisite uma 

ferramenta TaRGeT que não possua a opção de gerar suítes de teste diretamente, i.e., só pos-

sua a opção de gerar suítes de teste detalhadas, pois este cliente deseja que seus testes sejam 

específicos para cada situação. Ele também deseja que seja possível manter os casos de teste 

atualizados a cada mudança nos requisitos e não quer um editor embutido na ferramenta. A-

lém disso, a ferramenta deve ser em inglês, deve permitir a geração de casos de teste apenas 

em XML (eXtended Markup Language). 

 Neste caso, seguindo as heurísticas H13 e H14, nota-se que a alternativa “Gerar Suíte 

de Testes Diretamente” – e todos os seus sub-elementos que não estão ligados a outros ele-

mentos que foram selecionados – pode ser removida do produto segundo a requisição do cli-

ente, pois não ferirá a cardinalidade do grupo em que ela está inserida. Tem-se também que a 

feature opcional “Manter Consistência entre Artefatos” estará presente no produto, bem como 

todos os elementos com cardinalidade [1..1]. Já a alternativa “Escrever no Editor da Ferra-

menta”, e sua feature relacionada, não estará presente. As features relacionadas aos artefatos 

de entrada e saída em XML e ao idioma inglês, embora não estejam presentes no modelo SR, 

devem ser selecionadas no modelo de features, que será configurado na terceira atividade.  

 Ainda assim, há várias configurações possíveis, já que existem outros itens opcionais 

que o cliente não havia considerado. Para auxiliar a escolha da configuração que o produto 

deve ter, pode-se analisar as variantes possíveis, dentro daquilo que o cliente já escolheu, com 

base na prioridade dada por ele aos softgoals.  

 No caso deste cliente fictício, ele não especificou se desejava ou não que houvesse a 

possibilidade de parametrizar os testes ou de verificar semanticamente os casos de uso. Por-

tanto, há quatro variantes a serem consideradas: (V1) com verificação semântica dos casos de 

uso e sem parametrização de testes, (V2) com parametrização de testes e sem verificação se-

mântica dos casos de uso, (V3) com as duas opções, e (V4) sem nenhuma das duas opções.  

 A Figura 29 mostra o modelo SR de V1, e a Figura 30 apresenta o modelo da variante 

V2, a Figura 31 mostra V3 e a Figura 32, V4. 
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 Priorização de Variantes – Antes de aplicar a priorização, é necessário que o cliente 

defina a prioridade de cada softgoal, que é um número no intervalo [0,10]. Para aplicar a prio-

rização ao exemplo, foi definida a prioridade de cada softgoal envolvido, conforme mostrado 

na Tabela 29.  

Tabela 29 - Tabela de prioridade dos softgoals de TaRGeT 

Softgoal Prioridade [0, 10] 

Otimização [Suíte de Testes] (OST) 10 

Aumento [Produtividade] (AP) 9 

Redução [Custos] (RC) 9 

Qualidade [Artefatos] (QA) 6 
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Figura 29 - Modelo SR da variante V1 
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Figura 30 - Modelo SR da variante V2 
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Figura 31 – Modelo SR da variante V3 
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Figura 32 - Modelo SR da variante V4 
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 O cálculo da priorização das variantes é o seguinte: 
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 Dentre as variantes analisadas, V2, com valor 6,625 para a priorização, é a melhor 

opção para o cliente que deseja prioridade máxima para “Otimização [Casos de Teste]”. Des-

sa forma, essa foi a configuração escolhida. 

 Configuração dos Artefatos do Produto – Uma vez escolhida a variante, deve-se 

configurar os artefatos da LPS TaRGeT para o produto específico. Esta configuração é feita 

em três passos, sendo o primeiro Elaborar Modelo de Configuração do Produto. O modelo 

de configuração foi elaborado de acordo com o modelo SR da variante escolhida e com as 

requisições feitas pelo cliente. O modelo de configuração do produto em questão é apresenta-

do na Figura 33. 

 Após realizar o segundo passo, que é Remover a cardinalidade de elementos de va-

riabilidade e agrupamentos no modelo SR, foi obtido o modelo de objetivos do produto 

conforme mostrado na Figura 34. 

 O terceiro e último passo é Configurar Cenários dos Casos de Uso do Produto, que 

é feito retirando todos os casos de uso e passos que estão relacionados a features que não es-

tão presentes no modelo de configuração do produto (Figura 33). A Figura 35 mostra o dia-

grama de casos de uso do produto e as Tabelas 30, 31, 32 e 33 apresentam as descrições con-

figuradas dos cenários desses casos de uso. 

 

Figura 33 - Modelo de configuração de produto TaRGeT 
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Figura 34 - Modelo SR de produto TaRGeT 



112 

 

 

 
Figura 35 - Diagrama de casos de uso configurado 

Tabela 30 - Descrição configurada do caso de uso "Obter Documento de Requisitos" 

Caso de Uso 1: Obter Documento de Requisitos 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Engenheiro de Requisitos 

Escopo: TaRGeT 

Pré-condições: - 

Condição de Sucesso (pós-condições): Documento de Requisitos Obtido 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1 Seleciona opção de upload de documen-

to de requisitos 

Solicita que o usuário indique o cami-

nho do documento de requisitos 

2 Fornece caminho do arquivo Arquivo é importado para a ferramenta 

 

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

 

Passo Exceção Resposta do Sistema 

2 Caminho fornecido é inválido ou inaces-

sível  

Informa que não pode acessar o local 

fornecido e pede que usuário entre com 

novo local 
 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados:  

Requisitos Não-funcionais: Qualidade [Artefatos] 
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Tabela 31 - Descrição configurada de caso de uso "Gerar Suíte de Testes Detalhada" 

Caso de Uso 2: Gerar Suíte de Testes Detalhada 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Engenheiro de Testes 

Escopo: TaRGeT 

Pré-condições: Documento de Requisitos Obtido 

Condição de Sucesso (pós-condições): Suíte de testes gerada 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1 Inclui caso de uso Verificar Documen-

to  

Informa que casos de uso foram verifi-

cados e exibe janela de seleção de 

filtros com botão para confirmar a 

geração da suíte de testes 

2a Seleciona requisitos específicos para 

geração de testes  

Marca os requisitos selecionados 

2b Seleciona casos de uso específicos para 

geração de testes  

Marca os casos de uso selecionados 

2c Seleciona passo que casos de uso devem 

ter em comum  

Marca apenas os casos de uso que 

possuem passo selecionado 

2d Seleciona filtro para casos de uso simila-

res  

Marca casos de uso similares aos casos 

de uso selecionados 

2e Seleciona caso de teste que deve ser 

incluído permanentemente 

Marca caso de teste para inclusão per-

manente 

2f Seleciona caso de teste que deve ser 

excluído permanentemente  

Marca caso de teste para exclusão 

permanente 

2g Descreve parâmetros para testes  Inclui parâmetros na suíte de testes 

3 Inclui caso de uso Manter Consistência 

entre Artefatos  

- 

4 Confirma geração da suíte de testes  Gera casos de teste de acordo com 

filtros selecionados 

 

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

 

Passo Exceção Resposta do Sistema 

4 Falha na geração dos casos de teste para 

os filtros selecionados  

Informa exceção ocorrida e casos de 

teste não são gerados/salvos 
 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados: Verificar Documento, Manter Consistência entre Artefatos  

Requisitos Não-funcionais: Otimização [Suíte de Testes], Aumento [Produtividade] 
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Tabela 32 - Descrição configurada do caso de uso "Manter Consistência entre Artefatos" 

Caso de Uso 3: Manter Consistência entre Artefatos 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Engenheiro de Testes 

Escopo: TaRGeT 

Pré-condições: Houve Mudanças nos Requisitos 

Condição de Sucesso (pós-condições): Casos de Teste Atualizados 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1 - Detecta que houve mudanças nos re-

quisitos em relação à versão anterior 

do documento  

2 - Atualiza casos de teste relacionados 

aos casos de uso modificados  

 

 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

 

Passo Exceção Resposta do Sistema 

2 Falha ao atualizar arquivos de casos de 

teste  

Informa que os casos de teste não pu-

deram ser atualizados e permanecem 

conforme a versão anterior dos requisi-

tos 
 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados:  

Requisitos Não-funcionais: Qualidade [Artefatos] 
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Tabela 33 - Descrição configurada do caso de uso "Verificar Documento" 

Caso de Uso 4: Verificar Documento 

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

Ator Primário: Engenheiro de Requisitos 

Escopo: TaRGeT 

Pré-condições: Documento de Requisitos Obtido 

Condição de Sucesso (pós-condições): Documento não contém erros 

CENÁRIO PRINCIPAL  

 

Passo Ação do Usuário Resposta do Sistema 

1 - Verifica se os casos de uso seguem o 

template suportado pela ferramenta  
 

CENÁRIOS SECUNDÁRIOS 

 

Passo Exceção Resposta do Sistema 

1 Casos de Uso não seguem template re-

conhecido pela ferramenta  

Indica áreas do documento que não 

estão de acordo com o template e pede 

que o usuário corrija-as para que a 

geração possa ser feita 
 

INFORMAÇÃO RELACIONADA (opcional) 

 

Caso de Uso Pai: - 

Casos de Uso Subordinados:  

Requisitos Não-funcionais: Qualidade [Artefatos] 

 

4.3. Comparação entre os Artefatos da TaRGeT 
 

 Por ser uma LPS já desenvolvida e com produtos derivados, a TaRGeT possui artefa-

tos de requisitos que incluem o modelo de features e cenários de casos de uso. Porém, ne-

nhuma abordagem orientada a objetivos foi aplicada à TaRGeT antes, e portanto, não havia 

modelos de objetivos. Logo, ao aplicar a abordagem GS2SPL à LPS TaRGeT, devemos com-

parar os artefatos de requisitos já existentes na linha com os artefatos gerados através do uso 

de GS2SPL. Assim, será possível verificar se a nova abordagem trouxe melhorias e identificar 

as suas limitações. Como não há um modelo de objetivos anterior, serão comparados apenas o 

modelo de features e os cenários de casos de uso. 

4.3.1. Comparação entre os Modelos de Features 

 

 O modelo de features original da LPS TaRGeT é apresentado na Figura 36, enquanto 

o modelo de features obtido através da aplicação do GS2SPL está na Figura 37. Comparando 
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o número de elementos dos modelos, o primeiro possui 42 e o segundo 31. Para ambos o gra-

fo possui quatro níveis, contando com a feature raiz. Isto indica que há features que não foram 

capturadas usando o GS2SPL. 

 Analisando os elementos de ambos os modelos, percebe-se que o modelo de features 

obtido através do GS2SPL não contém as features relativas ao sistema operacional (“Envi-

ronment” e sub-elementos), à importação de template (“Import Template” e sub-elemento), à 

linguagem natural controlada (“Controlled Natural Language”), nem de marca (“Branding” e 

sub-elementos). No modelo obtido também faltam dois tipos de artefato de saída (“TestCen-

tral 3” e “TestCentral 4”). Além disso, as features que representam as saídas do tipo “Tes-

tlink” e “Simple” não estão agrupadas com uma feature pai “XML”. Por fim, deu-se ênfase a 

features diferentes no refinamento da feature “Manter Consistência entre Artefatos” em rela-

ção à feature equivalente “Consistency Manager” presente no modelo original da TaRGeT. 

 Contudo, as features que representam os tipos de artefato de entrada (“Input” e sub-

elementos), os idiomas (“Idiom” e sub-elementos) e o editor de casos de uso (“Use Case Edi-

tor”) são comuns aos dois modelos. Também constam em ambos as features referentes aos 

dois tipos de geração de suíte de testes – “Gerar Suíte de Testes Diretamente” e “Gerar Suíte 

de Testes Detalhada”, no modelo obtido com a abordagem GS2SPL e as respectivas features 

“Basic” e “On The Fly”, no modelo original. No entanto, no modelo original essas features 

são filhas da feature “Test Generation” e no modelo obtido do GS2SPL as features equivalen-

tes estão ligadas à feature raiz. 

 Também deve-se observar que as features “Verificar Casos de Uso Sintaticamente”, 

“Verificar Casos de Uso Semanticamente” e “Fazer Upload de Documento” não constam no 

modelo original, mas foram incluídas no modelo gerado através de GS2SPL. Também há três 

tipos de filtro refinados a partir da feature “Gerar Suíte de Testes Detalhada” que não estão 

presentes no modelo original: “Excluir Caso de Teste Permanentemente”, “Incluir Caso de 

Teste Permanentemente” e “Parametrizar Teste”. 

 Quanto aos tipos das features, analisou-se as features em comum e constatou-se que 

nem todas possuíam o mesmo tipo. As features que representam os artefatos de entrada, os 

idiomas, o editor de casos de uso e os artefatos de saída possuem os mesmos tipos e mesmo 

aquelas que possuem sub-features fazem parte de um grupo que possui a mesma cardinalidade 

nos dois modelos. Por exemplo, a feature “Idioma” (“Idiom” no modelo original) é obrigató-

ria e suas sub-features fazem parte de um grupo “ou-exclusivo” em ambos os modelos. 
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Figura 36 - Modelo de features original de TaRGeT 
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Figura 37 - Modelo de features de TaRGeT obtido pela abordagem GS2SPL 
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 A feature “Manter Consistência entre Artefatos” (“Consistency Management” no ori-

ginal) é opcional nos dois modelos, mas como suas sub-features são diferentes, não foi possí-

vel analisá-las. Porém, as features “Gerar Suíte de Testes Diretamente” e “Gerar Suíte de Tes-

tes Detalhada” fazem parte de um grupo “ou-inclusivo” no modelo gerado por GS2SPL. Já no 

modelo original as features equivalentes (“Basic” e “On The Fly”, respectivamente) fazem 

parte de um “ou-exclusivo”. As features que representam os filtros da geração detalhada tam-

bém possuem tipos diferentes; no modelo gerado apenas “Parametrizar Teste” é opcional, 

enquanto no modelo original todas são opcionais. 

 Essas diferenças nos tipos das features provocam uma diferença no escopo da LPS, ou 

seja, há produtos que poderiam ser derivados de acordo com a documentação original, mas 

que não poderiam ser obtidos pelo que foi modelo em GS2SPL, e vice-versa. Por exemplo, na 

LPS pode existir um produto TaRGeT com apenas um filtro para a geração “On the Fly”, mas 

isso não é possível pelo modelo gerado por GS2SPL. Não há como determinar o que ocasio-

nou essas diferenças no escopo da LPS, pode ter sido falhas na elicitação durante as entrevis-

tas, como também pode ser pelo fato de as entrevistas não terem sido realizadas com os reais 

stakeholders da linha TaRGeT. 

 Por fim, nota-se que os dois modelos possuem features em comum, mas ambos tam-

bém possuem features que o outro não tem. Contudo, em números absolutos, é o modelo de 

features obtido através do uso de GS2SPL que possui menos features. Já foi dito no Capítulo 

3 que modelos de objetivos podem não capturar todos os tipos de features e note que a maior 

parte das features faltantes refere-se à tecnologia, como sistemas operacionais e tipos de arte-

fato de entrada. Mas é justamente por isso que GS2SPL tem uma atividade para o refinamento 

do modelo de features, para suprir uma possível limitação da fase de elicitação de requisitos 

executada durante o exemplo de aplicação, não indicando necessariamente uma limitação da 

abordagem GS2SPL. De fato, estudos empíricos ainda precisam ser realizados para indicar as 

reais limitações da abordagem. 

4.3.2. Comparação dos Cenários de Caso de Uso 

 

 O documento de casos de uso de TaRGeT pode ser encontrado em (TARGET, 2011), 

na área de documentação. Como o documento possui 124 páginas, ele não será reproduzido 

nesta dissertação. Porém, a lista dos casos de uso é apresentada na Tabela 34. 
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Tabela 34 - Lista dos casos de uso originais de TaRGeT 

Grupo ID Caso de Uso 

Initializing TaRGeT UC_01 Opening TaRGeT  

Managing Projects 

UC_05 Creating a Project from Blank Work Area 

UC_10  Creating a Project from an Already Opened Project  

UC_15  Closing a Project  

UC_20 Opening an Existing Project from Blank Work Area 

UC_25 Opening an Existing Project from an Already Opened Pro-

ject 

UC_26 Refreshing a Project 

Managing Documentation 

UC_30 Importing Valid Use Case Documents 

UC_35 Importing a Use Case Document With Duplicated Feature 

ID 

UC_40 Importing a Use Case Document With Duplicated Use Case 

ID 

UC_45 Importing a Use Case Document With Invalid Structure 

UC_50 Importing a Use Case Document with an Empty Mandatory 

Field 

UC_55 Importing a Use Case Document With Invalid Step ID Ref-

erences 

UC_60 Importing a Use Case Document With Duplicated Step IDs 

UC_63 Importing a Use Case Document with a Feature Already 

Imported 

UC_65 Viewing Use Case Documents with Microsoft Word 

UC_165 Viewing Use Case Documents in XML Format 

UC_166 Viewing Use Case Documents in Microsoft Excel Format 

UC_70 Viewing Valid Use Case in HTML Format 

UC_71 Viewing Invalid Use Case in HTML Format 

UC_75 Viewing a Generated Test Suite with Microsoft Excel 

UC_167 Viewing a Generated Test Suite in XML Format 

UC_168 Viewing a Generated Test Suite in HTML Format 

UC_80 Renaming a Document 

UC_85 Deleting a Document 

UC_90 Updating the Use Case Documents outside the TaRGeT UI 

UC_95 Rejecting crashed Use Case Documents 

UC_100 Rejecting a Use Case Document With Duplicated Feature 
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Grupo ID Caso de Uso 

ID 

UC_105 Rejecting a Use Case Document With Duplicated Use Case 

ID 

UC_106 Searching in Use Case Document 

UC_107 Viewing Search Results 

Generating Test Suites 

UC_169 Basic Test Suite Generation 

UC_110 Generating Test Suites through the On The Fly Generation 

UC_111 Generating Test Suites using Requirement Filter 

UC_112 Generating Test Suites using Use Cases Filter 

UC_115 Generating Test Suites with Test Purposes 

UC_116 Generating Test Suites with Path Coverage 

UC_117 Visualizing Test Cases in Test Cases Viewer 

UC_118 Saving a filter configuration in the Test Cases Viewer 

UC_119 Visualizing Test Cases in table format in Test Cases Viewer 

UC_121 Visualizing Test Cases in the Traceability Matrixes 

UC_122 Saving a filter configuration in the Traceability Matrixes 

UC_123 Visualizing Test Cases in table format in the Traceability 

Matrixes 

UC_124 Including Test Cases Permanently in test suite 

UC_126 Excluding Test Cases Permanently in test suite 

Preferences 
UC_130 Generating Test Suites Changing Test Case Field Parame-

ters 

Consistency Management 

UC_145 Starting Consistency Management 

UC_146 Associating Test Cases 

UC_147 Setting up Next New Id 

UC_148 Changing compared Test Suite 

UC_149 Automatic Association configuration 

UC_150 Generating test suite on Consistency Management 

Controlled Natural Lan-

guage (CNL) 

UC_151 Adding a term to the lexicon 

UC_152 Searching a term in the lexicon 

UC_153 Updating a term 

UC_154 Deleting a term 

UC_155 Visualizing unknown term’s synonyms 

UC_156 Reloading CNL 

UC_157 Visualizing errors from action sentences 
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Grupo ID Caso de Uso 

UC_158 Visualizing errors from condition sentences 

UC_159 Visualizing errors from response sentences 

UC_160 Visualizing syntax errors details 

UC_161 Sorting errors by description 

UC_162 Sorting errors by use case sentences 

UC_163 Sorting errors by step ID 

UC_164 Sorting errors by use case document name 

Use Case Editor 

UC_170 Opening a new use case editor 

UC_171 Open an existing use case 

UC_172 Saving the use case 

UC_173 Searching words 

UC_174 Adding an alternative flow 

UC_175 Removing an alternative flow 

UC_176 Adding a step 

UC_177 Removing a step 

UC_178 Exporting an Use Case Document 

Others 
UC_135 Viewing the About Window 

UC_140 Viewing the Help Window 

Advices 

ASP01 Select input use case document 

ASP02 Updating use case document outside TaRGeT 

ASP03 Rejecting crashed Use Case Documents 

ASP04 Rejecting a Use Case Document With Duplicated Feature 

ID 

ASP05 Rejecting a Use Case Document With Duplicated Use Case 

ID 

ASP06 Generating Test Suites through the On The Fly Generation 

ASP07 Preferences 

  

 Os casos de uso originais da LPS TaRGeT têm seus cenários descritos segundo a téc-

nica MSVCM, enquanto GS2SPL utiliza a técnica PLUSS para descrever cenários. A princi-

pal diferença é que a primeira tem separação dos interesses transversais, caracterizada pelo 

uso de advices. No total são 77 casos de uso, divididos em nove grupos, e sete advices na do-

cumentação original. Através desses números, fica claro que os casos de uso gerados a partir 

do modelo SR com cardinalidade são poucos e seus cenários bastante resumidos.  
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 Dos nove grupos dos casos de uso originais, cinco tratam de funcionalidades que não 

foram sequer elicitadas durante a modelagem de objetivos com a técnica i*: “Initializing 

TaRGeT”, “Managing Projects”, “Preferences”, “Controlled Natural Language” e “Others”.  

Isto pode indicar que houve falhas de elicitação de requisitos na realização deste exemplo de 

aplicação. De fato, as funcionalidades de gerência de projetos e a linguagem natural controla-

da, que estão entre as principais funcionalidades presentes na LPS, poderiam ter sido elicita-

das e deveriam estar presentes no modelo de objetivos. 

 Do grupo “Managing Documentation”, que trata da gerência dos artefatos manipula-

dos por uma ferramenta TaRGeT, tudo o que consta nos cenários gerados pelo GS2SPL são 

os dois passos associados à feature “Fazer Upload de Documento” no caso de uso “Obter Do-

cumento de Requisitos”. O grupo “Use Case Editor” também é representado apenas por al-

guns passos no caso de uso “Obter Documento de Requisitos”. Portanto, o caso de uso “Obter 

Documento do Requisitos” está bastante resumido, uma vez que as funcionalidades descritas 

nele foram detalhadas na documentação original em dois grupos, que juntos somam mais de 

30 casos de uso.  

 Do grupo “Consistency Management” apenas um caso de uso, com o cenário principal 

e um cenário secundário, foi gerado, enquanto na documentação original são seis casos de 

uso, sendo que dois deles possuem cenários secundários. 

 O grupo “Generating Test Suites” é o que possui maior representação nos casos de uso 

gerados através de GS2SPL, embora os casos de uso relacionados à visualização dos casos de 

teste e ao salvamento de uma configuração de filtros não tenham sido capturados. Mais uma 

vez, a falta de funcionalidades indica uma falha de elicitação de requisitos. O caso de uso 

“Gerar Suíte de Testes Diretamente” seria o equivalente ao original UC_169 “Basic Test Suite 

Generation” presente no modelo original. Ambos possuem dois passos no cenário principal, 

mas o primeiro passo é diferente. No caso de uso original, o primeiro passo consta como a 

seleção da opção no menu, uma vez que a verificação do documento é feita na importação do 

documento de requisitos para o projeto. 

 Já o caso de uso “Gerar Suíte de Testes Detalhada” é dividido em sete casos de uso na 

documentação original. Contudo, isto acontece porque cada um desses sete casos de uso re-

presenta a geração de suítes de testes com um filtro diferente. O cenário principal do caso de 

uso “Generating Test Suites using Requirement Filter” da documentação original seria equi-

valente ao cenário principal do caso de uso “Gerar Suíte de Testes Detalhada” obtido através 

de GS2SPL, se apenas a opção “2a” estivesse presente para o segundo passo. Analogamente, 

“Generating Test Suites using Use Cases Filter” está representado no cenário obtido pelo 
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GS2SPL pela opção “2b”. Nos dois casos, falta apenas o passo que corresponde à seleção da 

opção “On The Fly” no cenário obtido pelo GS2SPL. 

 O caso de uso “Gerar Suíte de Testes Detalhada” inclui a opção de parametrizar teste 

(opção “2g”), que não consta na documentação original, mas os demais filtros possuem equi-

valentes nos casos de uso originais: (i) a opção “2c” no caso de uso gerado por GS2SPL cor-

responde ao mesmo filtro descrito no caso de uso “Generating Test Suites with Test Purpo-

ses” da documentação original; (ii) a opção “2d” corresponde ao caso de uso “Generating Test 

Suites with Path Coverage”; (iii) a opção “2e” corresponde a “Including Test Cases Perma-

nently in test suite”; e (iv), a opção “2f” corresponde a “Excluding Test Cases Permanently in 

test suite”.  

 Contudo, os casos de uso originais correspondentes às opções de “2c” a “2f” do caso 

de uso “Gerar Suíte de Testes Detalhada” requerem mais passos para serem incluídos do que 

os que foram obtidos por GS2SPL.  Além disso, todos os sete casos de uso para a geração de 

uma suíte de testes detalhada, chamada geração “On The Fly” na documentação original, pos-

suem ao menos um cenário secundário. Por exemplo, a geração com o filtro de propósito de 

teste possui cinco cenários alternativos. 

 Por conta do que foi exposto acima, percebe-se que uma grande limitação da aborda-

gem GS2SPL é o fato de os cenários gerados a partir do modelo SR serem bastante resumi-

dos. Mesmo as funcionalidades para geração de suíte de teste, que receberam grande ênfase 

no modelo SR, não geraram cenários completos. Outra limitação é que os cenários secundá-

rios, sejam eles alternativos ou excepcionais, dificilmente podem ser obtidos a partir de mode-

los de objetivos. 

4.3.3. Discussão 

 

 Como o que foi apresentado neste capítulo é apenas um exemplo de aplicação da a-

bordagem, e não um estudo empírico, não se pode tecer maiores conclusões acerca das vanta-

gens e desvantagens do uso de GS2SPL. Deve-se levar em consideração também que o tempo 

disponível para a realização da elicitação de requisitos e relacionamento com o cliente foi 

reduzido pela realização de outras atividades referentes a elaboração da dissertação de mes-

trado, o que provavelmente não aconteceu durante a documentação da linha, que foi desen-

volvida em ambiente industrial. 
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 Apesar do modelo de features gerado por GS2SPL não estar completo, percebeu-se 

que as features ausentes poderiam ter sido obtidas a partir de um modelo SR mais completo, 

ou durante a atividade “Refinamento do Modelo de Features”. Mais ainda, o modelo obtido 

pela abordagem GS2SPL foi gerado de maneira sistemática, enquanto o original foi feito de 

forma ad hoc. Todavia, conforme afirmado anteriormente, não há evidências empíricas de que 

um analista de domínio experiente pudesse obter resultados mais satisfatórios através de 

GS2SPL. 

 Quanto aos cenários, devido ao fato de não ter sido possível obter os cenários secundá-

rio e dos cenários obtidos a partir do modelo SR serem resumidos, decidiu-se incluir a ativi-

dade “Refinamento dos Cenários de Caso de Uso”. Para o exemplo apresentado, essa ativida-

de deveria ter sido realizada várias vezes, pois na maioria dos casos de uso obtidos com 

GS2SPL, cada passo poderia ter sido refinado em ao menos um caso de uso. 

4.4. Considerações Finais 
 

 Neste capítulo foi apresentado um exemplo de aplicação da abordagem GS2SPL. O 

exemplo foi a LPS TaRGeT, cujas informações para modelagem foram coletadas através de 

entrevistas com alguns membros do projeto dessa linha. Ao executar este exemplo, buscou-se 

modelar a linha por completo e sem consultas à documentação da LPS, para que a modelagem 

não fosse influenciada.  

 Também foi feita uma comparação dos artefatos de requisitos da LPS TaRGeT, consi-

derando o modelo de features e os cenários de caso de uso obtidos através do uso de GS2SPL 

e os mesmos artefatos que já faziam parte da documentação original da linha. Através desta 

comparação, foi possível identificar que os artefatos gerados pela abordagem proposta eram 

incompletos em relação aos originais. No entanto, não há evidências que confirmem se isto 

ocorreu devido a uma limitação do GS2SPL ou se foi causado pela má elicitação de requisi-

tos. 

 O próximo capítulo apresenta as conclusões, limitações e trabalhos futuros desta dis-

sertação. 
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Capítulo 5.  

Conclusões e Trabalhos Futuros 

Este capítulo resume o que foi realizado ao longo deste trabalho, salientan-

do as contribuições da abordagem GS2SPL e discutindo as limitações da 

mesma. Por fim, são sugeridos alguns tópicos para trabalhos futuros. 
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5.1. Conclusões 
 

 Nesta dissertação, o objetivo principal foi propor um processo de Engenharia de Re-

quisitos para Linhas de Produto de Software que permitisse modelar os objetivos dos stake-

holders, as features da linha e seu comportamento. Além disso, o processo deveria incluir 

atividades que permitissem a configuração dos artefatos da linha para um produto específico 

com base na prioridade dada pelos stakeholders aos requisitos não-funcionais. 

 Antes de apresentar a abordagem proposta, foram explicados os principais conceitos 

das duas áreas envolvidas: Engenharia de Linha de Produto de Software e Engenharia de Re-

quisitos Orientada a Objetivos. Também foram apresentados alguns trabalhos relacionados a 

essas áreas serviriam de base para a abordagem a ser proposta. 

 Primeiro foi apresentada a abordagem G2SPL (SILVA, BORBA e CASTRO, 2010) 

que usa a linguagem i*-c para capturar variabilidade em modelos de objetivos e também per-

mite a construção do modelo de features a partir do modelo de objetivos. Porém, esta aborda-

gem não lida com modelos que permitam capturar o comportamento dinâmico da linha, atra-

vés de cenários de casos de uso, por exemplo, e a configuração do produto é feita sem levar 

em conta a prioridade de cada softgoal. 

 A seguir foi apresentada a abordagem PLUSS (ERIKSSON, BÖRSTLER e BORG, 

2009), que alia modelos de features e cenários para permitir que os cenários contemplem a 

variabilidade da LPS. Contudo, o modelo de features é feito de maneira ad-hoc, sem conside-

rar os objetivos dos stakeholders, e mais uma vez a configuração do produto não leva em con-

ta a priorização de requisitos não-funcionais. 

 Também foi apresentado um trabalho que provê o mapeamento entre modelos de obje-

tivos na linguagem i* para casos de uso (CASTRO, ALENCAR, et al., 2011). Mas esse não 

foi um trabalho feito no âmbito de LPS e, portanto, não possui diretrizes de mapeamento para 

lidar com a variabilidade presente nos modelos que representam uma LPS. 

 A próxima etapa foi apresentar a abordagem GS2SPL, que representa a contribuição 

desta dissertação. O GS2SPL é uma extensão do G2SPL, pois além de utilizar modelos i*-c 

para gerar modelos de features, também inclui a obtenção de cenários na notação PLUSS, 

para modelar o comportamento dinâmico da LPS. Além disso, é proposto um subprocesso 

para configuração de produtos da linha que leva em consideração a priorização de softgoals 

(requisitos não-funcionais) pelos stakeholders. Utilizou-se a funcionalidade “Adicionar Foto” 

da LPS MobileMedia (MOBILEMEDIA, 2011) para ilustrar o uso da abordagem. 
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 Por fim, foi utilizada a LPS TaRGeT (TARGET, 2011) como exemplo de aplicação da 

abordagem GS2SPL, mostrando detalhadamente a execução de cada atividade, os artefatos 

gerados pelas mesmas e uma comparação entre o que foi obtido utilizando GS2SPL e a do-

cumentação já existente da LPS. 

5.2. Contribuições 
 

 Esta dissertação apresentou GS2SPL, uma abordagem de ER para LPS que permite a 

modelagem de intenções dos stakeholders, de features e do comportamento dinâmico das fun-

cionalidades da linha. GS2SPL abrange a fase requisitos tanto da Engenharia de Domínio 

como da Engenharia de Aplicação, pois não só permite a captura das características comuns e 

variáveis da LPS, como também possibilita a configuração de uma aplicação específica da 

família de software modelada. 

 A modelagem intencional é feita usando a linguagem i*-c (i* com cardinalidade), que 

é uma extensão do framework i* para lidar com a variabilidade na modelagem de linhas de 

produto de software. As features são derivadas do modelo de objetivos (modelo SR) através 

da aplicação de heurísticas. Os cenários também são derivados do modelo SR e utilizam o 

modelo de features para anotar os passos e, dessa forma, tornar mais claro quais deles são 

opcionais ou obrigatórios.  

 Apesar de ser baseada na abordagem G2SPL e herdar algumas de suas atividades, 

GS2SPL apresenta duas principais contribuições que são elencadas a seguir: 

 Definição de diretrizes de mapeamento entre modelos i*-c e cenários de caso 

de uso na notação PLUSS. Apesar de algumas diretrizes terem permanecido con-

forme o mapeamento proposto em (CASTRO, ALENCAR, et al., 2011) para a 

obteção de cenários de casos de uso a partir de modelos i*, a maioria foi modificada 

e outras foram acrescentadas para lidar com a variabilidade presente nas especifica-

ções produzidas pelas técnicas utilizadas no GS2SPL (i*-c e PLUSS); 

 Definição de um processo de configuração do produto. Embora a abordagem 

G2SPL tivesse duas atividades responsáveis por auxiliar na configuração de produ-

tos, não havia uma maneira de priorizar as possíveis variantes, de acordo com as 

preferências dos stakeholders em relação aos softgoals, nem de derivar o modelo 

SR do produto. GS2SPL utiliza a priorização de variantes definida por Lima (2011) 

para determinar a configuração mais adequada de acordo com a prioridade estabe-
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lecida para os softgoals. Também foram definidos passos para a configuração dos 

artefatos do produto. 

 Além disso, outras pequenas adaptações foram feitas em algumas atividades herdadas 

de G2SPL e na linguagem i*-c, citadas a seguir: 

 A cardinalidade de elemento do tipo [n..m] foi retirada para manter a compatibili-

dade com a notação PLUSS, usada nos cenários; 

 A heurística H4, na atividade Reengenharia do Modelo SR, foi modificada para 

abranger os casos em que pode haver cardinalidade nos sub-elementos de ligações 

meio-fim mesmo quando há cardinalidade no relacionamento; 

 A atividade opcional Refinamento do Modelo de Features, antes chamada “Reor-

ganização do Modelo de Features”, deixou ser apenas para reorganizar as features 

existentes no modelo e passou a considerar a inclusão de novas features que não 

são capturadas nos modelos SR, como, por exemplo, features de ambiente ou de 

tecnologias utilizadas. 

5.3. Limitações 
 

 Ao aplicar GS2SPL ao exemplo, algumas limitações nos modelos obtidos foram per-

cebidas. A principal delas diz respeito ao nível de completude dos cenários de caso de uso 

gerados através do mapeamento entre modelos de objetivos e cenários. Observa-se que os 

cenários gerados são incompletos e, em geral, não são bem detalhados.  

 Isso se dá porque modelos de objetivos servem para capturar as intenções e motiva-

ções dos stakeholders e tarefas que devem ser executadas para alcançá-las, mas sem detalhar 

muito o passo a passo da realização dessas tarefas. Logo, os passos dos cenários derivados 

dos modelos de objetivos têm um nível de abstração mais alto. Em contrapartida, há um ras-

treamento entre os cenários e os modelos de objetivos, justificando a existência das funciona-

lidades e de seu comportamento. GS2SPL também oferece um modo sistemático de obter 

cenários mais gerais que depois podem ser refinados através de reuniões de validação com os 

stakeholders. 

 É claro que é possível detalhar mais como as tarefas em modelos i* podem ser alcan-

çadas, mas isto pode gerar outro problema no que diz respeito à complexidade desses mode-

los. De fato, este detalhamento acarretaria em muitas ligações dentro das fronteiras dos atores, 

prejudicando a legibilidade do modelo. Portanto, para lidar com esta limitação, foi definida 
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uma atividade para o refinamento dos cenários, que sugere a utilização de técnicas de valida-

ção de requisitos já existentes na literatura. Entretanto, considera-se que os cenários obtidos 

pelo mapeamento proposto no GS2SPL são um ponto de partida, pois permitem que o enge-

nheiro de domínio concentre-se nas funcionalidades mais relevantes para alcançar os objeti-

vos dos stakeholders. 

 Outro ponto a ser observado é que os cenários secundários raramente serão obtidos a 

partir do modelo SR. É verdade que os modelos i*, e consequentemente os modelos i*-c, 

permitem a modelagem de alternativas (através das tarefas ligadas a um objetivo por relacio-

namento “meio-fim”) e, dependendo do nível de granularidade do modelo, elas podem origi-

nar cenários alternativos. Mas esses cenários não estarão completos e ainda faltam os cenários 

excepcionais, que não podem ser obtidos de modelos i*. Portanto, foi proposta a atividade de 

refinamento de cenários que os cenários gerados pudessem ser completados. 

 Por fim, os cenários gerados não levam em consideração as interações entre features. 

Isto quer dizer que o GS2SPL não é capaz de modelar situações em que certas features apre-

sentam um comportamento quando selecionadas isoladamente, mas se determinada combina-

ção dessas mesmas features é selecionada, o comportamento dos cenários deve ser modifica-

do. Esta limitação existe porque a linguagem i*-c não é capaz de capturar este tipo de intera-

ção e, consequentemente, os cenários gerados a partir de modelos i*-c não conterão este tipo 

de informação. 

 Apesar de os modelos SR em i*-c não poderem capturar essas interações de features, 

poderia ser possível elicitar informações acerca dessas interações na atividade Refinamento 

do Modelo de Features e documentá-las no modelo de features. Depois, na atividade Refi-

namento dos Cenários de Caso de Uso, as anotações nos cenários de caso de uso seriam 

revistas para que se tornassem expressões cujas variáveis são features, ao invés de uma só 

feature.  

5.4. Trabalhos Futuros 
 

 Embora o objetivo de definir uma abordagem de ER para LPS que aliasse modelos de 

objetivos, modelos de features e cenários de caso de uso tenha sido cumprido, ainda há muito 

para ser feito na área de Engenharia de Requisitos para LPS. No âmbito deste trabalho, pode-

se listar os seguintes tópicos para trabalhos futuros: 
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 Realizar um estudo de caso formal para avaliar as reais contribuições e limitações 

de GS2SPL para a fase de requisitos da Engenharia de Linha de Produto de Softwa-

re; 

 Investigar a possibilidade de incluir mecanismos para capturar interações entre fea-

tures na linguagem i*-c, uma vez que as mesmas são usadas em modelos de featu-

res; 

 Desenvolver uma ferramenta que dê suporte à abordagem GS2SPL; 

 Investigar a viabilidade de incluir uma atividade para obtenção de cenários de caso 

de uso com separação de interesses transversais, descritos na técnica MSVCM, por 

exemplo. 
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