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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Cada vez mais existe a necessidade de aumentar a ênfase nas fases iniciais (análise  e 

especificação de requisitos) no âmbito do desenvolvimento de sistemas de software para se ter 

maiores chances de realizar um projeto de software com sucesso. Nos últimos anos foram 

propostas algumas metodologias (tal como Tropos) e linguagens (tal como i*) centradas em 

requisitos que têm como foco principal desenvolver sistemas compatíveis com o seu ambiente 

organizacional. 

Tropos (CASTRO, MYLOPOULOS, 2000) é uma abordagem que se preocupa em 

capturar e analisar os aspectos sociais em ambientes organizacionais no início do ciclo de 

desenvolvimento do sistema. Tropos provê uma das metodologias mais completas, 

abrangendo cinco fases do ciclo de desenvolvimento de sistemas multiagentes, que cobrem as 

fases de requisitos iniciais e finais, arquitetura, projeto detalhado e codificação. Os modelos e 

conceitos utilizados nas fases iniciais do Tropos são fornecidos pelo Framework i* (YU, E. 

1995), que possui uma estrutura conceitual rica, capaz de representar motivações, intenções e 

raciocínios sobre as características do sistema. Fato que facilita os esforços nas atividades da 

Engenharia de Requisitos.  

A Engenharia de Requisitos que tem como principal objetivo descobrir as reais 

necessidades dos stakeholders1  no mundo real. Para isto é preciso entender o problema, 

elicitar os requisitos necessários para o sistema, analisá-los, documentá-los e validá-los, a fim 

de prover um desenvolvimento de sistemas de software cada vez mais sistemático e 

disciplinado, diminuindo assim os riscos de falhas no desenvolvimento da solução (software) 

(KOTONYA; SOMMERVILLE, 1998).  

A Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos (do inglês, Goal-Oriented 

Requirements Enginering ou GORE) (LAMSWEERDE, 2000) tem como foco a identificação 

e entendimento do problema através da captura das reais necessidades do stakesholders, 

focando nos objetivos que eles pretendem satisfazer com o desenvolvimento do sistema de 

software. 

Existem atualmente diversas linguagens de modelagem propostas para especificação 

de requisitos orientada a objetivos, tais como KAOS (LAMSWEERDE, 2000), o NFR 

                                                 
1 São pessoas ou organizações que serão afetadas pelo sistema e tem influência, direta ou indireta, sobre os 
requisitos do sistema – usuários finais, gerentes e outros envolvidos no processo organizacional influenciados 
pelo sistema, engenheiros (KOTONYA; SOMMERVILLE, 1998). 
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Framework (CHUNG et al., 1999), o V-graph (YU, Y. et al., 2004) e o Framework i* (YU, E. 

1995). O Framework i*, em especial, é uma abordagem GORE destinada a modelagem 

organizacional onde é possível modelar e analisar sistemas sob uma visão estratégica e 

intencional de processos que englobam diversos participantes (atores). 

O i* é amplamente utilizado por diversos grupos de pesquisa espalhados pelo mundo 

(Toronto, Itália, Espanha, Brasil etc.). Cada um desses grupos utiliza o i* em diferentes 

domínios de aplicação ou para contextos específicos. Em meio disto, diversas novas versões 

do i* surgiram a fim de satisfazer necessidades específicas desses grupos de pesquisa. Essas 

versões do i* incluem o GRL (AMYOT et al., 2009), i* Wiki (GRAU et al., 2008), i*-C 

(BORBA, 2009), i* Aspectual (ALENCAR et al., 2010), Tropos (SUSI et al., 2005), dentre 

outras. 

Para cada variação do i* proposta, uma nova ferramenta CASE (Computer-Aided 

Software Engineering) de apoio a modelagem gráfica deve ser desenvolvida. Além do alto 

custo de desenvolvimento de cada ferramenta de modelagem, as plataformas e tecnologias 

utilizadas para desenvolvê-las são diferentes, o que dificulta, por exemplo, a integração entre 

elas. 

Através de uma análise comparativa entre várias linguagens baseadas no i*, observou-

se que elas formam uma família de linguagens i*. Isto implica dizer que cada variação herda 

ou reusa conceitos pertencentes à linguagem de modelagem do i* original. Percebeu-se 

também que a definição de novas linguagens de modelagem baseadas no i*, bem como a 

criação das respectivas ferramentas de modelagem, poderia beneficiar-se dos princípios 

presentes no desenvolvimento de Linhas de Produtos de Software (LPSs) de forma a 

aumentar o reuso e a produtividade, além de diminuir os custos envolvidos neste processo. 

Uma linha de produtos de software é um conjunto de sistemas de software, que 

compartilham um conjunto de características em comum, e satisfazem necessidades 

específicas de um determinado segmento de mercado (SEI, 2010). 

1.2 MOTIVAÇÃO 

Dentre as linguagens orientadas a objetivos (GORE) uma das que possui maior 

destaque é a i* devido a sua capacidade de representar os atores envolvidos no ambiente o 
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qual o sistema existirá, suas intenções bem como representar os requisitos funcionais e não 

funcionais do sistema. 

É fato que diversas linguagens foram propostas baseadas no i* original (YU, E. 1995). 

Esses dialetos do i* satisfazem necessidades específicas e demandam suporte ferramental 

específico para modelagem gráfica. Percebeu-se que cada um destas ferramentas de 

modelagem foi desenvolvida exclusivamente para satisfazer a necessidade de especificação 

gráfica da linguagem alvo (dialeto). Cada um dos grupos de pesquisa responsável pelo 

desenvolvimento utilizou plataformas e tecnologias que lhes convinham para satisfazer as 

suas necessidades. É possível então afirmar que o maior problema existente está relacionado a 

ferramenta de apoio a modelagem gráfica que deve ser desenvolvida cada nova de linguagem 

baseada no i* proposta. Isto implica dizer que novos esforços para o desenvolvimento de uma 

nova ferramenta de modelagem devem ser empenhados acarretando o aumento de custo de 

desenvolvimento, interoperabilidade entre ferramentas dentre outros.  

A partir da identificação de que as linguagens baseadas no i* poderiam fazer parte de 

uma mesma família de linguagens, que herdam ou reusam um conjunto comum de conceitos 

do i* original, idealizou-se uma abordagem para a definição de novas linguagens para esta 

família. Através desta abordagem será possível definir a estrutura sintática e semântica de 

uma nova linguagem, tendo como base o reuso de um conjunto de conceitos do i* original. 

Para atingir este fim, princípios do paradigma de LPS serão utilizados, a fim de organizar o 

gerenciamento das características comuns compartilhadas por cada linguagem da família, 

como também dos conceitos específicos de cada uma destas linguagens. A criação de 

linguagens baseadas no i* será realizada através da definição de metamodelos, com o apoio de 

uma ferramenta que irá aumentar o nível de abstração das etapas envolvidas neste processo.  

Os princípios envolvidos na engenharia de LPS auxiliarão no desenvolvido desta 

ferramenta de suporte a abordagem, que também será responsável pela geração automática da 

ferramenta de modelagem (editor gráfico) correspondente à linguagem criada.  

1.3 OBJETIVOS 

Motivados pelo problema exposto na seção anterior, esta seção apresenta o objetivo 

geral e os objetivos específicos que este trabalho pretende alcançar. O objetivo geral sintetiza 
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o principal propósito deste trabalho. Os objetivos específicos tornam o objetivo geral 

operacional e indica o que será realizado especificamente na pesquisa. 

Este trabalho tem como objetivo geral o desenvolvimento de uma abordagem 

automatizada para a definição estrutural de linguagens baseadas no i* e a geração automática 

das ferramentas CASE de modelagem correspondentes. 

A partir desse objetivo geral, definimos os seguintes objetivos específicos: 

 Realizar uma comparação entre algumas variações da linguagem de modelagem 

definida no framework i* (i* Wiki (GRAU et al., 2008), Tropos (SUSI et al., 

2005), GRL (AMYOT et al., 2009), i*-C (BORBA, 2009) e i* Aspectual 

(ALENCAR et al., 2010)); 

 Identificar construtores comuns e variáveis entre as linguagens baseadas no i* 

comparadas, utilizando-se dos princípios e técnicas do desenvolvimento de LPSs; 

 Definir um metamodelo núcleo com base nos construtores comuns identificados e 

com suporte a variabilidade para especificação sintática da nova linguagem; 

 Propor uma abordagem de configuração do metamodelo núcleo, de forma a 

definir novas linguagens da família i*; 

 Desenvolver uma ferramenta que automatize a definição de metamodelos de 

linguagens da família i* e a geração automática de editores gráficos que dêem 

suporte à modelagem com estas linguagens. 

1.4 METODOLOGIA 

Este trabalho de pesquisa seguiu o método de engenharia que é baseado na observação 

de soluções existentes, na identificação de problemas nessas soluções e na sugestão de 

abordagens para melhorar as soluções analisadas.  

Inicialmente foi feito um estudo sobre as duas principais sub-áreas envolvidas neste 

trabalho: a Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos e a Engenharia de Linhas de 

Produto de Software (ELPS). Na área da Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos 

foram pesquisadas algumas abordagens existentes, tais como o KAOS (LAMSWEERDE, 

2000), o NFR Framework (CHUNG et al., 1999), o V-graph (YU, Y. et al., 2004) e o 

Framework i* (YU, E. 1995). Foi dado um maior foco no framework i* por ser a abordagem 

principal deste trabalho devido a sua representatividade e por ser uma das linguagens mais 
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adotadas na comunidade de engenharia de software. Na área de Engenharia de Linhas de 

Produtos de Software (CLEMENTS; NORTHROP, 2001) (POHL et al., 2005) foram 

apresentadas as principais atividades envolvidas no processo e o modelo de features (KANG 

et al., 1990), artefato central usado nestas atividades e ao longo desta dissertação.  

O passo seguinte foi fazer uma comparação sobre os elementos de modelagem e as 

restrições nos relacionamento presentes nas linguagens baseadas no i* que foram analisadas, 

que incluem o i* Wiki (GRAU et al., 2008), Tropos (SUSI et al., 2005), GRL (AMYOT et al., 

2009), i*-C (BORBA, 2009) e o i* Aspectual (ALENCAR et al., 2010)). 

Tendo feito isso, concluiu-se que entre essas linguagens existe um conjunto de 

características comuns herdadas ou reusadas do i* original. O resultado desta comparação 

proporcionou a definição de um metamodelo núcleo criado tanto para representar as 

características comuns, como para suportar a inserção da variabilidade  existente nas diversas 

linguagens baseadas no i*. 

Para que isto fosse possível, percebeu-se a necessidade de definir um processo que 

permitisse a criação de linguagens baseadas no i* em um nível mais alto de abstração. Para 

tanto, este processo possui o apoio de uma ferramenta CASE que auxilia na definição do 

metamodelo da linguagem e na geração automática do editor gráfico que dá suporte a 

modelagem. Essa abordagem foi denominada AGILE (do inglês, Automatic Generation of i* 

Languages ou Geração Automática de Linguagens i*). 

Por fim, com o objetivo de avaliar a abordagem AGILE, realizamos um estudo de caso 

no qual aplicamos o processo e a ferramenta AGILE Tool na criação do metamodelo da 

linguagem i* Aspectual, bem como na geração do seu editor de modelagem gráfica. 

1.5 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Além deste capítulo introdutório, este trabalho encontra-se estruturado da seguinte 

forma: 

 

Capítulo 2 – Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos: apresenta o estado 

da arte na área da engenharia de requisitos orientada a objetivos, contextualizando brevemente 

o processo de engenharia de requisitos e as principais linguagens de modelagem existentes, 

tendo como foco principal a linguagem i*; 
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Capítulo 3 – Engenharia de Linhas de Produto de Software: apresenta os 

principais conceitos e princípios envolvidos na engenharia de LPSs, focando principalmente 

nos três processos envolvidos na engenharia de linhas de produto de software (gerenciamento, 

engenharia de domino e engenharia da aplicação), como também no modelo de features; 

Capítulo 4 – Comparando e Identificando as Variações do Framework i*: 

apresenta uma comparação sobre os elementos de modelagem e as restrições dos 

relacionamentos presentes nas principais variações do i*, a fim de apresentar a identificação 

das características comuns e variáveis entre estas linguagens; 

Capítulo 5 – Metamodelo para a Familia de Linguagens i*: apresenta a proposta de 

um metamodelo núcleo, com suporte à variabilidade, para a criação de novas linguagens 

baseadas no i*. 

Capítulo 6 – AGILE – Automatic Generation of i* Languages: apresenta detalhes 

da abordagem AGILE, utilizando o i* Aspectual como estudo de caso. 

Capítulo 7 – Conclusão: apresenta as conclusões finais acerca do trabalho 

apresentado e as considerações para o desenvolvimento de trabalhos futuros. 

Referências – são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas na realização 

deste trabalho. 
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2.1 ENGENHARIA DE REQUISITOS – UMA VISÃO GERAL 

De acordo com Kotonya e Sommerville (1998) a engenharia de requisitos é um ramo 

da engenharia de software que tem como principal objetivo descobrir as reais necessidades 

dos stakeholders no mundo real. Através destes destas necessidades é seja possível tornar o 

desenvolvimento de sistemas de softwares cada vez mais sistemático e disciplinado. 

O processo de Engenharia de Requisitos (Figura 2.1) tem a finalidade de cobrir todas 

as atividades envolvidas nas fases de descoberta, análise, documentação e validação dos 

requisitos de um sistema (KOTONYA; SOMMERVILLE, 1998). 

No processo proposto por Kotonya e Sommerville (1998), as atividades envolvidas são 

(Figura 2.1): 

 Elicitação de Requisitos: os requisitos são descobertos através de consultas aos 

stakeholders. Como resultado dessas consultas é gerado uma lista com a 

identificação dos requisitos identificados. 

 Análise e Negociação de Requisitos: os requisitos são analisados em detalhe por 

diferentes stakeholders e, a partir desta análise, tomam-se decisões sobre quais 

requisitos serão aceitos. Seu principal papel é evitar problemas de conflito, 

incompletude, ambigüidade e inconsistência de requisitos. 

 Documentação de Requisitos: Os requisitos devem ser documentados usando 

linguagem natural e/ou diagramas de representação de requisitos, gerando um 

documento compreensível a todos os stakeholders. 

 Validação de Requisitos: cada requisito deve ser checado cuidadosamente para 

confirmar sua consistência e completude. É utilizado para detectar problemas no 

documento de requisitos antes de executar as próximas atividades do ciclo de 

desenvolvimento. Essa etapa é realizada conjuntamente com o cliente. 

A aplicação desse processo é realizada, sobretudo, nas etapas iniciais do 

desenvolvimento de software. Seus artefatos (por exemplo, o documento de requisitos do 

sistema) são vistos como o estabelecimento de um contrato entre todas as partes envolvidas 

em um projeto de software. Os diversos modelos e descrições geradas (e.g. um diagrama de 

casos de uso, descrição de cenários, diagramas i*) são considerados como meios facilitadores 

da comunicação, principalmente no atendimento das necessidades dos clientes e quanto à 

satisfação das expectativas dos usuários. 
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O GORE considera tanto os Requisitos Funcionais, como também os Requisitos Não-

Funcionais3 (do inglês, Non-Functional Requirements – NFRs) (CHUNG et al., 1999) para 

responder os questionamentos descritos anteriormente. Assim, torna-se possível visualizar os 

objetivos existentes no ambiente em que o sistema será inserido, de modo que o sistema a ser 

desenvolvido corresponda ao que realmente os stakeholders necessitam. 

O crescimento do uso de objetivos na Engenharia de Requisitos e as necessidades 

enfrentadas pelos diversos grupos de pesquisas espalhados pelo mundo incentivaram o 

desenvolvimento de várias propostas de abordagens GORE. Alguns exemplos são o KAOS 

(LAMSWEERDE, 2000), o NFR Framework (CHUNG et al., 1999), o V-graph (YU, Y. et 

al., 2004) e o Framework i* (YU, 1995). 

2.2.1 KAOS 

O KAOS (do inglês, Keep All Objectives Satisfied) é um método para elicitação de 

requisitos baseados em objetivos, agentes e restrições. Os conceitos são apresentados em um 

grafo onde os nós representam uma abstração (ação, restrição, e objeto) e os arcos capturaram 

a semântica de seus relacionamentos. Segue o processo top-down como estratégia para a 

elicitação de requisitos a partir de objetivos abstratos que vão sendo refinados até que um 

nível operacional seja atingido. (LAMSWEERDE, 2000). 

Com KAOS os requisitos operacionais de software são derivados gradualmente a 

partir dos objetivos básicos do sistema. A derivação prossegue de acordo com as seguintes 

etapas (LAMSWEERDE, 2000): 

 Modelagem de objetivos: um grafo de refinamento de objetivos é elaborado 

através da identificação de objetivos relevantes a partir do material de entrada 

(tais como transcrições de entrevistas e documentos disponíveis) - normalmente, 

procurando por palavras-chave intencionais descritas em linguagem natural; 

sempre focando no questionamento do porque e como. 

                                                 
3  Requisitos Funcionais são as funcionalidades do sistema e os requisitos não-funcionais são requisitos 
qualitativos (como segurança, confiabilidade, disponibilidade, tempo de resposta), ou seja, é desejável que o 
sistema tenha, mas não é especificado como esses requisitos serão satisfeitos. Às vezes, conflitos são gerados 
com a escolha de dois ou mais requisitos não-funcionais incompatíveis na sua satisfação simultânea (por 
exemplo, deseja-se que o sistema seja seguro como também tenha um tempo de resposta reduzido) (KOTONYA; 
SOMMERVILLE, 1998). 
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 Modelagem de objetos: classes UML (Unified Modeling Language), atributos e 

associações são derivados sistematicamente a partir das especificações dos 

objetivos; 

 Modelagem de agentes: os agentes são identificados e as suas capacidades de 

monitoramento e de controle são elicitadas.  

 Operacionalização: operações e seu domínio de pré e pós-condições são 

identificados a partir das especificações dos objetivos. 

No exemplo do modelo KAOS representado na Figura 2.2, temos o objetivo principal 

que o sistema deverá atingir: Evitar [colisão de trens]. Para atingi-lo, é necessário satisfazer 

o requisito de Manter [distância entre os trens]. Contudo, para satisfazer este requisito 

precisamos atingir três objetivos: Manter [Aceleração segura/Controlar comando de 

aceleração], Manter [Segurança do comando da resposta com o trem] e Manter 

[controle de paradas súbitas]. Alguns destes objetivos são atingidos através de agentes 

envolvidos no problema que podem ser agentes reais e/ou agentes de software. No caso do 

objetivo Manter o [Segurança do comando da resposta com o trem] é responsabilidade do 

controlador a bordo do trem. Por sua vez, Manter [Aceleração segura/Controlar comando 

de aceleração] é refinado em outros dois objetivos: Manter [Precisão da 

velocidade/Estimativa da posição atual] que tem como agente responsável o Sistema de 

rastreamento e Manter [Segurança do comando de partida baseado na 

velocidade/Estimativa da posição atual], que por sua vez é refinado em mais três objetivos 

e um requisito para serem atingidos: o objetivo Efetuar [Mensagem enviada em tempo de 

comando] e o requisito Manter [Segurança do comando de mensagem] que é 

responsabilidade do sistema de controle de velocidade, os objetivos Efetuar [Entrega da 

mensagem em tempo de comando] que é responsabilidade da equipe de infra-estrutura de 

comunicação e Manter [Exercer a entrega de mensagem de comando] que tem como 

agente responsável o controlador abordo do trem. 

Enfim, KAOS é um método orientado a objetivos para a engenharia de requisitos que 

tem a intenção de exportar as virtudes da orientação a objetivos como guia aos arquitetos de 

software para a realização de suas tarefas de planejamento. Ele mistura a argumentação 

qualitativa e formal dos requisitos para a realização de arquiteturas de software que satisfaçam 

os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. 
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softgoal de Segurança, indicando uma contribuição positiva através do link + (ajuda). Na 

Figura 2.4(b) temos que a representação do relacionamento de correlação entre o objetivo 

Persistência e o softgoal Segurança, indicando interferência negativa, e entre o objetivo 

Persistência e o softgoal Confidencialidade, indicando uma interferência positiva. O 

objetivo Persistência é decomposto em outros dois objetivos, um sendo a Persistência em 

Banco de Dados ou Persistência em Arquivo. O objetivo de Persistência em Banco de 

Dados por sua vez pode ser decomposto em três tarefas (Inicia [BD], Conecta [BD] e 

Desconecta [BD]) que devem ser executadas para satisfazê-lo. 

Os elementos do V-graph nos possibilitam a extração de várias visões (Figura 2.4): 

visão de dados, através dos tópicos; visão de objetos, através dos tópicos e tipos; influencia 

direta ou indireta que uma característica exerce sobre as outras, através dos relacionamentos; 

visão funcional, através de tipos; dentre outras. 

2.2.4 O Original framework i*  

O framework i* (YU, E. 1995) (i-estrela, que significa Intencionalmente Distribuído) é 

uma abordagem GORE destinada a modelagem organizacional. Através deste framework é 

possível modelar e analisar sistemas sob uma visão estratégica e intencional de processos que 

englobam diversos participantes. Ele é centrado na representação dos relacionamentos ou 

dependências entre atores estratégicos, sendo esses, representações dos stakeholders 

envolvidos no sistema. Cada um dos atores envolvidos possui intenções que são representadas 

como objetivos. Cada objetivo deve ser analisado, partindo do ponto de vista do ator, para que 

seja possível identificar as dependências existentes entre atores. Desta forma, atores 

dependem uns dos outros para que seus objetivos sejam atingidos, suas tarefas realizadas e os 

recursos necessários sejam fornecidos. Essas dependências existentes entre os atores formam 

uma rede social que representa o sistema e o seu ambiente. 

A estrutura conceitual do i* deve ser utilizada para obter uma compreensão mais 

apurada sobre os relacionamentos da organização, de acordo com os diversos atores do 

sistema e compreender as razões envolvidas nos processos de decisões (YU, E. 1997). 

De acordo com o descrito anteriormente, elencamos algumas potencialidades do i* 

(YU, E. 1995): 
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i. a modelagem do ambiente organizacional em termos de relacionamentos 

intencionais provê uma modelagem de ambiente mais rica em comparação aos 

frameworks de requisitos existentes, que produzem modelos em termos de 

entidades e atividades; 

ii. a modelagem explícita das razões (do inglês, Rationales) proporcionam uma 

compreensão mais profunda sobre o porquê de um determinado sistema ser 

implantado em uma organização, bem como a maneira que ele será incorporado; 

iii. suporte a análise dos sistemas propostos e configurações organizacionais em 

relação aos interesses estratégicos dos atores. Interdependências entre atores são 

analisadas em termos de oportunidades e vulnerabilidades. Atores são analisados 

pela aplicabilidade, viabilidade e credibilidade. 

O framework i* inicialmente proposto por (YU, E. 1995), muitas vezes não provê 

soluções satisfatórias para problemas particulares enfrentados por diversos grupos de 

pesquisa. Para suprir as dificuldades encontradas, cada um destes grupos desenvolveu 

extensões da abordagem, com o intuito de obter soluções para os seus problemas. De acordo 

com Lucena e outros (2008), a existência de várias extensões do i* pode ocasionar em: 

i. cada variação pode apresentar diferenças sintáticas e semânticas; 

ii. divisão do esforço, ao passo que cada grupo irá focar no desenvolvimento de 

uma ferramenta que dê suporte a sua própria versão do i*; 

iii. inibição da adoção do i* por parte de novos usuários. 

Diante disso, na próxima seção serão apresentados os conceitos principais do 

framework i*, detalhando os dois modelos de representações suportados por ele, bem como os 

componentes de cada um desses modelos. Em seguida, serão apresentadas as extensões mais 

relevantes do i* e, finalmente, será apresentada uma comparação entre essas versões. 

2.2.4.1 Conceitos i* 

O framework i* é formado basicamente por dois tipos de modelos responsáveis por 

representar diferentes níveis de abstração sobre um ambiente organizacional. Estes são: o 

modelo de Dependência Estratégica ou SD (do inglês, Strategic Dependency) e o modelo de 

Razão Estratégica ou SR (do inglês, Strategic Rationale). 
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2.3.1 i* Wiki 

O i* Wiki (GRAU et al., 2008) é uma versão simplificada do framework i* original. 

Esta versão é voltada especialmente aos novos usuários como guia de estudo, mas também 

serve como guia para os usuários mais experientes. São abordados os conceitos fundamentais 

do i*, tais como os modelos SD e SR, bem como seus elementos e ligações. Entretanto, por 

ser uma versão mais leve que a proposta original do i*, uma de suas restrições 

(especificamente a ligação meio-fim) sofreu alterações a fim de prover maior usabilidade aos 

usuários. Mais detalhes sobre as diferenças com a i* original serão tratados no Capítulo 4. 

2.3.2 Tropos 

O projeto Tropos (CASTRO, MYLOPOULOS, 2000) propõe uma metodologia para o 

desenvolvimento de softwares orientados a agentes, que possui as seguintes atividades: 

engenharia de requisitos (iniciais e finais), projeto arquitetural, projeto detalhado e 

implementação. É centrada na engenharia de requisitos a fim de reduzir a incompatibilidade 

entre o sistema e o seu ambiente. Os conceitos e modelos do framework i* (YU, E. 1995) são 

utilizados nas fases de requisitos, arquitetura e projeto detalhado. Além da versão proposta 

por Castro e outros (2000 e 2002), outras versões do Tropos foram surgindo com o tempo 

(BRESCIANI et al., 2004) (SUSI et al., 2005). 

2.3.3 GRL 

O GRL (do inglês, Goal-oriented Requirement Language) (AMYOT et al., 2009) foi 

desenvolvido especificamente com o propósito de amadurecer a modelagem dos requisitos 

não-funcionais representados nos modelos i*. O autor afirma que é importante o engenheiro 

de requisitos estar preocupado com o “porquê” da escolha de inserir certos comportamentos e 

de seguir certas restrições. Isto é chamado de posição estratégica, onde o engenheiro de 

requisitos trabalha em um nível mais elevado, obtendo a oportunidade de considerar as reais 

necessidades dos stakeholders e/ou de tentar evitar vulnerabilidades no seu ambiente. 
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2.3.4 i*-c 

O i*-c é uma abordagem baseada no i* Wiki que tem como objetivo ajustar os 

modelos i* para que os mesmos pudessem ser usados para representar Linhas de Produtos de 

Software. Dessa forma, Borba (2009) propôs uma extensão da linguagem i*, denominada i*-c 

(i* with cardinality), onde adicionou cardinalidade em alguns elementos de modelagem, 

permitindo capturar mais informações sobre a variabilidade de uma LPS, de forma semelhante 

aos modelos de features propostos por Czarnecki e Eisenecker (2000). 

2.3.5 i* Aspectual 

Alencar e outros (2010) propôs uma variação do i* original com conceitos e métodos 

da orientação a aspectos (RASHID et al., 2003), com a finalidade de aumentar a modularidade 

e diminuir a complexidade visual dos modelos i*. Para isto os autores do i* Aspectual 

perceberam a necessidade de separar os interesses transversais (do inglês, Crosscutting 

Concerns) do resto dos elementos do modelo. Interesses são considerados transversais quando 

seu comportamento pode ter impacto em (ou influenciar) múltiplos compartimentos ou 

componentes do sistema. Estes interesses transversais foram tratados como novos elementos 

de modelagem a fim de facilitar a definição dos novos relacionamentos que foram inseridos. 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foi apresentada uma visão geral sobre a Engenharia de Requisitos e, 

especificamente, sobre a Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos. Foram descritas 

algumas propostas de abordagens para modelagem de requisitos orientada a objetivos: o 

método KAOS, o NFR Framework, o V-graph e o Framework i*. 

Dentre as abordagens apresentadas, este trabalho tem como foco principal o 

framework i*. O principal motivo pela qual foi escolhida é que existe uma grande variação de 

linguagens que foram construídas baseadas no i*. A partir disso percebeu-se que muitas 

destas linguagens não possuíam e/ou ainda não possuem suporte ferramental de modelagem e 
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assim a linguagem tornou-se o foco principal deste trabalho. Para isto foram apresentados os 

seus elementos de modelagem bem como as restrições de relacionamento que ocorrem entre 

eles. 

Algumas das variações citadas foram apresentadas resumidamente a caráter de 

conhecimento. Tais linguagens serão apresentadas em mais detalhes no Capítulo 4. 

Sendo assim, no próximo capítulo será apresentado os conceitos do paradigma da 

Engenharia de Linhas de Produto de Software a fim de prover o embasamento necessário para 

identificar as diferenças entre as linguagens baseadas no i* e, assim, capturar variabilidade 

existente entre elas. 
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3.1 LINHAS DE PRODUTO DE SOFTWARE 

Uma Linha de Produtos de Software (LPS) é um conjunto de sistemas de software que 

compartilham características comuns e gerenciam um conjunto de características particulares 

que satisfaçam necessidades específicas dos clientes (SEI, 2010). Esse paradigma vem 

ganhando cada vez importância para as empresas de desenvolvimento de software por 

proporcionar redução de tempo e custo e aumento na produtividade e qualidade de seus 

produtos, permitindo assim uma entrada rápida destes produtos no mercado. De acordo com 

Nascimento (2008) os pontos mais relevantes sobre os benefícios de LPS são: 

 Aumento da qualidade: uma vez que os artefatos numa LPS serão reutilizados 

em outros produtos e, conseqüentemente revisados e testados temos maiores 

chances da detecção de falhas e correções aumentando, assim, a qualidade de 

todos os produtos. 

 Redução do esforço de manutenção: uma vez que os artefatos da linha possuem 

maior qualidade, eles podem ser reutilizados com maior eficiência. Uma vez 

queas mudanças serão propagadas em todos os produtos em que estes artefatos 

sejam utilizados e, conseqüentemente, os produtos apresentarão uma redução de 

defeitos. 

 Redução dos custos de desenvolvimento: devido às potencialidades propiciadas 

pelo reuso, as preocupações de desenvolvimento envolverão a evolução do 

produto e o melhoramento das funcionalidades. Uma visão baseada no 

crescimento, em novos investimentos, não na manutenção ou “reinvenção da 

roda”. 

 Redução do tempo para o produto chegar ao mercado: uma vez que depois de 

certo tempo a base de artefatos reutilizáveis dará suporte à criação dos produtos da 

linha; 

 Aprimorar estimativas de custo: boa parte do núcleo comum às aplicações 

encontra-se construído e mensurado, assim fica mais fácil avaliar o custo daquilo 

que resta ser feito. 

 Benefícios aos clientes: inclui a minimização do preço das aplicações; a 

facilidade de uso, e adaptação aos novos produtos (uma vez que os clientes já 

estão acostumados a utilizar uma determinada plataforma na qual o seu novo 
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produto é baseado); e, o menor número de falhas devido à qualidade dos 

componentes adicionados. 

De acordo com Alves (ALVES, 2007), as concepções preliminares sobre uma Linha 

de Produto de Software (LPS) derivam de estudos realizados por Dijkstra (1976) e Parnas 

(1972) a respeito da Variabilidade de Software (Software Variability). Nesses estudos são 

avaliadas algumas questões importantes sobre: (i) as decisões em nível de projeto, até que 

sejam definidos os membros individuais de uma família de produtos; (ii) e o gerenciamento 

da variabilidade. 

No momento em que se abrangem esses conceitos, pode-se definir uma sistemática de 

construção de aplicações a partir da seleção de funcionalidades desejáveis, definidas dentro de 

um domínio de atuação (por exemplo, jogos, e-commerce, etc.) e a partir de artefatos que 

podem ser reutilizados (artefatos básicos ou core assets). 

Nesse contexto, surge a LPS, que é um conjunto de produtos de software derivados a 

partir de uma base compartilhada de artefatos, onde se procura reutilizar o máximo do esforço 

já empreendido, sem esquecer as peculiaridades de cada aplicação. Também se emprega, para 

designar uma LPS, o termo Família de Produtos de Software.  

A LPS é apoiada pela Engenharia de Linhas de Produto de Software (ELPS) que, 

segundo Pohl e outros (2005), diz respeito ao conjunto de atividades de desenvolvimento de 

software que dão apoio à criação sistematizada de artefatos de software, legíveis, controlados 

e modulares, a fim de que se possa identificar um grupo de componentes comuns, assim como 

tratar a parcela de características particularidades (ou variabilidades) dos produtos de 

software.  

De acordo com o Software Engineering Institute (SEI, 2010), as atividades da ELPS 

são (Figura 3.1): 

 Engenharia do Domínio: engloba a fase de desenvolvimento de core assets5, 

onde são estabelecidas as características comuns da LPS.  

 Engenharia da Aplicação: é responsável por derivar aplicações de uma linha de 

produtos com base nos core assets pré-definidos. Essa atividade depende tanto 

dos artefatos gerados na atividade anterior, como dos requisitos do produto a ser 

desenvolvido. 

                                                 
5 São os fundamentos comuns a um mesmo produto, por exemplo: arquiteturas, planos de teste, casos de teste, 
documentação de projeto, especificação de requisitos, modelos de domínio, etc (POHL et al., 2005). 
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entre os requisitos da aplicação e os requisitos resultantes do processo de 

Engenharia de Domínio. A principal preocupação dessa atividade é detectar 

diferenças entre requisitos de aplicação e os produzidos na engenharia de 

requisitos de domínio, para que se possa reutilizar o máximo possível dos 

requisitos de domínio. É feita a documentação que contém o modelo de 

variabilidade de domínio com os dados correspondentes aos pontos que a 

aplicação reutiliza. 

 Projeto de Aplicação: este subprocesso contém as atividades de produção da 

arquitetura da aplicação que é semelhante ao projeto de software de um sistema 

único. A arquitetura da aplicação determina toda a estrutura de uma aplicação 

específica e tem que satisfazer os requisitos dessa aplicação. 

 Realização de Aplicação: são tratados todos os detalhes de projeto, 

implementação e configuração de componentes. É produzida a aplicação desejada 

de acordo com a seleção e configuração dos componentes de software 

reutilizáveis e com as características específicas da aplicação. Após a junção de 

todos os componentes, a aplicação poderá ser testada. 

 Testes de Aplicação: consistem em atividades necessárias para validar e verificar 

uma aplicação de acordo com a sua especificação. É necessário definir um 

conjunto de testes que se apliquem adequadamente à aplicação a ser testada. 

Também é útil ter uma documentação dos testes para que se possa repetir o 

processo de teste da aplicação.  

Para produzir uma linha de produtos é importante analisar as similaridades e 

variabilidades de forma a produzir produtos com as mesmas características base, mas com 

diferenças que ajudam a dar maior resposta às necessidades individuais dos clientes. As 

similaridades e variabilidades podem ser capturadas com modelos de features (KANG et al., 

2002). Esses modelos são apresentados mais detalhadamente na Seção 3.2.1. 

Com base no modelo de features, a Engenharia da Aplicação poderá realizar a criação 

dos diversos tipos de aplicação através, por exemplo, da escolha de requisitos que devem ou 

não existir num determinado artefato. 
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3.1.3 Gerenciamento 

A atividade de Gerenciamento deve ser executada para permear e controlar todo o 

processo. Os processos dentro de uma LPS não podem ser constituídos de maneira ad hoc, 

uma vez que a dependência de artefatos entre os produtos da linha é bastante elevada. 

Responsabilidades devem ser distribuídas de maneira eficiente. É necessário que alguém 

esteja monitorando as diversas atividades para dar: as diretrizes básicas para a realização das 

atividades; identificar e mitigar os riscos inerentes a inserção ou retirada de novos produtos da 

linha; e, finalmente, realizar a comunicação com o cliente e com os fornecedores dos insumos. 

Alguns outros requisitos gerais devem ser atendidos para o estabelecimento, dentro da 

organização, das atividades de ELPS (Figura 3.1), a fim de que se obtenha o grau de reuso 

esperado, com a qualidade final desejada para os produtos da linha.  

De acordo com (ALVES, 2007) podemos relacionar algumas qualidades desejáveis de 

uma LPS: (i) a Família de Produtos deve ser claramente identificada; (ii) a Família deve ser 

definida e projetada como uma Linha de Produtos, ou seja, não apenas através da aplicação de 

boas práticas de desenvolvimento de software e implementação de padrões de projeto, na fase 

de desenvolvimento do sistema. A especificação de uma LPS envolve todas as disciplinas da 

Engenharia de Software, cada qual com a sua contribuição específica; (iii) a Família de 

Produtos deve ser instanciada para a geração de produtos com características particulares. 

Fato que não poderá reduzir o potencial de utilização de boas práticas e técnicas de reuso no 

aproveitamento do esforço já empregado na organização; e, (iv) a documentação da Família 

de Produtos deve ser clara, incluindo requisitos bem estabelecidos, análise e projeto 

adequados, implementação padronizada e testes. 

Para produzir uma linha de produtos é importante analisar as similaridades e 

variabilidades entre os produtos da linha, de forma a produzir produtos com as mesmas 

características base e com as necessidades específicas dos clientes bem definidas. Para isto, na 

próxima Seção serão apresentados os conceitos de variabilidade (WEISS; LAI, 1999) e dos 

modelos de features (KANG et al., 1990). 
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As similaridades e variabilidades existentes em um sistema são capturadas utilizando 

os modelos de features. Esses modelos são apresentados mais detalhadamente na próxima 

seção. 

3.2.1 Modelos de features 

Segundo Kang e outros (1990), as variabilidades podem ser inicialmente identificadas 

por meio do conceito de características (do inglês, feature). Uma feature pode ser vista como 

uma propriedade de sistema ou funcionalidade que é relevante para alguns stakeholders e 

usada para capturar características comuns e variáveis entre produtos de uma mesma família 

(CZARNECKI; EISENECKER, 2000). As features estão organizadas num diagrama, 

geralmente na forma de uma árvore com a raiz representando um conceito (e.g. um sistema de 

software) que pode ser refinado em features e estas em subfeatures. Um modelo de features é 

constituído por um ou mais diagramas de features que as organiza hierarquicamente.  

De acordo com Kang e outros (1990), as features podem ser classificadas como sendo: 

 Obrigatórias: são funcionalidades que sempre estarão presentes nas linhas do 

produto e identificam explicitamente o produto; 

 Opcionais: podem ou não estar presentes em um produto. Quando estão 

presentes, adicionam algum valor às features obrigatórias de um produto; 

 Variáveis: possuem um conjunto de features relacionadas em que zero ou mais 

dessas features podem ser selecionadas para estarem presentes em um produto; 

Existem diversas notações que representam os modelos de features. Em FODA (do 

inglês, Feature-Oriented Domain Analysis) (KANG et al., 2002), uma feature do tipo 

obrigatória  (Legenda 1(a)) é representada por uma linha simples, enquanto que uma feature 

do tipo opcional (Legenda 1(b)) é representada por um círculo aberto. As decomposições 

deste método podem ser: and (todas as sub-features devem estar presentes em um produto 

concreto, Legenda 1(c)), or (dentre as sub-features uma ou mais podem estar presentes no 

produto, Legenda 1(d)) e xor (ou-exclusivo, Legenda 1(e)), representadas com traços e arcos, 

respectivamente. 

 



(CZA

com 

abert

agrup

(Leg

2 (ar

Eisen

etc.),

veze

aplic

 

Legen
 

Nessa d

ARNECKI; 

círculo fech

to (Legenda

padas, pode

genda 2(d)) o

rcos preenc

necker (200

, onde a car

s que uma f

cação. 

 

nda 1 – Notaç

dissertação 

EISENEC

hado (Lege

a 2(b)) e fea

e-se ainda f

ou xor com

chido, aber

00), feature

rdinalidade 

feature, com

Legenda

ção das featur

é utilizada

KER, 2000

nda 2(a)), u

atures agrup

fazer a sepa

m cardinalida

rto e aberto

es podem se

de uma fea

m as suas su

a 2 – Notação

res utilizadas 

a a notaçã

0) onde um

uma feature

padas são re

aração entre

ade (Legend

o com card

er represen

ature signifi

ub-features,

o das features

no método F

ão de feat

a feature d

e do tipo op

epresentada

e xor (ou-ex

da 2(e)), con

dinalidade). 

ntadas com 

fica um inte

, podem est

s utilizadas ne

 
FODA (KANG

tures basea

do tipo obri

cional é rep

as com arco

xclusivo) (L

nforme pod

Na aborda

cardinalida

rvalo que d

ar presentes

 
esta dissertaç

G et al., 2002

ada em ca

igatória é re

presentada c

os. No caso 

Legenda 2(

de ser visto n

agem de C

ade (e.g., [1

denota a qua

s em uma d

ção 

41

) 

ardinalidade

epresentada

com círculo

de features

c)), or (ou)

na Legenda

Czarnecki e

1..*], [3..3],

antidade de

determinada

 

e 

a 

o 

s 

) 

a 

e 

, 

e 

a 



dispo

featu

símb

Fron

obrig

o cir

segur

obrig

prese

obrig

de ra

que u

estar

Sixty

ramif

3.2.2

relac

depe

featu

entre

 

 

A Figur

ositivos mó

ures:  Servi

bolo com o 

nt Door C

gatoriament

rculo abert

rança, ou s

gatórias (R

entes em tod

gatória (Inh

amificação (

uma ou ma

rem presente

y Seconds q

ficação abe

2 Restriçõ

De acor

cionamentos

ndência apr

ures) em um

e features é

a 3.5 apres

óveis em ca

ces, Access

círculo pre

Controller 

te em cada 

to indicand

seja, esta f

Register Inh

das as aplic

habitant Au

(ou arco) pr

is de suas s

es em um d

que estão ag

rta apenas u

Figura 3.5 

ões de varia

do com Po

s de depen

resentam co

m modelo d

é important

senta um m

sas intelige

s Controlle

enchido ind

são obrigat

aplicação. A

do que cad

feature é op

habitant e 

cações. A fe

uthorizatio

reenchido, q

sub-features

determinado

grupadas so

uma entre a

– Exemplo d

abilidade 

ohl e outro

ndência en

omo determ

de features. 

te que exist

modelo de f

entes. A fea

er, Front D

dica que as 

tórias, sign

A feature S

da aplicação

pcional. A 

Entrance 

eature Entr

on) e uma o

que se enco

s (Passwor

o produto. Já

ob a feature

as duas pode

de modelo de f

os (2005), n

ntre as fea

minadas feat

 Na existê

ta um trata

features re

ature raiz (S

Door Contr

sub-feature

nificando q

Security Me

o pode ou 

feature Se

Authoriza

rance Auth

opcional (G

ontra sob a f

d e Finger

á no caso d

Time to C

e ser selecio

features (CE

nos modelo

atures cont

tures se rel

ncia destes 

amento de r

elacionado a

Smart Hom

oller e Sec

es Services,

que estas fe

echanisms 

não conte

ervices pos

ation) que 

orization p

Guest Autho

feature Acc

print) pode

as sub-featu

lose, estão r

onada. 

TINA et al., 2

os de featu

tidas. Estes

acionam (re

relacionam

restrições p

a uma apli

me) possui 

curity Mech

, Access C

features dev

possui o sí

er um mec

ssui duas s

também d

possui uma 

orization). 

cess Contro

em ser esco

ures Thirty

representad

2009) 

ures sempre

s relaciona

equer ou ex

mentos de d

para que se

42

icação para

quatro sub-

hanisms. O

ontroller e

vem existir

mbolo com

canismo de

ub-features

devem estar

sub-feature

O símbolo

oller, indica

olhidas para

y Seconds e

das por uma

 

e existiram

amentos de

xclui outras

dependência

eja possível

2 

a 

-

O 

e 

r 

m 

e 

s 

r 

e 

o 

a 

a 

e 

a 

m 

e 

s 

a 

l 



43 
 

satisfazer as variabilidades presentes. Os tipos de restrições que podem existir na modelagem 

das variabilidades são representadas no metamodelo proposto por Pohl e outros (2005) 

(Figura 3.6): 

 Requer V_V: quando existir a necessidade de expressar que uma variante (V1) 

requer outra variante (V2) para satisfazer corretamente a variação independente 

dos pontos de variação que estão associadas. Consequentemente, se V1 requer V2 

isto implica dizer que, se V1 for selecionada V2 também será selecionada; 

 Exclui V_V: quando existir a necessidade de expressar que uma variante (V1) 

exclui outra variante (V2) para satisfazer corretamente a variação independente 

dos pontos de variação que estão associadas. Consequentemente, se V1 exclui V2 

isto implica dizer que, se V1 for selecionada V2 não poderá ser selecionada para 

configuração; 

 Requer V_VP: quando existir a necessidade de expressar que um ponto de 

variação (VP2) deve ser parte de uma configuração dependendo da seleção de uma 

variante (V1) particular presente em outro ponto de variação. Consequentemente, 

se V1 requer VP2, se V1 for selecionada VP2 também será selecionada; 

 Exclui V_VP: quando existir a necessidade de expressar que um ponto de 

variação (VP2) não deve ser parte de uma configuração dependendo da seleção de 

uma variante (V1) particular presente em outro ponto de variação. 

Consequentemente, se V1 exclui VP2 isto implica dizer que, se V1 for selecionada 

VP2 não poderá ser selecionada para configuração; 

 Requer VP_VP: quando existir a necessidade de expressar que um ponto de 

variação (VP1) requer outro ponto de variação (VP2) para satisfazer corretamente 

a variação.  Consequentemente, se VP1 requer VP2 isto implica dizer que, se VP1 

for selecionada VP2 também será selecionada; 

 Exclui VP_VP: quando existir a necessidade de expressar que um ponto de 

variação (VP1) exclui outro ponto de variação (VP2) para satisfazer corretamente a 

variação. Consequentemente, se VP1 exclui VP2 isto implica dizer que, se VP1 for 

selecionada VP2 não poderá ser selecionada para configuração; 

Na Figura 3.5 apresentada na Seção anterior é possível apresentar um exemplo de 

relacionamento de dependência entre features. A aplicação Smart Home necessita que exista 

uma política de segurança de permissão de entrada. Podemos definir que se a feature 

Fingerprint for selecionada, para que se tenha maior segurança ela requer que o tempo de 
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Apresentou os conceitos de variabilidade em LPS e o método de modelagem de 

features utilizado para identificar e representar as features comuns e variáveis de uma LPS 

cujos membros são ferramentas de edição de modelos baseados nas variações do framework 

i*. Também foi descrito os métodos utilizados para tratar o relacionamento de dependência 

entre features. 

Provido destes conceitos, no próximo capítulo será apresentado uma comparação entre 

diversas linguagens que foram construídas baseadas no i* a fim de identificar as 

características comuns e variáveis entre elas. A partir do resultado produzido será possível 

construir o metamodelo núcleo para construção de linguagens baseadas no i*. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

Diversas extensões do i* foram propostas devido às necessidades específicas dos 

grupos de pesquisa da comunidade do i* (Toronto, Itália, Espanha, Brasil etc.). Cada uma 

destas variações possui características particulares que são representadas através de novos 

construtores (elementos de modelagem). Como resultado, uma nova ferramenta deve ser 

construída para prover suporte à nova linguagem. Por outro lado, é possível perceber que na 

diversidade das linguagens baseadas no i*, existe um núcleo comum de construtores entre 

elas, já que utilizaram como base para suas concepções o framework i*. Deste modo, 

podemos afirmar que cada uma das diversas linguagens baseadas no i* pode ser reconhecida 

como produtos de uma família de linguagens i*. Identificando o núcleo comum dos 

construtores e os construtores variáveis dentre essas linguagens, o esforço do 

desenvolvimento de ferramentas de suporte para elas pode ser reduzido através do uso de 

técnicas da ELPS. 

Sendo assim será apresentada uma comparação entre algumas linguagens propostas 

baseadas no i* (i* original (YU, 1995), i* Wiki (GRAU et al., 2008), Tropos (SUSI et al., 

2005), GRL (AMYOT et al., 2009), i*-c (BORBA, 2009) e Aspectual i* (ALENCAR et al., 

2010)) a fim de identificar a variabilidade existente entre elas. A pretensão é a identificação 

das características comuns e variáveis existentes para que seja possível definir uma estratégia 

de reuso dessas características na construção de ferramentas de modelagem destinada a novas 

linguagens baseadas no i*. Através das características comuns será definido um metamodelo 

núcleo capaz de representá-las e de suportar o tratamento de configurações diversificadas a 

fim de conceber a família de linguagens i*. 

Nas próximas seções serão apresentadas as comparações do i* original com as 

seguintes linguagens: i* Wiki, Tropos, GRL, i*-c e Aspectual i*. 

4.2 I* ORIGINAL VERSUS I* WIKI 

As diferenças existentes a linguagem i* Wiki e a i* Original estão relacionada à 

ligação meio-fim encontrada nos modelos SR. Nesta variação do i*, o “meio” é 

exclusivamente expresso na forma de uma tarefa e o “fim” é exclusivamente expresso na 
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Tabela 4.3 – Diferenças de Restrições dos relacionamentos entre o i* original (YU, 1995) e o i* Wiki 
(GRAU et al., 2008) 

 i* original i* Wiki 
Ligação de Dependência 

(Open, Critical e Committed) 
○●, ●○ e ●● ○●, ●○ e ●● 

Ligação de Ator - ISA 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 

Ligação de Ator – Is Part Of 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 
Ligação de Ator – Covers POPA POPA 

Ligação de Ator – Occupies AGPO AGPO 
Ligação de Ator – Plays AGPA AGPA 
Ligação de Ator – INS AGAG AGAG 

Meio-fim T●, OO e SGSG TO 
Decomposição de Tarefas T● T● 

Ligação de Contribuição 

 
SGSG e TSG 

 
(Make, Break, SomePlus, 

SomeMinus, Help, Unknown, 
Hurt,Or e And) 

 
SGSG, TSG e OSG 

 
(Make, Break, SomePlus, 

SomeMinus, Help, Unknown, 
Hurt,Or e And) 

 

 
Na comparação de restrições dos relacionamentos entre o i* original e o i* Wiki é 

possível destacar apenas a ligação meio-fim e as ligações de contribuição (Tabela 4.3). A 

ligação meio-fim no i* original pode acontecer de uma tarefa para qualquer elemento 

intencional, de um objetivo para outro e de uma softgoal para outro. No i* Wiki acontece 

apenas entre uma tarefa (como sendo “meio”) e um objetivo (como sendo um “fim”). As 

ligações de contribuição do i* Wiki possuem restrições diferenciadas do i* original. No i* 

Wiki pode acontecer de existir o relacionamento de contribuição de um objetivo para um 

softgoal enquanto que o i* original não permite. 

4.3 I* ORIGINAL VERSUS TROPOS 

Na versão mais atual do Tropos, proposta por Susi (2005), criou-se um metamodelo 

específico que apresenta algumas mudanças em relação ao i* original. Modificou-se os nomes 

dos elementos Tarefa (Task) para Plano (Plan) e Objetivo (Goal) para Hardgoal (Figura 4.2). 

Além disso, as restrições da ligação meio-fim foram modificadas (Figura 4.3(a)) e 

acrescentaram-se novos tipos de decomposição: a decomposição-OR e a decomposição-AND 

(Figura 4.3(b)). 
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Para facilitar a apresentação das comparações das restrições possíveis dos 

relacionamentos, adotaremos a notação apresentada na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 – Identificação dos símbolos utilizados nas comparações de construtores e restrições entre o i* 
original e o Tropos 

Símbolos 
AT Ator R Recurso 
AG Agente S Softgoal 
PO Posição P Plano 
PA Papel  HG Hardgoal 
O Objetivo ● Todos os elementos intencionais 
T Tarefa ○ Todos os tipos de atores 

  

Na Figura 4.3, bem como na Tabela 4.6, encontram-se as diferenças entre as restrições 

dos relacionamentos presentes no i* original e o Tropos. 

 

Tabela 4.6 – Diferenças de Restrições dos relacionamentos i* original (YU, 1995) e o Tropos (SUSI et al., 
2005) 

 i* original Tropos 
Ligação de Dependência 

(Open, Critical e Committed) 
○●, ●○ e ●● ○●, ●○ e ●● 

Ligação de Ator - ISA 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 

Ligação de Ator – Is Part Of 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 
Ligação de Ator – Covers POPA POPA 

Ligação de Ator – Occupies AGPO AGPO 
Ligação de Ator – Plays AGPA AGPA 
Ligação de Ator – INS AGAG AGAG 

Meio-fim T●, OO e SGSG 
PHG, PSG, RHG, 

RSG, HGHG, HGSG, 
SGHG e SGSG 

Decomposição de Tarefas ●T - 
Decomposição - OR - HGHG, SGSG e PP 

Decomposição - AND - HGHG, SGSG e PP 

Ligação de Contribuição 

 
SGSG e TSG 

 
(Make, Break, SomePlus, 

SomeMinus, Help, Unknown, 
Hurt,Or e And) 

HGHG, HGSG, PHG, 
PSG, SGSG e SGHG  

 
 +(Help), ++(Make), - (Hurt) e -

-( Break) 

 
 

Dentre as diferenças de restrições dos relacionamentos entre o i* original e o Tropos é 

possível destacar a ligação meio-fim, as decomposições e as ligações de contribuição (Tabela 

4.6). A ligação de meio-fim do Tropos possui elementos de relacionamento diferentes em 

relação a ligação meio-fim do i* original. Este relacionamento acontece entre os novos 

elementos de modelagem contidos no Tropos (Plano, Recurso e Hardgoal). A principal 
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diferença é que além de um plano (tarefa) ou um hardgoal (objetivo), um recurso também 

pode ser considerado como meio.  

Quanto as ligações de decomposição, a ligação de decomposição de tarefas não é 

contemplada no Tropos. Além disto, outros dois tipos de decomposição foram inseridos, 

Decomposição-OR e Decomposição-AND. Em ambas as decomposições podem existir o 

relacionamento de hardgoal para hardgoal, softgoal para softgoal e plano para plano. 

Por último, as ligações de contribuição do Tropos possuem restrições diferenciadas do 

i* original. O metamodelo (SUSI et al., 2005) permite que aconteça relacionamentos tais 

como: hardgoal para hardgoal, plano para hardgoal, softgoal para hardgoal, além das 

ligações tradicionais, plano para softgoal, hardgoal para softgoal e softgoal para softgoal. 

Outra diferença acontece nos tipos de contribuição que são reduzidos contendo apenas os 

tipos Help, Make, Hurt e Break. 

4.4 I* ORIGINAL VERSUS GRL 

Como descrito anteriormente na Seção 2.3.3, o GRL (AMYOT et al., 2009) foi criado 

para amadurecer a representação dos requisitos não-funcionais nos modelos i*. Para 

contemplar esta necessidade o autor inseriu no i* uma nova ligação denominada Correlação, 

apresentada na Figura 4.4(a) e Figura 4.5(c). A ligação de Correlação permite expressar o 

conhecimento sobre as interações entre os elementos intencionais. Ela é semelhante a uma 

ligação de contribuição, exceto pelo fato de que a correlação não é uma influência esperada, 

mas um efeito colateral. As ligações Meio-fim (Figura 4.5(a)) e Decomposição (conceito 

herdado do Tropos)(Figura 4.5(b)) sofreram algumas alterações quanto as restrições 

detalhadas logo mais. 

Além deste novo construtor, também é possível realizar análises sobre o nível de 

satisfação das ligações GRL (Figura 4.4(b)) e analisar a representação qualitativa e 

quantitativa das contribuições (Figura 4.4(c) e Figura 4.5(d)). 
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Na Tabela 4.7 encontram-se as diferenças entre os principais construtores entre as 

linguagens i* original e o GRL. 

 

Tabela 4.7 – Diferenças de construtores entre o i* original (YU, 1995) e o GRL (AMYOT et al., 2009) 
 i* original GRL 

Atores Ator, Agente, Posição e Papel Ator 

Elementos Intencionais 
Objetivo, Tarefa, Recurso, 

Softgoal e Belief 
Objetivo, Tarefa, Recurso, 

Softgoal e Belief 

Relacionamentos 

Ligação de Dependência, 
Ligação de Ator, Meio-fim, 
Decomposição de Tarefas e 

Ligação de Contribuição 

Ligação de Dependência, 
Ligação de Ator, Meio-fim, 
Decomposição, Ligação de 
Contribuição e Ligação de 

Correlação 
 

Para facilitar a apresentação das comparações das restrições possíveis dos 

relacionamentos, adotaremos a notação apresentada na Tabela 4.8. 

 
Tabela 4.8 – Identificação dos símbolos utilizados nas comparações de construtores e restrições entre o i* 

original e o GRL 
Símbolo 

AT Ator T Tarefa 
AG Agente R Recurso 
PO Posição S Softgoal 
PA Papel ● Todos os elementos intencionais 
O Objetivo ○ Todos os tipos de atores 

 
 

Na Figura 4.5 bem como na Tabela 4.9 encontram-se as diferenças entre as restrições 

dos relacionamentos presentes no i* original e o GRL. 

Dentre as diferenças de restrições dos relacionamentos entre o i* original e o GRL é 

possível destacar as ligações de ator, ligação meio-fim, as decomposições e as ligações de 

correlação (Tabela 4.9). No GRL não existe ligações de atores, pelo fato de o mesmo conter 

apenas um tipo de ator (Tabela 4.7). As restrições da ligação meio-fim acontecem de tarefa 

para objetivo e de tarefa para tarefa, diferentemente do i* original que acontece de tarefa para 

qualquer elemento intencional, objetivo para objetivo e softgoal para softgoal. 

Quanto às ligações de decomposição, a ligação de decomposição de tarefas não é 

contemplada no GRL. Além disto, outro tipo de ligação de decomposição foi inserido, 

denominado decomposição. Esta ligação acontece de uma tarefa para qualquer elemento 

intencional e de um objetivo para outro. 

Por último, as ligações de correlação. Esta ligação não existe no i* original, sendo 

assim uma característica particular do GRL. Correlações possuem as mesmas restrições das 

ligações de contribuição tanto do i* original quanto do próprio GRL.  
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Tabela 4.9 – Diferenças de Restrições dos relacionamentos entre o i* original (YU, 1995) e o GRL 
(AMYOT et al., 2009) 

 i* original GRL 
Ligação de Dependência 

(Open, Critical e Committed) 
○●, ●○ e ●● AT●, ●AT e ●● 

Ligação de Ator - ISA 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 
- 

Ligação de Ator – Is Part Of 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 
- 

Ligação de Ator – Covers POPA - 
Ligação de Ator – Occupies AGPO - 

Ligação de Ator – Plays AGPA - 
Ligação de Ator – INS AGAG - 

Meio-fim T●, OO e SGSG TO e TT 
Decomposição de Tarefas ●T - 

Decomposição - T● e OO 

Ligação de Contribuição 

 
SGSG e TSG 

 
(Make, Break, SomePlus, 

SomeMinus, Help, Unknown, 
Hurt,Or e And) 

 
SGSG e TSG 

 
(Make, Break, SomePlus, 

SomeMinus, Help, Unknown, 
Hurt) 

Ligação de Correlação - 

 
SGSG e TSG 

 
(Make, Break, SomePlus, 

SomeMinus, Help, Unknown, 
Hurt) 

Representação Qualitativa e 
Quantitativa das Contribuições 

- 

 
SGSG e TSG 

 
(Make, Break, SomePlus, 

SomeMinus, Help, Unknown, 
Hurt) 

4.5 I* ORIGINAL VERSUS I*-C 

A Seção 2.3.4 apresentou rapidamente a linguagem i*-c que foi construída para que 

fosse possível capturar variabilidades utilizando modelos i*. Nesta abordagem, os elementos 

do tipo tarefa e recurso (Figura 4.6(a)) são considerados como os elementos intencionais do 

modelo SR a terem cardinalidade, já que determinam funcionalidades e características do 

sistema, ou seja, as suas features. Esses elementos não sofrem alterações em suas notações 

gráficas, contudo, recebem um novo atributo para representação da cardinalidade. O atributo 

de cardinalidade também foi inserido nas ligações meio-fim (Figura 4.6(b)), a fim de 

representarem features agrupadas com cardinalidade. 

 



Figu

  

 

lingu

 

Fi
 

ura 4.7 – Dife

Na Tabe

uagens i* or

igura 4.6 – El

erenças existe

ela 4.10 en

riginal e i*-c

lementos de m

entes entre as
Decomposi

ncontram-se

c. 

modelagem co

s restrições da
ição entre o i

e as difere

om cardinali

a ligação Mei
i* Original e 

enças entre

dade existent

io-fim, Meio-
o i*-c 

e os princi

 
tes no i*-c 

-fim com card

ipais constr

56

 
dinalidade e 

rutores das

6 

s 



57 
 

Tabela 4.10 – Diferença de construtores entre o i* original (YU, 1995) e o i*-c (BORBA, 2009) 
 i* original i*-c 

Atores Ator, Agente, Posição e Papel Ator, Agente, Posição e Papel 

Elementos Intencionais 
Objetivo, Tarefa, Recurso, 

Softgoal e Belief 

Objetivo, Tarefa, Recurso, 
Softgoal, Tarefa com 

Cardinalidade, Recurso com 
Cardinalidade e Belief 

Relacionamentos 

Ligação de Dependência, 
Ligação de Ator, Meio-fim, 
Decomposição de Tarefas e 

Ligação de Contribuição 

Ligação de Dependência, 
Ligação de Ator, Meio-fim, 

Meio-fim com Cardinalidade, 
Decomposição de Tarefas e 

Ligação de Contribuição 
 

 

Para facilitar a apresentação das comparações das restrições possíveis dos 

relacionamentos, adotaremos a notação apresentada na Tabela 4.11. 

 

Tabela 4.11 – Identificação dos símbolos utilizados nas comparações de construtores e restrições entre o i* 
original e o i*-c 

Símbolos 
AT Ator R Recurso 
AG Agente S Softgoal 
PO Posição TC Tarefa com Cardinalidade 
PA Papel RC Recurso com Cardinalidade 
O Objetivo ● Todos os elementos intencionais 
T Tarefa ○ Todos os tipos de atores 

 
 

Na Figura 4.7 bem como na Tabela 4.12 encontram-se as diferenças entre as restrições 

dos relacionamentos presentes no i* original e o i*-c. 

 
Tabela 4.12 – Restrições dos relacionamentos entre o i* original (YU, 1995) e o i*-c (BORBA, 2009) 

 i* original i*-c 
Ligação de Dependência 

(Open, Critical e Committed) 
○●, ●○ e ●● ○●, ●○ e ●● 

Ligação de Ator - ISA 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 

Ligação de Ator – Is Part Of 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 
Ligação de Ator – Covers POPA POPA 

Ligação de Ator – Occupies AGPO AGPO 
Ligação de Ator – Plays AGPA AGPA 
Ligação de Ator – INS AGAG AGAG 

Meio-fim T●, OO e SGSG TO e TCO 
Meio-fim com Cardinalidade - OO e TO 

Decomposição de Tarefas ●T TCTC e ●TC 

Ligação de Contribuição 

 
SGSG e TSG 

 
(Make, Break, SomePlus, 

SomeMinus, Help, Unknown, 
Hurt,Or e And) 

 
SGSG, TSG e OSG 

 
(Make, Break, SomePlus, 

SomeMinus, Help, Unknown, 
Hurt,Or e And) 
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Dentre as diferenças de restrições dos relacionamentos entre o i* original e o i*-c é 

possível destacar as ligações meio-fim, decomposição de tarefas e as ligações de contribuição 

(Tabela 4.12). As restrições da ligação meio-fim do i*-c acontecem de forma diferente do i* 

original. É possível que aconteça de uma tarefa para um objetivo e de uma tarefa com 

cardinalidade para um objetivo, enquanto no i* original acontece de uma tarefa para qualquer 

elemento intencional, objetivo para objetivo e softgoal para softgoal. 

A ligação meio-fim com cardinalidade existe apenas no i*-c. As suas restrições 

acontecem de um objetivo para outro objetivo e de uma tarefa para um objetivo. A ligação de 

decomposição de tarefas no i* original acontece de qualquer elemento intencional para uma 

tarefa, enquanto no i*-c acontece de uma tarefa com cardinalidade para uma tarefa, tarefa com 

cardinalidade para outra tarefa com cardinalidade e de qualquer elemento intencional para 

uma tarefa com cardinalidade. 

Por último, as ligações de contribuição do i*-c possuem restrições diferenciadas do i* 

original. No i*-c pode acontecer de existir o relacionamento de contribuição de um objetivo 

para um softgoal enquanto que o i* original não permite. 

4.6 I* ORIGINAL VERSUS I* ASPECTUAL 

No i* Aspectual (ALENCAR et al., 2010) foi inserido um novo compartimento 

denominado Ator Aspectual (Figura 4.8(a)) para separar os interesses transversais (do inglês, 

Crosscutting Concerns) do resto dos elementos do modelo. Interesses são considerados 

transversais quando seu comportamento pode ter impacto em (ou influenciar) múltiplos 

compartimentos ou componentes do sistema (Figura 4.8(b)). Em nossa comparação, esses 

interesses transversais foram tratados como novos elementos de modelagem a fim de facilitar 

a definição dos novos relacionamentos que foram inseridos. 

Portanto, em um modelo de objetivos, os interesses transversais podem estar 

entrelaçados e espalhados em qualquer parte do modelo e devem ser separados a fim de 

facilitar a manutenção e evolução dos modelos. O i* Aspectual também inseriu o 

Relacionamento de Entrecorte (do inglês, Crosscrutting Relationship) com objetivo de fazer a 

composição dos Atores Aspectuais com o restante dos elementos no modelo (Figura 4.8(c)). 
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Na Tabela 4.13 encontram-se as diferenças entre os principais construtores das 

linguagens i* original e i* Aspectual. 

 

Tabela 4.13 – Diferença de construtores entre o i* original (YU, 1995) e o i* Aspectual (ALENCAR et al., 
2010) 

 i* original i* Aspectual 

Atores Ator, Agente, Posição e Papel 
Ator, Agente, Posição e Papel e 

Ator Aspectual 

Elementos Intencionais 
Objetivo, Tarefa, Recurso, 

Softgoal e Belief 
Objetivo, Tarefa, Recurso, 

Softgoal e Belief 

Interesses Transversais - 
Objetivo, Tarefa, Recurso, 

Softgoal 

Relacionamentos 

Ligação de Dependência, 
Ligação de Ator, Meio-fim, 
Decomposição de Tarefas e 

Ligação de Contribuição 

Ligação de Dependência, 
Ligação de Ator, Meio-fim, 

Meio-fim de Entrecorte, 
Decomposição de Tarefas de 
Entrecorte, Decomposição de 

Tarefas, Ligação de 
Contribuição e Ligação de 
Contribuição de Entrecorte 

 

Para facilitar a apresentação das comparações das restrições possíveis dos 

relacionamentos, adotaremos a notação apresentada na Tabela 4.14. 

 

Tabela 4.14 – Identificação dos símbolos utilizados nas comparações de construtores e restrições entre o i* 
original e o i* Aspectual 

Símbolos 
AT Ator CCO Crosscutting Concern Objetivo 
AG Agente CCT Crosscutting Concern Tarefa 
PO Posição CCR Crosscutting Concern Recurso 
PA Papel CCSG Crosscutting Concern Softgoal 
O Objetivo ● Todos os elementos intencionais 
T Tarefa ○ Todos os tipos de atores 

R Recurso * 
Todos os elementos intencionais 
dentro do ator aspectual 

S Softgoal AA Ator Aspectual 
 

Na Figura 4.9 bem como na Tabela 4.15 encontram-se as diferenças entre as restrições 

dos relacionamentos presentes no i* original e o i* Aspectual. 

Dentre as diferenças de restrições dos relacionamentos entre o i* original e o i* 

Aspectual é possível destacar as ligações meio-fim, meio-fim de entrecorte, decomposição de 

tarefa de entrecorte, ligações de contribuição de entrecorte e as ligações de contribuição 

(Tabela 4.15). As restrições da ligação meio-fim do i* Aspectual acontecem apenas entre uma 

tarefa para um objetivo. A ligação de meio-fim de entrecorte não existe no i* original. Suas 

restrições acontecem entre os elementos denominados Interesses Transversais (Crosscutting 
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Concerns) que se dão por: Crosscutting Concerns Tarefa para objetivo, Crosscutting 

Concerns Tarefa para Crosscutting Concerns Objetivo. 

A ligação de decomposição de tarefa de entrecorte também existe apenas no i* 

Aspectual. Suas restrições acontecem de todo elementos intencional dentro dos atores 

aspectuais para uma tarefa e de todo elementos intencional dentro dos atores aspectuais para 

um Crosscutting Concerns Tarefa. 

As ligações de contribuição de entrecorte acontecem de Crosscutting Concerns Tarefa 

para um softgoal e de Crosscutting Concerns Tarefa para um Crosscutting Concerns Softgoal.  

 

Tabela 4.15 – Restrições dos relacionamentos entre o i* original (YU, 1995) e o i* Aspectual (ALENCAR 
et al., 2010) 

 i* original i* Aspectual 
Ligação de Dependência 

(Open, Critical e Committed) 
○●, ●○ e ●● ○●, ●○ e ●● 

Ligação de Ator - ISA 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 

Ligação de Ator – Is Part Of 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 
ATAT, AGAG, POPO e 

PAPA 
Ligação de Ator – Covers POPA POPA 

Ligação de Ator – Occupies AGPO AGPO 
Ligação de Ator – Plays AGPA AGPA 
Ligação de Ator – INS AGAG AGAG 

Meio-fim T●, OO e SGSG T●, OO e SGSG 
Decomposição de Tarefas ●T ●T 

Meio-fim de Entrecorte - 
AAAA, AAO, CCTO e 

CCTCCO 
Decomposição de Tarefas de 

Entrecorte 
- 

AAAA, TAA, *T e 
*CCT 

Ligação de Contribuição 

 
SGSG e TSG 

 
(Make, Break, SomePlus, 

SomeMinus, Help, Unknown, 
Hurt,Or e And) 

 
SGSG e TSG 

 
(Make, Break, SomePlus, 

SomeMinus, Help, Unknown, 
Hurt,Or e And) 

Ligação de Contribuição de 
Entrecorte 

- 

 
CCTSG, CCTCCSG, 

CCSGSG e CCSGCCSG 
 

(Make, Break, SomePlus, 
SomeMinus, Help, Unknown, 

Hurt,Or e And) 

4.7 IDENTIFICANDO OS CONSTRUTORES COMUNS 

A partir da análise comparativa entre os construtores das várias linguagens baseadas 

no i*, é possível concluir que dentre as linguagens analisadas, todas possuem como 
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construtores comuns os atores, os elementos intencionais e os relacionamentos. Entretanto, 

cada uma das linguagens possui construtores específicos e restrições diferentes para os 

relacionamentos. 

Levando em consideração os conceitos de LPS, os construtores identificados como 

comuns entre as linguagens, devem ser tratados como sendo os pontos de variação do nosso 

domínio (linguagens baseadas em i*). Pontos de variação, em nosso caso, são pontos onde 

ocorrem especializações de um construtor, como, por exemplo, na linguagem i* original 

existem três especializações de Ator: Agente, Posição e Papel. Já na linguagem i* Aspectual, 

existe uma nova especialização denominada Ator Aspectual. Então é possível perceber que o 

construtor Ator é um ponto de variação entre as duas linguagens, já que, entre estas, existe 

uma variação de especialidades do elemento Atores, ou seja, as linguagens possuem tipos 

diferentes de atores. 

Desta maneira, na Tabela 4.16 foi elencado os pontos de variação e as variantes 

identificadas a partir dos resultados obtidos na análise comparativa realizada. 

 

Tabela 4.16 – Pontos de Variação e Variantes identificados na análise de construtores 
Pontos de Variação Variantes 

Atores Ator, Agente, Posição, Papel e Ator Aspectual 

Elementos Intencionais 
Objetivo, Tarefa, Softgoal, Recurso, Belief, Plano, Hardgoal, Tarefa 

com Cardinalidade e Recurso com Cardinalidade 

Relacionamentos 

Ligação de Dependência, Ligação de Ator, Meio-fim, 
Decomposição de Tarefas, Ligação de Contribuição, 

Decomposição, OR Decomposition, AND Decomposition, Ligação 
de Correlação, Meio-fim com Cardinalidade, Meio-fim de 

Entrecorte, Decomposição de Tarefas de Entrecorte e Ligação de 
Contribuição de Entrecorte 

 

Em algumas extensões do i*, os próprios elementos variantes também podem ser 

tratados com pontos de variação, como, por exemplo, no caso do relacionamento de 

contribuição, pelo fato deste possuir seus próprios graus de contribuição. Neste caso o 

relacionamento de contribuição torna-se variante do ponto de variação Relacionamentos e, ao 

mesmo tempo, torna-se ponto de variação para os tipos de contribuições existentes (Tabela 

4.17). 

 
Tabela 4.17 – Exemplos de variantes sendo tratadas como pontos de variação 

Pontos de Variação Variantes 
... … 

Relacionamentos 

Ligação de Dependência, Ligação de Ator, Meio-fim, Decomposição 
de Tarefas, Ligação de Contribuição, 

Decomposição, OR Decomposition, AND Decomposition, Ligação de 
Correlação, Meio-fim com Cardinalidade, Meio-fim de Entrecorte, 

Decomposição de Tarefas de Entrecorte e Ligação de Contribuição de 
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Entrecorte 
Ligação de Contribuição Make, Break, SomePlus, SomeMinus, Help, Unknown, Hurt,Or e And 

4.7.1 Representação da variabilidade no modelo de features 

Com o modelo de features é possível representar, de forma estruturada, a variabilidade 

identificada na comparação realizada anteriomente. O modelo apresentado na Figura 4.10 

representa todos os elementos da linguagem do i* original. Quando uma linguagem é 

construída baseada no i*, é preciso inicialmente escolher quais os elementos que serão 

herdados (por exemplo, pode-se construir uma linguagem que contenha apenas objetivos e 

tarefas como elementos intencionais). Isto implica dizer que este modelo de features permite 

apenas a criação de linguagens baseadas apenas no i* original e também no i* Wiki, visto que 

ambas possuem os mesmo elementos de modelagem e diferenciação apenas em nível de 

restrições. Observe que apenas os conceitos de atores, elementos intencionais, e 

relacionamentos serão obrigatoriamente herdados na criação de uma nova linguagem. 

Além disso, todos os outros elementos que não fazem parte do conceito do i* original 

foram omitidos no modelo de features. Esta decisão foi tomada pelo fato de existir a 

necessidade de identificar o que será herdado inicialmente de uma linguagem para a outra, ou 

seja, o que uma nova linguagem realmente herdará do i* original. Outro motivo está 

relacionado às características peculiares necessárias em uma nova linguagem. Essas 

características são necessidades específicas criadas para solucionar problemas particulares em 

um determinado contexto e por isso são totalmente imprevisíveis. Isso implica dizer que, 

todas as variabilidades presentes nas outras linguagens só poderão de ser configuradas após a 

decisão sob quais elementos serão herdados do i* original para que então, seja possível inserí-

las no modelo de features e logo após no metamodelo núcleo. Então é possível concluir que 

todos os elementos identificados na comparação anterior que não fazem parte do i* original 

serão tratados como características específicas que deverão ser configuradas posteriormente a 

criação de uma base i*. 
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Em Intentional Element também é possível selecionar duas subfeatures opcionais 

(Element-Model e Element-Compartment). Estas features devem ser escolhidas quando 

existir a necessidade de criar elementos de modelagem que possam ou devam ser compostos 

somente ao modelo (Element-Model) ou elementos de modelagem que só possam ou devam 

ser compostos aos compartimentos (Element-Compartment). Se uma feature opcional for 

selecionada isto implica dizer que um ou mais elementos de modelagem devem ser 

configurados através da feature New Modeling Element (mais detalhes sobre esta 

característica pode ser encontra na Seção 6.3.2).  

Os atores serão representados pela feature Compartment pelo fato de ser um 

componente que possui a característica de armazenar elementos tais como um contêiner6. 

Sendo assim, na feature Compartment uma ou mais subfeatures podem ser escolhidas 

(Actor, Agent, Position, Role e New Modeling Element). Em Relationship uma ou mais 

subfeatures podem ser escolhidas (Actor Link, Task Decomposition Link, Contribution 

Link, Means-End Link, Dependency Link e New Modeling Element). Caso 

Constribution Link seja escolhida uma ou mais de suas subfeatures pode ser escolhida 

(Make, Break, Unknown, Hurt, Help, SomePlus, SomeMinus, Or e And). Caso a feature 

Dependency Link seja escolhida uma ou mais de suas subfeatures podem ser escolhidas 

(Commited, Open e Critical). Por fim, caso Actor Link seja selecionada um ou mais 

subfeatures pode ser escolhida (ISA, Covers, INS, Occupies, Plays e Is Part Of).  

É fato que neste modelo existem relacionamentos de dependência entre features. 

Sendo assim faz-se necessário o tratamento destes relacionamentos utilizando o conceito de 

restrições de variabilidade (POHL et al., 2005) apresentada na Seção 3.2.2.  

A própria linguagem i* define as restrições existentes entre seus elementos de 

modelagem e, assim, é possível mapeá-las para o tratamento de relacionamento de 

dependência entre as features presentes no modelo de features. Dentre elas as que possuem 

relacionamento de dependência são: 

 Relationship (Relacionamento) – a linguagem i* contém vários conceitos de 

relacionamentos. Cada um desses possui restrições particulares (Seção 2.2.4). 

Sendo assim ao mapear as restrições dos relacionamentos da linguagem para o 

modelo de feature temos: 

                                                 
6 Recipiente destinado ao acondicionamento de materiais (PRIBERAM, 2010). No contexto deste trabalho, 
contêineres são elementos de modelagem capaz de  armazenar outros elementos de modelagem. 
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o Actor Link – são relacionamentos entre os próprios atores, entretanto 

cada uma das ligações possui uma restrição distinta (Tabela 4.18, 4.19, 

4.20 e 4.21). 

Tabela 4.18 – Tratamento de restrição de dependência da feature ISA 
Feature: ISA Tipo de Restrição: Requer V_V 

Relacionamento entre atores que representa uma generalização. 

Requer ISA_Actor 

Sempre que a feature ISA for selecionada requer que todas as subfeature de Actor 

estejam selecionadas. 

Requer ISA_Agent 

Sempre que a feature ISA for selecionada requer que todas as subfeature de Agent 

estejam selecionadas. 

Requer ISA_Position 

Sempre que a feature ISA for selecionada requer que todas as subfeature de 

Position estejam selecionadas. 

Requer ISA_Role 

Sempre que a feature ISA for selecionada requer que todas as subfeature de Role 

estejam selecionadas. 

 
Tabela 4.19 – Tratamento de restrição de dependência da feature Plays 

Feature: Plays Tipo de Restrição: Requer V_V 

Relacionamento que informa o papel que um agente deve realizar. 

Requer Plays_Agent 

Sempre que a feature Plays for selecionada requer que a feature Agent esteja 

selecionada. 

Requer Plays_Role 

Sempre que a feature Plays for selecionada requer que a feature Role esteja 

selecionada. 

 

Tabela 4.20 – Tratamento de restrição de dependência da feature Covers 
Feature: Covers Tipo de Restrição: Requer V_V 

Relacionamento que descreve a relação entre uma posição e os papeis que ela 

cobre. 

Requer Covers_Position 

Sempre que a feature Covers for selecionada requer que a feature Position esteja 

selecionada. 

Requer Covers_Role 
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Sempre que a feature Covers for selecionada requer que a feature Role esteja 

selecionada. 

 

Tabela 4.21 – Tratamento de restrição de dependência da feature Occupies 
Feature: Occupies Tipo de Restrição: Requer V_V 

Relacionamento que descreve a relação entre uma posição e os papeis que ela 

cobre. 

Requer Occupies_Agent 

Sempre que a feature Covers for selecionada requer que a feature Agent esteja 

selecionada. 

Requer Occupies_Position 

Sempre que a feature Covers for selecionada requer que a feature Position esteja 

selecionada. 

 

o Dependency Link – descrevem a natureza do acordo (dependência) 

entre atores (Tabela 4.22). 

Tabela 4.22 – Tratamento de restrição de dependência da feature Dependency Link 
Feature: Dependency Link Tipo de Restrição: Requer V_VP 

Requer Dependency Link _Compartment 

Sempre que a feature Dependency Link for selecionada requer que as subfeature 

de Compartment estejam selecionadas. 

 

o Contribution Link – são relacionamentos que expressam a forma de 

como um elemento contribui para a satisfação de softgoals (Tabela 

4.23). 

Tabela 4.23 – Tratamento de restrição de dependência da feature Contribution Link 
Feature: Contribution Link Tipo de Restrição: Requer V_V 

Requer Contribution Link _Softgoal 

Sempre que a feature Contribution Link for selecionada requer que a feature 

Softgoal esteja selecionada. 

 

o Decomposition Task – é um relacionamento decompõe um elemento 

tarefa em quaisquer outros elementos intencionais da linguagem (4.24). 
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Tabela 4.24 – Tratamento de restrição de dependência da feature Decomposition Task 
Feature: Decomposition Task Tipo de Restrição: Requer V_V 

Requer Decomposition Task _Task 

Sempre que a feature Decomposition Task for selecionada requer que a feature 

Task esteja selecionada. 

 

o Means-end – o relacionamento meio-fim indica um relacionamento 

entre um nó “fim” – que deve ser satisfeito – e um “meio” de atingi-lo 

(um “meio” é expresso na forma de uma tarefa) (Tabela 4.25). 

Tabela 4.25 – Tratamento de restrição de dependência da feature Means-End 
Feature: Means-end Tipo de Restrição: Requer V_V 

Requer Means-end _Task 

Sempre que a feature Decomposition Task for selecionada requer que a feature 

Task esteja selecionada. 

4.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foi apresentada uma comparação entre linguagens baseada no i*. Esta 

comparação teve como foco identificar a variabilidade existente entre essas variações da 

linguagem. Através dessa identificação também foi possível capturar as características 

comuns entre elas. 

A linguagem i* original foi comparada com as linguagens i* Wiki, Tropos, GRL, i*-c 

e i* Aspectual. Nesta comparação foi possível capturar as diferenças entre os elementos de 

modelagem existentes em cada linguagem, seus relacionamentos e suas restrições. O resultado 

desta comparação será útil para a definição do metamodelo núcleo com suporte a 

variabilidade que será apresentada no próximo capítulo. 

Com as características comuns identificadas também foi possível descrever o modelo 

de features para configuração das famílias de linguagens baseadas no i*. Neste modelo foi 

descrito todas as features necessárias para a configuração de uma nova linguagem e definido 

todo o tratamento de restrições de dependência entre as features do modelo. 

Deste modo, como resultado desta análise, será apresentado no próximo capítulo o 

metamodelo para a família de linguagens baseadas em i* que foi construído com base nos 

pontos de variação identificados em nossa comparação. Este metamodelo será utilizado para 



69 
 

configurar metamodelos específicos de linguagens baseadas em i* e gerar as ferramentas 

CASE correspondentes. 
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expressam como elementos de modelagem de uma determinada linguagem podem se 

relacionar (OMG, 2010b), ou seja, é através da representação das restrições que a estruturação 

bem definida de uma linguagem é concebida em um metamodelo. 

Com a pretensão de construir uma família de linguagens baseadas no i*, faz-se 

necessário a definição de um metamodelo que represente a estrutura básica desta família. 

Entretanto, como se pode observar na Seção 4.7, existe uma variabilidade nas características 

de cada uma das linguagens analisadas. A captura desta variabilidade possibilitou a 

identificação das características comuns e diferentes entre elas. As características comuns 

entre estas linguagens podem ser entendidas como sendo uma base compartilhada entre elas e 

é preciso definir a sintaxe desta base através do mecanismo de metamodelagem. 

O metamodelo proposto na Figura 5.2 representa apenas os elementos comuns 

identificados na comparação feita no capítulo anterior. Ele representa o núcleo que uma nova 

linguagem baseada no i* deve obrigatoriamente possuir (herdar). Neste metamodelo, os 

pontos de variação (Atores, Elementos Intencionais e Relacionamentos) tornam-se 

metaclasses (Compartment, ElementMC e Relationship) que possibilitam diferenciados tipos 

de especialização. Particularmente, Compartment e ElementMC podem ser especializados 

através de um tipo especial de metaclasse chamada de Enumeration 7  (e.g. 

CompartmentType e ElementMCType). Este mecanismo de extensão permite definir as 

possíveis especializações (tipos) que estes elementos de modelagem podem ter. A metaclasse 

Relationship possui uma variação de características um pouco mais difícil de ser 

representada no metamodelo. Como descrito na Seção 3.2, uma variante de relacionamento 

pode ser também um ponto de variação (por exemplo, uma ligação contribuição pode ser uma 

variante de relacionamentos, mas também pode ser um ponto de variação já que possui 

diversos tipos específicos tais como Make, Break, Help e etc). A representação deste tipo de 

variação na definição do metamodelo implica em metaclasses distintas para cada tipo de 

relacionamento. Como alguns destes relacionamentos podem possuir pontos de variação, a 

metaclasse de Enumeração poderá ser utilizada para representar estas especializações.  

Por representar apenas o núcleo de características entre as linguagens baseadas no i* 

analisadas, este metamodelo proporciona um grau de flexibilidade suficiente para inserir as 

peculiaridades de qualquer nova linguagem baseada no i*. Foi construído para suportar a 

                                                 
7 São estruturas de dados enumeradas de constantes organizados em ordem de declaração. A funcionalidade 
principal de enum é agrupar valores com o mesmo sentido dentro de uma única estrutura, como por exemplo, 
meses, dias da semana, cores, tabela periódica, etc. e também limitar ou determinar um número de valores que 
podem ser usados na programação (PILONE; PITMAN, 2005). 
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relacionamentos envolvidos nelas, ou seja, onde seriam compostas, possíveis heranças, 

relacionamentos com outros elementos de modelagem e etc. 

Como soluções para este tipo problema (PILONE; PITMAN, 2005), é possível citar 

algumas mais tais como: 

 Tagged Values – é uma combinação entre uma tag e um valor que fornece 

informações complementares que é anexado a um elemento modelo. É utilizada 

para adicionar propriedades a qualquer elemento de modelagem da linguagem 

Esta estratégia pode ser utilizada apenas nos diagramas de classes da UML. 

 Stereotypes – estereótipos permitem a criação de novo vocabulários na 

linguagem a fim de criar novos elementos de modelagem derivando características 

dos que já existem, mas com propriedades especificas que são adequadas ao 

domínio do problema. Esta estratégia pode ser utilizada nos diagramas de classes 

da UML. 

 Enumeration – são classes que representam tipos específicos definidos pelo 

usuário. Contém um conjunto de identificadores de chamada que representam os 

valores da enumeração. São conhecidos como literais. Esta estratégia pode ser 

utilizada nos diagramas de classes da UML que é representada como um 

Stereotype e também pode ser utilizada nos diagramas Ecore. 

Para criação dos metamodelos a estratégia mais utilizada foi a de enumeração. Com 

ela conseguimos reduzir a criação excessiva de metaclasses para representação dos novos 

elementos de modelagem compostos no metamodelo. Através da representação em forma de 

literais, uma metaclasse mais abstrata é criada para representar um tipo de um elemento de 

modelagem e, por conseqüência, todos os elementos de modelagem que forem criados com 

esse mesmo tipo são tratados com um literal de uma enumeração. As metaclasses do 

metamodelo núcleo, que foram tratadas com essa estratégia, foram: Compartment e 

ElementMC 

Em particular, a metaclasse do metamodelo núcleo denominada NodeObject foi 

criada a fim de diminuir a complexidade dos relacionamentos entre algumas metaclasses do 

metamodelo núcleo. Ela é uma metaclasse abstrata que foi criada baseada no padrão de 

projeto Strategy (GAMMA et al., 2000) com a finalidade de representar todos os nós de uma 

linguagem. Com o uso desta estratégia é possível atingir dois objetivos principais. O primeiro 

está relacionado a ajudar a reduzir a complexidade do metamodelo, visto que a criação desta 

metaclasse reduz o número de ligações entre os nós que precisam se relacionar. No exemplo 
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representadas. Contudo, na abordagem proposta neste trabalho serão apresentadas técnicas 

que serão utilizadas para solucionar estas lacunas. 

Para cada elemento existente no metamodelo núcleo, apresentou-se algumas regras de 

como um novo elemento de modelagem de determinados tipos podem ser inseridos (e.g., 

novos compartimentos, elementos intencionais ou relacionamentos). A partir de tais regras 

percebeu-se que o nível de abstração quanto à metamodelagem poderia ser  aumentado 

através de uma abordagem de configuração automática de metamodelos. O aumento do nível 

de abstração para metamodelagem para se tornar automática reduz o esforço empenhado em 

sua construção diminuindo assim o tempo de desenvolvimento agregado e promovendo 

aumento de produtividade no projeto.   

Assim no próximo capítulo será apresentado a abordagem AGILE que foi construída 

para proporcionar a geração automática de metamodelos bem como, a geração de outros 

artefatos para a criação de editores gráficos utilizando a tecnologia GMF (Graphical 

Modeling Framework).  
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6.1 INTRODUÇÃO 

O framework i* é uma abordagem orientada a objetivos amplamente utilizada na 

academia (PIMENTEL et al., 2010) (MAIDEN et al., 2010) (ANNOSI et al., 2008) 

(CARVALHO; FRANCH, 2009). Seu reconhecimento se dá pela sua rica capacidade 

semântica de descrever diferentes dependências sociais e intencionais entre os atores e o seu 

ambiente organizacional, bem como os requisitos funcionais e não funcionais de um sistema. 

Embora amplamente utilizado, um dos principais desafios em trabalhar com ele, é a 

diversidade de variantes de linguagem de modelagem baseadas i* que foram propostas por 

diferentes grupos de pesquisa para atingir suas necessidades específicas. 

Como resultado, novos elementos de modelagem da linguagem i* surgiram. Esses 

elementos fazem parte das diferentes variações do i* como, por exemplo, i* Wiki (GRAU et 

al., 2008), Tropos (SUSI et al., 2005), GRL (AMYOT et al., 2009), i*-c (BORBA, 2009) e 

Aspectual i* (ALENCAR et al., 2010), entre outras. Neste cenário, o desenvolvimento do 

suporte ferramental para cada uma destas linguagens foi realizado de forma distinta entre os 

grupos de pesquisa a fim de satisfazer as suas necessidades. Contudo, o apoio  ferramental 

adequado para cada variante tem alto custo de desenvolvimento, bem como há um  

considerado  tempo para a sua entrega. Algumas linguagens ainda não possuem suporte 

ferramental justamente devido ao custo elevado de desenvolvimento. Além disso, de acordo 

com Lucena (2008) essas variações de linguagens baseada no i* podem causar: 

1. Divisão de esforço, já que cada grupo de pesquisa se concentrará no 

desenvolvimento de ferramentas para apoiar o seu próprio dialeto; 

2. Incompatibilidade semântica entre os escritores e leitores de um determinado 

modelo i*; 

3. A inibição da adoção i * por novos usuários devido a grande variação de 

linguagens. Este problema também pode ocorrer com qualquer linguagem de 

modelagem que não tem uma versão padrão. 

Considerando essas variações, foi possível identificar um conjunto comum de 

características, afinal, são linguagens baseadas i*, bem como um conjunto de características 

variáveis. A partir disso identificou-se um núcleo comum entre estas linguagens (vide 

Capítulo 5), identificando os elementos de modelagem comum e separando os elementos de 

modelagem variáveis, para posteriormente configurá-los a fim de reduzir o esforço para 

desenvolver suportes ferramentais para as variações do i*. Para que isto seja possível é 
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necessário a definição de uma abordagem de configuração a fim de prover um suporte 

consistente na criação de editores gráficos (ou suporte ferramental) de maneira mais ágil e 

eficiente. 

Assim surgiu a abordagem AGILE (Automatic Generation of i* Languages).  Esta 

abordagem oferece uma ferramenta CASE (Computer-Aided Software Engineering) de 

geração automática de editores gráficos para linguagens baseadas no i*. A ferramenta CASE é 

integrada ao GMF (Graphical Modelling Framework) (GMF, 2010) que é um framework para 

o Eclipse8 que provê maior simplicidade e agilidade no desenvolvimento de editores gráficos. 

Para isto o GMF (GMF, 2010) utiliza uma metodologia de desenvolvimento de software que 

se concentra na criação de modelos ao invés da produção em baixo nível (algoritmo) 

denominada MDD (Model Driven Development) (OMG, 2010c). 

Os metamodelos são de extrema importância no processo de desenvolvimento de 

editores gráficos usando o framework GMF, pois são neles que definem a sintaxe da 

linguagem e do próprio editor gráfico. A definição do metamodelo é realizada manualmente 

pelos desenvolvedores e, para isto, faz-se necessário o real entendimento e experiência sobre 

como o Ecore (EMF, 2010) e o GMF funcionam. Da mesma forma é necessário conhecer a 

sintaxe da linguagem a ser representada. Isso foi identificado como um ponto crítico do 

processo de criação de editores gráficos pelo fato de existir a necessidade de empenhar a 

maior parte do tempo de desenvolvimento na construção dos metamodelos. Esta etapa do 

processo pode ser automatizada para alcançar uma maior produtividade na construção de 

editores gráficos. 

Sendo assim, a abordagem AGILE tem como objetivos prover um aumento do nível de 

abstração para construção de metamodelos, através da instanciação do metamodelo núcleo 

proposto no Capítulo 5 e da definição de técnicas para composição do mesmo. Assim como, 

prover um aumento do nível de abstração para a construção dos modelos de configuração do 

GMF necessários para o desenvolvimento de editores gráficos. 

A seção a seguir apresenta detalhes sobre o GMF, para que seja possível entender o 

seu uso na criação de editores gráficos. 

                                                 
8  Eclipse é uma IDE (Integrated Development Environment) para desenvolvimento de projetos software com 
código aberto para a construção de sistemas (ECLIPSE, 2010). 
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É fato que se torna necessário que os desenvolvedores detenham o conhecimento 

necessário sobre como a metodologia MDD foi implantado no framework bem com, o seu 

funcionamento para que seja possível utilizá-lo da maneira correta e assim obter o alto índice 

de produtividade oferecido. Neste caso existe um problema que está relacionado com a curva 

de aprendizagem dos desenvolvedores para com a tecnologia, e com o tempo para que isso 

seja realizado. Isso acontece pelo fato de existir o envolvimento de muitos novos conceitos 

(tais como a própria metodologia MDD) e tecnologias envolvidas a serem compreendidas. No 

caso de uma equipe experiente com o uso do framework existiria uma redução no tempo de 

desenvolvimento da aplicação, visto que o esforço para deter o conhecimento sobre a 

tecnologia não seria necessário. 

Um problema importante a ser apresentado está diretamente relacionado com o 

primeiro artefato que deve ser criado no processo (Figura 6.3, Criação do modelo de 

domínio), o metamodelo. Esta atividade em particular não é criada ou executada 

automaticamente pelo GMF diferentemente dos outros modelos de configuração, ou seja, este 

artefato é criado manualmente pelos desenvolvedores. É a partir do metamodelo que todos os 

outros artefatos serão gerados. Isto pode se tornar um problema quando a equipe de 

desenvolvimento não detém o conhecimento sobre como realizar metamodelagem. É 

necessário conhecer bem as tecnologias envolvidas (tais como EMF e GEF) assim como, ter 

experiência sobre como realizar a captura de informações sobre a estrutura semântica e 

sintática da linguagem alvo. Faz-se necessário que o metamodelo construído seja bem 

definido para que não ocorram problemas nas próximas etapas automáticas do processo. Este 

problema (criação manual do metamodelo) está relacionado com o tempo necessário para se 

adquirir experiência com metamodelagem e/ou com o tempo necessário para capturar as 

informações peculiares de uma linguagem e expressá-la em nível de metamodelo. Isto pode 

impactar no tempo de desenvolvimento da aplicação.  

Com um metamodelo bem definido, seguindo o processo, os artefatos ou modelos de 

configuração podem ser gerados automaticamente utilizando os recursos disponíveis para 

realização de transformações de modelos10. Ou seja, a partir do metamodelo, os modelos de 

definição gráfica, modelos de definição ferramental e o modelo de mapeamento podem ser 

                                                 
10 Ato de utilizar um modelo de entrada para que resulte em outro modelo com especificações diferenciadas 
realizadas através das regras de transformação. O modelo resultante pode continuar no mesmo nível de abstração 
do modelo de entrada (denominada como transformações horizontais) bem como pode alterar no nível de 
abstração (denominada como transformações verticais) (KLEPPE et al., 2003). 
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gerados automaticamente. Entretanto algumas considerações devem ser ressaltadas sobre 

essas gerações automáticas. 

Não só uma boa definição estrutural de uma linguagem no metamodelo será o fator 

principal para a geração correta dos modelos de configuração de um editor gráfico. Alguns 

problemas podem acontecer dependendo do grau de complexidade que o metamodelo foi 

construído. Por exemplo, o uso da estratégia enumeração não é suportada na geração 

automática dos modelos de configuração do GMF. Isto pode se tornar um problema grave 

quando existir a real necessidade de se utilizar esta estratégia, visto que os modelos não serão 

gerados com o suporte necessário para que estejam de acordo com a estrutura do metamodelo. 

Isto resulta em artefatos inconsistentes que deverão ser corrigidos manualmente e mais uma 

vez pode surgir impactos no tempo de desenvolvimento da aplicação. 

6.3 O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE EDITORES GRÁFICOS COM A ABORDAGEM 

AGILE 

Na seção anterior, observou-se que problemas podem acontecer na geração automática 

dos modelos de configuração (Metamodelo, Modelo Gráfico, Modelo Ferramental e o Modelo 

de Mapeamento) pelo fato de as transformações de modelos não suportarem algumas 

estratégias utilizadas na metamodelagem (e.g., enumeração). Uma vez que um metamodelo 

seja construído utilizando estas estratégias (e.g., o metamodelo proposto no Capítulo 5), a 

execução das transformações resultaram em modelos que não estarão em conformidade com a 

estrutura do metamodelo. A solução é corrigir manualmente as lacunas impostas pelo 

problema, entretanto, e é fato que esta não é uma tarefa simples de ser realizada. Visando 

automatizar as atividades do processo de criação de editores gráficos para as linguagens 

baseadas no i* com o GMF, além de aumentar a produtividade e diminuir os custos de 

desenvolvimento, esta dissertação propõe a abordagem AGILE. Como pode ser observado na 

Figura 6.4, as atividades de criação do modelo de domínio, modelo de definição gráfica, 

modelo de definição ferramental e o modelo de mapeamento presentes na Figura 6.3 foram 

excluídas do processo e três novas atividades semi-automatizadas foram inseridas: (i) 

Configuração da base i*; (ii) Criação e Configuração de novos elementos de modelagem; e 

(iii) Geração automática dos modelos GMF. Para automatizar o processo, foi desenvolvida 

uma ferramenta denominada AGILE Tool (mais detalhes no Anexo A). 
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para onde a ligação chega como destino). No caso da ligação de dependência, um 

source e um target podem ser tanto um dos tipos de atores (metaclasse 

Compartment) como um dos tipos de elementos intencionais (metaclasse 

ElementMC). Diante disto, as ligações que representam o source e target de uma 

ligação de dependência estão associadas à metaclasse NodeObject (que é a 

generalização das metaclasses Compartment e ElementMC, conforme visto na 

seção 5.1). O uso desta estratégia abre possibilidade de uso incorreto da ligação de 

dependência e por isso a mesma deve ser restringida através de regras OCL. O 

tratamento sobre este problema será descrito mais adiante desta Seção.  

 Relacionamento de atores – ao se selecionar este relacionamento, será criada 

uma metaclasse denominada ActorLink (Figura 6.8(d)), que especializa a 

metaclasse Relationship. ActorLink está composta na metaclasse Model, visto 

que sua utilização é feita apenas entre elementos contidos no modelo. A 

metaclasse possui um atributo type do tipo ActorLinkType, para representar os 

tipos de relacionamentos existentes entre atores. Entretanto, as ligações que 

representam o source e o target de uma ligação de atores estão associadas à 

metaclasse Compartment, já que este tipo de relacionamento só acontece entre 

atores. 

 Relacionamento de contribuição – a mesma regra aplicada no relacionamento de 

dependência e no relacionamento de atores também se aplica ao relacionamento 

de contribuição. Ao selecionar-se pelo menos um tipo ligação de contribuição, 

será criada uma metaclasse denominada ContributionLink (Figura 6.8(e)) que 

especializa a metaclasse Relationship. ContributionLink possui um atributo 

type do tipo ContribType, para representar os tipos selecionados de contribuições 

existentes. Sua composição acontece na metaclasse Compartment, já que uma 

contribuição só pode ser usada dentro dos limites de um ator. As ligações que 

representam o source e o target de uma ligação de contribuição estão associadas à 

metaclasse IntentionalElement, que a ligação de contribuição só relaciona 

elementos intencionais. O uso desta estratégia abre possibilidade de uso incorreto 

da ligação de contribuição e por isso a mesma deve ser restringida através de 

regras OCL. O tratamento sobre este problema será descrito mais adiante desta 

Seção. 
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 Relacionamento Means-End e Task-Decomposition – Para cada um destes 

relacionamentos foi criada uma metaclasse distinta: MeansEndLink e 

TaskDecompositionLink (Figura 6.8(f)). Visto que nenhuma destas ligações 

possui algum tipo especialização, não existiu a necessidade da criação de 

atributos. Ambas são compostas na metaclasse Compartment por se 

relacionarem apenas com elementos intencionais contidos nos limites dos atores. 

Estas metaclasses especializam Relationship e os seus respectivos sources e 

targets estão diretamente ligados à metaclasse IntentionalElement, visto que são 

relacionamentos entre elementos intencionais. O uso desta estratégia abre 

possibilidade de uso incorreto destas ligações e por isso a mesma deve ser 

restringida através de regras OCL. O tratamento sobre este problema será descrito 

mais adiante desta Seção. 

Este metamodelo ainda não está completo. Ainda é necessário definir as restrições 

discutidas anteriormente. Por exemplo, o metamodelo define que uma ligação de dependência 

(Dependency Link) pode ter qualquer nó da linguagem (atores ou elementos intencionais) 

como sendo seu source ou target (associações entre DependencyLink e NodeObject). A 

linguagem i* define que ligações de dependência podem acontecer (Figura 6.9(a)): (i) de 

atores para elementos intencionais; (ii) de elementos intencionais para atores; (iii) e de 

elementos intencionais para elementos intencionais. O metamodelo apresentado na Figura 6.8 

permite a criação de uma ligação de dependência entre atores (Figura 6.9(b)) e entre 

elementos intencionais que fazem parte da dependência entre atores (Figura 6.9(c)). Estas 

situações não devem ser permitidas e devem ser tratadas através das restrições. Para isto será 

utilizada a linguagem definição de restrições denominada OCL (Object Constraint Language) 

(OMG, 2010b). OCL é uma linguagem formal usada para descrever as expressões de 

especificação de restrições sobre modelos. Com ela é possível descrever regras que não estão 

representadas no metamodelo a fim de aumentar a consistência da representação semântica de 

sintática em um determinado modelo. 
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todos os tipos de atores (Figura 6.10(b)) e com todos os tipos de elementos intencionais 

(Figura 6.10(c)), de acordo com as regras descritas anteriormente (Figura 6.9). As caixas de 

texto Source Constraint e Target Constraint armazenam os sources e targets selecionados 

em formato OCL e a caixa de texto Constraint armazena o código OCL que representa as 

configurações em nível de interface realizadas anteriormente. Ambos os códigos de texto são 

gerados automaticamente quando o usuário adiciona novos pares de source de target. 

É possível perceber no exemplo presente na Figura 6.10 e Tabela 6.1 que os códigos 

gerados não obedecem estritamente as expressões OCL tais como deveriam ser. As 

expressões OCL obedecem a uma estrutura de expressões declarativas geralmente 

introduzidas pela palavra context, que introduz o contexto da expressão seguida do estereótipo 

da restrição, podendo estes ser do tipo invariante (invariant), pré-condição (precondition) e 

pós-condição (poscondition) e só depois a expressão em si é descrita (Tabela 6.2). Isto 

acontece porque o próprio modelo de mapeamento do GMF define automaticamente o seu 

contexto e seu estereótipo. Neste caso, não se faz necessário o uso de expressões completas. 

Assim, as expressões são montadas apenas utilizando a palavra-chave self, como forma de 

capturar o contexto utilizado (Tabela 6.1).  

 
Tabela 6.1 – Exemplo de código OCL usado no GMF 

if self.source.oclAsType(Compartment).type= CompartmentType::ACTOR then  

 self.target.oclAsType(ElementMC).type= ElementMCType::GOAL 

            or self.target.oclAsType(ElementMC).type= ElementMCType::TASK 

            or self.target.oclAsType(ElementMC).type= ElementMCType::RESOURCE 

            or self.target.oclAsType(ElementMC).type= ElementMCType::SOFTGOAL 

else  

       if self.source.oclAsType(Compartment).type= CompartmentType::AGENT then 

      self.target.oclAsType(ElementMC).type= ElementMCType::GOAL 

                or self.target.oclAsType(ElementMC).type= ElementMCType::TASK 

                or self.target.oclAsType(ElementMC).type= ElementMCType::RESOURCE 

                or self.target.oclAsType(ElementMC).type= ElementMCType::SOFTGOAL 

      else 

                 … 

      endif 

       … 

Endif 
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Tabela 6.2 – Estrutura do código OCL 
context TypeName inv: 

'expressão OCL com estereótipos no contexto de TypeName' 

 

Finalizando a configuração da base i*, ou seja, a configuração dos elementos que 

serão reusados, a próxima etapa do processo é a criação e configuração dos novos elementos 

de modelagem. Será esta etapa onde a configuração e inserção das características específicas 

das linguagens será contemplada. Esta atividade será detalhada na próxima seção. 

6.3.2 Criação e configuração dos novos elementos de modelagem 

A próxima atividade do processo (Figura 6.4) é a criação e configuração dos novos 

elementos de modelagem da linguagem que está sendo definida. Esta etapa possibilita definir 

as características mais importantes de um novo elemento de modelagem, tais como: onde o 

elemento será composto, sua classificação, seus atributos (se possuir), dentre outras. Cada 

novo elemento criado e configurado será incluído no metamodelo. Para isto faz-se necessário 

que uma base i* esteja configurada, conforme apresentado na seção anterior. Na Seção 4.7.1 

foi apresentado o modelo de features para configuração de uma base i* e neste, existe uma 

feature responsável pela criação e configuração de um novo elemento de modelagem (New 

Modeling Element). Esta feature está representada por outro modelo de feature (Figura 

6.11). 

Este modelo de features expressa como uma nova característica deve ser inserida para 

definir uma nova linguagem. Um novo elemento de modelagem deve obrigatoriamente conter 

informações sobre onde será composto (Composition) e qual a sua classificação 

(Classification). Opcionalmente, um novo elemento de modelagem poderá possuir atributos 

(Attribute).  
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definição das restrições do i* Aspectual.  Portanto, há a necessidade de se criar 

uma metaclasse específica para representá-los no metamodelo, visto que tanto o 

metamodelo núcleo como o metamodelo configurado com a base i* representam 

apenas os elementos que podem estar contidos tanto no compartimento como no 

modelo. Sendo assim, uma nova metaclasse será criada para representar os 

elementos que devem ser criados apenas nos compartimentos (especificamente no 

ElementCompartment) (vide Seção 5.1 para mais detalhes). A metaclasse 

ElementCompartment possui um atributo do tipo type que representa um 

enumaration (ElementCompartmentType). Este enumaration irá conter todos os 

tipos de elementos que poderão ser criados apenas em compartimentos. A partir 

disto, os elementos considerados interesses transversais na abordagem i* 

Aspectual foram inseridos neste enumeration e, assim, representados no 

metamodelo. Quanto às restrições, na linguagem i* Aspectual os elementos 

transversais só podem existir dentro de um ator aspectual e sendo assim faz-se 

necessário configurar a restrição para que isto aconteça. Na Figura 6.15 é possível 

observar a criação de um interesse transversal tendo como classificação um 

elemento (Element) e sendo composto apenas nos compartimentos 

(Compartment). Na tela de restrições (Goal Constraint) é configurado os 

compartimentos onde este elemento poderá existir. 
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Para prover estas automações foi desenvolvida uma ferramenta de apoio denominada 

AGILE Tool. Esta ferramenta auxilia o usuário a idealizar a estrutura da nova linguagem 

através de simples funcionalidades utilizando apenas a interface gráfica reduzindo 

consideravelmente a intervenção manual e direta na estrutura do GMF.  

Para demonstrar a utilização da abordagem foi utilizada como estudo de caso a 

linguagem i* Aspectual. Através dela foi possível mostrar a capacidade da ferramenta bem 

como da abordagem na geração automática da estrutura de uma linguagem além  da  geração 

do seu suporte ferramental. 
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Mesmo com um grande número de linguagens baseadas em i* existentes, acredita-se 

que novas linguagens baseadas no i* surgirão ao longo dos próximos anos para atender às 

necessidades específicas tanto dos grupos de pesquisas dedicados à área de Engenharia de 

Requisitos Orientada a Objetivos como também, futuramente, da indústria. 

As várias linguagens baseadas no i* existentes acarretam em dois problemas críticos 

que devem ser levados em consideração, sendo estes: 

1. O surgimento de novos dialetos pode elevar não só a inibição para adoção do i* 

por parte de novos usuários devido a grande variação de linguagens que pode 

levar à incompatibilidade semântica entre os escritores e leitores dos modelos i* 

(LUCENA et al., 2008); 

2. Há uma divisão do esforço para o desenvolvimento de ferramentas de apoio a 

cada um dos dialetos do i* existentes, visto que cada grupo de pesquisa se 

concentrará no desenvolvimento de seu suporte ferramental para o seu próprio 

dialeto. Inclusive, utilizado plataformas e tecnologias diferentes de outros grupos 

de pesquisa. Esta divisão de esforço e a diferença entre as plataformas utilizadas 

acarreta alto custo de desenvolvimento para a comunidade do i*, além da falta de 

interoperabilidade entre as ferramentas construídas pelos vários grupos de 

pesquisa presentes na comunidade. 

Sendo assim, o foco principal desta dissertação aponta para o problema relacionado ao 

esforço que deve ser empenhado para o desenvolvimento de ferramentas de apoio a 

modelagem. A idéia principal é reduzir a divisão deste esforço a fim de minimizar o alto custo 

de desenvolvimento empregado em cada uma dos distintos projetos. A geração de linguagens 

propriamente dita esta relacionado a definição estrutural da linguagem para a geração da 

ferramenta. 

Para isto, primeiramente foi discutido o estado da arte das duas principais subáreas 

envolvidas neste trabalho: a Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos com destaque 

para o framework i* e a Engenharia de Linhas de Produto de Software por acreditarmos desde 

o início que, com a utilização deste paradigma, seria possível atingir o objetivo deste trabalho. 

Assim, os princípios de LPS foram utilizados para realizar uma comparação entre 

várias linguagens baseadas no i* propostas, a fim de identificar se entre elas existia um núcleo 

comum de características (core assets) e, consequentemente, identificar as suas características 

variáveis. Essa identificação era importante para atingir o objetivo do trabalho devido à 

necessidade de definir um metamodelo, chamado de metamodelo núcleo, capaz de suportar a 
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configuração de distintas de linguagens baseadas no i*. Através do metamodelo núcleo é 

possível definir a estrutura da linguagem e, consequentemente, desenvolver a ferramenta de 

suporte a modelagem (editores gráficos). 

O metamodelo núcleo foi apresentado, bem como o processo da abordagem AGILE 

para a configuração de novas linguagens, tomando por base o reuso das características do i* 

contemplados no metamodelo e a inserção de novas características no mesmo. O processo é 

apoiado pela ferramenta AGILE Tool, também apresentada nesta dissertação. 

Com a abordagem AGILE foi possível sistematizar e automatizar a estratégia de 

configuração de metamodelos e, através destes, gerar editores gráficos automaticamente com 

o apoio da tecnologia GMF. Com o AGILE fomos capazes de aumentar o nível de abstração 

do processo de construção de metamodelos, através da automatização dos passos do processo 

com a ferramenta AGILE Tool. A AGILE Tool é responsável pela construção de modelos de 

configuração do GMF necessários para a geração automática dos editores gráficos. 

6.5 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

O escopo da abordagem apresentada neste trabalho cobre a definição da sintaxe de 

uma linguagem baseada no i* (metamodelo), bem como a geração do seu respectivo editor 

gráfico, ambos apoiados por uma ferramenta CASE. Para desenvolver tal abordagem, várias 

atividades foram realizadas anteriormente, tornando-se também contribuições deste trabalho: 

 Comparação entre diversas variações do i*: foi apresentada uma comparação 

entre diversas linguagens baseadas no i* (GRL (AMYOT et al., 2009), i* Wiki 

(GRAU et al., 2008), i*-C (BORBA, 2009), i* Aspectual (ALENCAR et al., 

2010), Tropos (SUSI et al., 2005)) a fim de identificar a existência de 

características compartilhadas entre estas linguagens (características comuns), 

bem como suas diferenças (características variáveis). Com esta comparação, 

concluiu-se que é verídica a existência de uma base compartilhada entre as 

linguagens e, assim, estas foram entendidas como uma família de linguagens i*.  

 Criação de um metamodelo núcleo: através dos resultados obtidos na 

comparação, foi possível criar um metamodelo núcleo para representação das 

características comuns entre as linguagens. Além disso, este metamodelo foi 

definido de forma a ser flexível o suficiente para permitir a inserção de elementos 
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de modelagem que fazem parte das características variáveis das linguagens 

comparadas. Assim, com este metamodelo é possível configurar novas linguagens 

baseadas no i*, onde o usuário poderá especificar quais das características comuns 

ele deseja reutilizar, bem como inserir novos elementos de modelagem. 

 Definição de um novo processo para criação de editores gráficos utilizando a 

tecnologia GMF: para tornar possível a configuração de novos elementos de 

modelagem no metamodelo núcleo foi preciso definir uma estratégia de 

configuração para sistematizar e garantir a corretude quanto ao uso das 

tecnologias envolvidas bem como na estruturação da linguagem. Assim um novo 

processo de desenvolvimento foi proposto para diminuir a complexidade presente 

na criação de editores gráficos através da substituição e automação de algumas 

atividades contidas no processo da tecnologia GMF. 

 Ferramenta de apoio – AGILE Tool: em paralelo ao desenvolvimento da 

abordagem AGILE, a ferramenta de apoio denominada AGILE Tool foi 

desenvolvida, a fim de realizar a automação das atividades propostas no processo 

de criação do metamodelo e do editor gráfico para uma linguagem baseada no i*. 

Para este fim, a AGILE Tool foi integrada ao framework GMF. 

  Publicação em evento: este trabalho foi aceito para publicação como um short 

paper no Congresso Ibero-americano em Engenharia de Software (CIbSE 2011). 

A taxa de aceite do evento para short papers foi de apenas 11%, mostrando assim 

a importância que este trabalho pode trazer as comunidades de engenharia de 

requisitos e LPS. 

6.6 TRABALHOS FUTUROS 

Apesar de ter atingindo o objetivo inicialmente estabelecido neste trabalho que 

corresponde a definição de uma abordagem para a criação automatizada de linguagens 

baseadas no i*, ainda existe uma gama de atividades que podem ser desenvolvidas utilizando-

se dos resultados obtidos neste trabalho. Assim, como trabalhos futuros é possível listar:  

 Realizar outros estudos de caso com a abordagem AGILE: para que seja 

possível identificar limitações existentes na abordagem não identificadas com a 

realização do estudo de caso apresentado neste documento. Com a realização de 
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novos estudos de casos, será possível identificar possíveis falhas para geração de 

novas linguagens. É possível que existam ou que venham a existir características 

distintas das obtidas na comparação entre as linguagens realizada neste trabalho. 

Esta limitação surge devido à impossibilidade de prever as necessidades que 

surgirão ao longo do tempo e, assim, é preciso verificar a flexibilidade da 

ferramenta para a criação de características não presentes nas linguagens 

comparadas neste trabalho; 

 Reutilizar as lições aprendidas com a criação da abordagem AGILE para o 

suporte a outras linguagens: é possível idealizar uma nova abordagem para a 

geração automatizada de metamodelos e editores gráficos para outras linguagens 

de modelagem que já possuam muitas variantes ou que venham a ser estendidas, 

tal como acontece com o i*.  

 Melhoria continua na AGILE Tool: 

o Para suportar a criação das formas gráficas de novos elementos de 

modelagem através de interface gráfica de alto nível na 

ferramenta: como descrito anteriormente esta é uma tarefa complexa 

de ser realizadas e por isso a versão atual da ferramenta não foi possível 

contemplá-la. É importante ressaltar que esta é uma limitação apenas 

para os novos elementos de modelagem criados pelo usuário. Os 

elementos de modelagem reusados do i* são gerados automaticamente 

inclusive com as suas formas gráficas. 

o Para adicionar a funcionalidade de transformações de modelos SD 

em SR e vice-versa: com a versão atual da ferramenta é possível criar 

editores gráficos que suportam tanto os modelos SD como os modelos 

SR, entretanto estes devem ser criados em arquivos diferentes. O ideal 

seria a existência de uma funcionalidade capaz de transformar um 

modelo SD em um SR (e vice-versa) a fim de reduzir a probabilidade 

de erros e atividades repetitivas na modelagem. A solução é tornar 

possível a expansão dos atores presentes no modelo e 

consequentemente reformular as suas ligações de dependência para 

satisfazer corretamente as restrições impostas pelo modelo; 

o Prover integração entre os editores gráficos gerados: o GMF prover 

o benefício de criar os modelos nos editores gráficos baseados na 
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tecnologia XML, assim idealizou-se a possibilidade de realizar 

transformações de modelos entre as variadas linguagens que forem 

criadas utilizando a abordagem. 

Do exposto, é possível concluir que ainda há trabalhos que precisam ser realizados 

alcançarmos uma certa maturidade tanto da abordagem, como da ferramenta. Todavia, 

acreditamos que o trabalho apresentado neste documento representa um grande passo nesta 

direção, demonstrando ser uma base sólida para os desdobramentos vindouros. 
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A.1 REUSO ESTRATEGICO DE ELEMENTOS DE MODELAGEM 

De acordo com os conceitos de Linhas de Produtos de Software descritos no Capítulo 

3, esta etapa foi desenvolvida para que fosse possível realizar o máximo de reaproveitamento 

sobre as características comuns identificadas na comparação entre linguagens baseadas no i* 

realizada no Capítulo 4. Nesta comparação foi possível perceber que uma linguagem tomada 

por base pode ter seus elementos totalmente ou parcialmente herdados de outra linguagem. 

Assim, é possível concluir que, obrigatoriamente, todos os elementos do i* original devem ser 

implementados na ferramenta para que seja possível prover a máxima abrangência sob os 

elementos para reuso na definição de uma nova linguagem. Este reuso poderá ser alcançado 

através da configuração do modelo de features realizado na tela de configuração da base i* na 

AGILE Tool (Figuras 4.10 e 6.5, respectivamente). 

Cada um dos elementos de modelagem existentes no i* original foi mapeado e 

implementado como uma entidade, como pode ser observado no diagrama de classes 

representado na Figura A.1 (pacote beans.coreelements). Em cada uma destas classes existe a 

codificação prévia de como cada um destes elementos deve ser mapeado para os modelos do 

GMF através dos métodos: ecoreInjection(), gmfgraphInjection(), gmftoolInjection() e 

gmfmapInjection() que é dada através da implementação das suas respectivas interfaces (por 

exemplo, a classe Ator implementa a interface Compartment). Estes métodos são 

responsáveis por gerar trechos de códigos XML (eXtensible Markup Language) de acordo 

com o GMF para definição dos modelos. As classes responsáveis pela geração dos códigos 

XML são: ParserXML_Metamodel, ParserXML_GMFGraph, ParserXML_GMFTool, 

Parser XML_GMFMap. 

A classe ConfigIstarBase (Figura A.1) é responsável por implementar o mecanismo 

de reuso dos elementos do i* original. É importante ressaltar que o produto resultante desta 

etapa é um arquivo de código em XML que representa o metamodelo configurado apenas com 

os elementos selecionados para o reuso. 

Utilizou-se como mecanismo de implementação o tratamento de eventos oferecidos 

pela própria linguagem Java (Listeners). Com isso foi possível tratar a seleção dos elementos 

de modelo do i* a partir da interface gráfica e realizar a escrita dos arquivos XML dos 

modelos necessários. A partir da seleção dos elementos em nível de interface gráfica, os 

eventos são disparados e criam os objetos das respectivas classes que representam os 

elementos selecionados. Logo após os métodos para geração de código XML são executados 
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