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How many roads must a man walk down

Before you call him a man?

Yes, ’n’ how many seas must a white dove sail

Before she sleeps in the sand?

Yes, ’n’ how many times must the cannon balls fly

Before they’re forever banned?

The answer, my friend, is blowin’ in the wind,

The answer is blowin’ in the wind.

— BOB DYLAN (Blowin’ in the Wind)





Resumo

A pesquisa em desenvolvimento distribuído de software está num momento relevante e opor-

tuno. Devido a necessidade industrial em distribuir o desenvolvimento do software em diver-

sas localidades, formando equipes distribuídas de desenvolvimento. Essa forma distribuída de

desenvolvimento trás preocupações nos aspectos culturais, operacionais e técnicos do desen-

volvimento de software quando realizado por equipes distribuídas. Dentro desse contexto, as

atividades de documentação e validação de requisitos são necessárias para assegurar que estes

estejam completos e corretos. Contudo, a distância entre os participantes impacta na produ-

tividade desse processo dificultando a obtenção da congruência e consenso nos requisitos por

parte das equipes distribuídas.

Estudos indicam que o processo de validação de requisitos por parte dosstakeholdersneces-

sita estar bem estruturado para ocorrer de forma efetiva em ambientes distribuídos de desenvol-

vimento, pois as revisões consomem bastante tempo mesmo quando realizadas presencialmente

através de comunicação face a face.

Nesta pesquisa realizamos um estudo de caso com uma abordagem exploratória num pro-

jeto de desenvolvimento de software. O caso analisado ocorreu dentro das atividades do pro-

jeto Agentes Micromundo e Análise do Desenvolvimento no Uso de Instrumentos Multimídia

(AMADeUs-MM) que é um projeto de pesquisa desenvolvido por várias instituições. Devido à

distribuição geográfica de seus integrantes, esse projeto serviu como estudo de caso para iden-

tificar qual a estrutura das práticas relacionados à validação e documentação dos requisitos de

uma equipe de desenvolvimento distribuído de software.

A partir da análise do estudo de caso, propomos um processo de Engenharia de Requisitos

adequado às necessidades existentes no desenvolvimento distribuído de software dentro do

grupo estudado.

Palavras-chave: Desenvolvimento Distribuído de Software, Engenharia de Requisitos, Pro-

cesso de Engenharia de Requisitos
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Abstract

The distributed development software subject is timely and relevant. Almost all of today’s large

software development projects need to pay serious attention to cultural, operational and techni-

cal aspects when dealing with distributed development teams. In this context the requirements

documentation and validation activities are necessary to ensure that requirements are consis-

tent. Therefore, the distance of the participants impacts on the productivity of this process,

dificulting the consense of distributed teams regarding the requirements.

Studies indicate thate requirements validation performed by distributed teams is a challen-

ging activity. This happens because the local revisions realized in person takes a lot of time

when realized by colocated teams.

In this research we conducted a case study with an exploratory approach in a software

development project. This case occurred in the activities of theAgentes Micromundo e Análise

do Desenvolvimento no uso de Instrumentos Multimídia (AMADeUs-MM), a research project

developed by many institutions. Because of the geographical distribution of participants, this

project was used as a case study to identify the practices of the software distributed team,

related with the requirements documentation and validation activities.

According to the analysis of this case study, we propose a requirements engineering process

adjusted to existing necessities in the distributed software development on the observed group.

Keywords: Distributed Software Development, Requirements Engineering, Requirements

Engineering Process
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CAPÍTULO 1

Introdução

Há uma década o número de empresas engajadas no desenvolvimento distribuído de software

era pequeno, mas esse cenário foi modificado. No ano de 2000, 203 das 500 maiores empresas

americanas listadas pela US Fortune já utilizavam ooffshore outsourcing[CA01], enviando

parte da pesquisa e desenvolvimento para outros países.

Existem alguns fatores que impulsionaram o desenvolvimento distribuído entre grandes

empresas de software, dentre eles: necessidade de utilizar recurso capacitado onde quer que

ele esteja; vantagens de estar próximo de diferentes mercados, conhecendo consumidores e

condições locais; formação rápida de organizações virtuais e equipes virtuais para explorar

as oportunidades do mercado; necessidade de diminuir o tempo de entrega do produto para o

mercado, conseguido através de fusos horários diferentes uma produção de 24 horas por dia

[Pri03].

No processo de desenvolvimento de software, a engenharia de requisitos, é uma das fa-

ses mais importantes, pois é nesta etapa onde são definidas as funcionalidades e o escopo do

software a ser desenvolvido [Zow02]. Segundo um relatório do CHAOS [Int01], publicado

pelo Standish Group [TSG05], os maiores problemas no desenvolvimento de software são re-

lacionados com requisitos. Tendo em vista que as especificações dos requisitos servirão como

base para contratos e desenvolvimento do software em questão, ela deve ser clara e não ambí-

gua [ABD+04]. Entretanto, cliente, analista e desenvolvedores freqüentemente não possuem o

mesmo nível técnico de conhecimento e tendem a descrever e entender os requisitos de formas

diferentes [Byr94].

A Engenharia de Requisitos, é a disciplina da engenharia de software que mais faz uso de

comunicação entre os envolvidos do projeto [NE00]. No Desenvolvimento Distribuído de Soft-

ware (DDS), as dificuldades encontradas de comunicação, coordenação e cultura aumentam os

problemas inerentes da Engenharia de Requisitos (ER) [DZO01]. Sendo assim, os problemas

causados por ambigüidade e falta de entendimento nos requisitos são intensificados [Lop03].

Segundo o SWEBOK, o desenvolvimento de protótipos é muito utilizado para a validação

dos requisitos do software em geral [ABD+04]. Visando melhorar o entendimento dos requi-

sitos por parte das Unidades Distribuídas de Desenvolvimento (UDS) e diminuir a duplicidade

1



2 CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

dos requisitos gerados por eles, será proposto um processo de Engenharia de Requisitos que

melhore a documentação e validação dos requisitos no DDS.

1.1 Motivação

Nas últimas décadas a globalização dos negócios impactou também a indústria de tecnologia

da informação. As forças econômicas transformaram mercados nacionais em mercados globais

[HM01]. Essas transformações não alteraram apenas o marketing da distribuição, mas também

as formas como os produtos são: criados, construídos, testados e liberados para os clientes

finais [ODJ94].

O DDS por si só é uma prática de engenharia de software [HM01], analisando que na última

década a indústria de TI cresceu bastante rumo a globalização, diversas empresas têm divi-

dido parte do desenvolvimento de software, criando unidades distribuídas de desenvolvimento

[HM01]. Surgindo aí uma grande demanda por serviços deoutsourcinge conseqüentemente

um reaprendizado de como as atividades de Engenharia de Software (ES) são realizadas nesse

contexto.

Essa forma distribuída de desenvolvimento impacta profundamente em todo o processo de

desenvolvimento das organizações, afetando diretamente os meios de comunicações, coorde-

nação e integração das atividades no ambiente [CA01] [HM01].

Segundo Nuseibeh [NE00] um dos principais problemas existentes na ER é de ordem social.

Pois estes não podem apenas serem repassados para métodos técnicos disponíveis, além disso

a relativa imaturidade nos campos da ER em DDS sugere abordagens bastante ecléticas na

execução dos processo de ER em DDS, na busca de tratar os problemas relativos a: distância,

comunicação e coordenação [Zow02].

Diversos fatores têm contribuído para que as empresas distribuam seu processo de desen-

volvimento, dentre eles [Pri03] (Figura 1.1):

1. A necessidade de aumentar os recursos quando a disponibilidade de mão de obra estiver

escassa.

2. Vantagens de negócio, relativo ao mercado local, incluindo conhecimento dos clientes e

das condições locais, além de melhorar as condições locais através de investimentos.

3. A rápida formação de corporações virtuais e times virtuais visando explorar as oportuni-

dades de mercado.

4. Pressões relativas aotime-to-market, com o uso de diferente fuso-horário , permitindo

inclusive o desenvolvimento 24x7 [Car98]follow-the-sun.
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Figura 1.1 Principais razões envolvidas no DDS [Pri03]

O mercado americano, responsável por grande parte da demanda em software, teve esgo-

tadas suas cotas de vistos de trabalho temporário para área de tecnologia antes do término do

ano fiscal, gerando uma maior escassez por profissionais qualificados [Car98], logo sentiu a

necessidade de dividir parte do desenvolvimento com outras localidades. Em termos gráficos

(Figura 1.2) percebe-se com bastante clareza que nos últimos anos houve um acréscimo da

necessidade por profissionais capacitados. Sendo assim, buscando reduzir custos ao evitar o

deslocamento de funcionários no momento de sua contratação. Muitas delas distribuíram o

seu desenvolvimento criando unidades de desenvolvimento especializadas, reduzindo custos,

quantidade de profissionais com a mesma especialidade e aumentando o nível de experiência

dos mesmos com a execução de atividades semelhantes [Lop03].

Em um estudo de caso foram identificados campos de estudo relevantes da ER em DDS

[DZO01]. Neste artigo, os autores informam que foram consumidos 18 meses na fase de nego-

ciação dos requisitos no estudo de caso pesquisado. Um dos fatores fundamentais dessa demora

foi a comunicação pobre entre osstakeholdersmais relevantes.

0Indivíduos ou organizações que são os responsáveis pelo sucesso do sistema. [NE00]
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Figura 1.2 Demada por software x profissionais disponíveis [DZ02]

1.2 Problema da Pesquisa

A questão que se formula nessa pesquisa, diante do quadro a motivação é saber qual a estrutura

das práticas de uma equipe de desenvolvimento distribuído de software quanto aos processos

relacionados com a validação e documentação dos requisitos. A partir da resolução desta per-

gunta, pretende-se:"Propor um processo de documentação e validação dos requisitos para

ambientes de desenvolvimento distribuído de software a partir das práticas encontradas num

estudo de caso".

O caso analisado ocorreu dentro das atividades do projeto Agentes Micromundo e Análise

do Desenvolvimento no uso de Instrumentos Multimídia (AMADeUs-MM) [Sou05]. Este pro-

jeto possui um total de 16 integrantes em duas UDS divididos em duas cidades com 800 km de

distância. Devido às divergências de horários entre os integrantes, podemos classificar o ambi-

ente de desenvolvimento do estudo de caso como deDistância Nacionale níveis de dispersão

Temporale Geográficaconforme o modelo de referência de Prikladnicki [PAE04]. Por conta

destas características esse projeto serviu como estudo de caso para a elaboração do processo de

Engenharia de Requisitos proposto neste trabalho.

1.2.1 Contribuição

O objetivo principal desta pesquisa é a definição de um processo de Engenharia de Requisitos

para ambientes de desenvolvimento distribuído de software. Deseja-se que esse processo de
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Engenharia de Requisitos, seja mais adequado possível para a documentação e validação dos

requisitos em ambientes distribuídos de desenvolvimento.

Para atingir nosso objetivo principal por intermédio de um estudo de caso [Yin05] chegamos

a algumas contribuições intermediárias como :

• Análise do uso de protótipos de baixa fidelidade, como artefato de entrada para a docu-

mentação e validação dos requisitos em ambientes distribuídos de desenvolvimento.

• Os impactos existentes ao se tentar realizar a elicitação dos requisitos de forma distri-

buída.

• Testamos o uso de ferramentas colaborativas no intuito de diminuir o impacto das distân-

cias geográficas e temporais.

• Análise do uso de ferramentas de Voz Sobre IP (VoIP) para realizar as atividades de

validação dos requisitos dos requisitos em ambientes de DDS.

1.3 Organização da Dissertação

Este documento está estruturado em 7 capítulos. O presente capítulo apresenta a motivação

desse trabalho, nosso problema de pesquisa visando elaborar um processo de engenharia de

requisitos para desenvolvimento distribuído de software e por fim sua contribuição.

No Capítulo 2 introduzimos a necessidade do uso de processo de engenharia de requisi-

tos no desenvolvimento de software, bem como a problemática existente para a condução do

mesmo em ambientes DDS. Nesse mesmo capítulo selecionamos e descrevemos trabalhos re-

lacionados que contribuíram para a concepção desse trabalho.

No Capítulo 3, é definida a metodologia de pesquisa realizada para a realização desse traba-

lho. Nessa metodologia estão previstas a realização de uma entrevista semi-estruturada [Fli04]

com gerentes de projeto que possuem alguma característica de desenvolvimento distribuído de

acordo com o modelo de referência de Prikladnicki [Pri03]. Posteriormente foi realizada uma

observação participante [Fli04] em um estudo de caso [Yin05].

No Capítulo 4, são apresentadas a análise das entrevistas realizadas e no Capítulo 5, são

apresentados os resultados da observação participante realizada no estudo de caso.

Como resultado dessa pesquisa foram gerados requisitos (Seção 4.3 e Seção 5.8) que da-

rão suporte a proposição do processo no Capítulo 6. O processo de Engenharia de Requisitos

proposto neste trabalho e as ferramentas utilizadas para a sua execução estão descritos no Ca-

pítulo 6.
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As conclusões, limitações identificadas e as sugestões de trabalhos futuros ficaram no Ca-

pítulo 7.



CAPÍTULO 2

Engenharia de Requisitos no Desenvolvimento

Distribuído

Neste capítulo iremos abordar a Engenharia de Requisitos, descrevendo os principais conceitos

existentes na área e uma visão geral de processos de Engenharia de Requisitos. Logo após, se-

rão explanados: conceitos e motivações do desenvolvimento distribuído de software. Ao final

teremos uma descrição dos trabalhos relacionados de Engenharia de Requisitos no desenvolvi-

mento distribuído de software.

2.1 Desenvolvimento Distribuído de Software

Há mais de uma década, visando diminuir custos e buscando recursos mais qualificados, muitas

organizações começaram a experimentar o desenvolvimento distribuído de software [HM01].

A partir da demanda da indústria o assunto passou a ser abordado em congressos internacionais

[ICoGSE06], além do surgimento de grupos de pesquisa bastante expressivos na área [MUN06]

[TSL06].

O DDS caracteriza-se pela distância física e/ou temporal entre algunsstakeholders(cliente,

usuário e desenvolvedores, por exemplo) envolvidos no processo de desenvolvimento [Pri03].

No Brasil esse tema tende a ser mais explorado, devido a grande quantidade de empresas que

estão implantando unidades de desenvolvimento distribuído no país.

2.1.1 Desafios do Desenvolvimento Distribuído de software

Nesta seção estão expostos os desafios encontrados na literatura no que se refere ao desenvol-

vimento de software quando realizado por equipes distribuídas de desenvolvimento.

Baseado em um modelo estatístico, Herbsleb [HMFG01], demonstrou que o DDS leva

muito mais tempo de ser concluído do que o Desenvolvimento Centralizado de Software (DCS).

Segundo o autor problemas de comunicação e coordenação, são os principais responsáveis por

esse atraso.

7
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2.1.1.1 Comunicação

Com o crescimento do desenvolvimento distribuído de software os engenheiros, gerentes e exe-

cutivos têm se confrontado com profissionais de diferentes níveis: técnicos, sociais e culturais

[HM01]. A resolução dessas diferenças já é bastante complicada localmente onde existe a

comunicação face a face, pois as diferenças de vocabulário, termos técnicos e formas de abor-

dagem social, dificultam a comunicação. Num ambiente distribuído de desenvolvimento esse

problema torna-se ainda maior, pois os meios de comunicação como: correio-eletrônico, chats

e ligações telefônicas, não são tão ricos quanto à comunicação face a face [HM01] [DZ02]

Figura 2.1.

Na fase inicial do desenvolvimento de software, muita comunicação é requerida, para o iní-

cio das definições do projeto [PSV94]. Nesse contexto existem duas formas complementares

de comunicação, primeiramente, a formal, que é a comunicação oficial que deve ser passada

com bastante clareza. Principalmente em tarefas cruciais como atualização de status de projeto,

reorganização, determinação de papéis, etc. Uma comunicação confusa ou mal especificada,

poderá levar a equipe a perder tempo e gerar problemas de coordenação no projeto [HM01].

Em segundo plano, a comunicação informal é um excelente canal para reportagem de tarefas,

percepção de como andam as atividades perante o grupo. As "conversas de corredor", aju-

dam as pessoas a terem percepção do andamento do projeto, facilitando o trabalho em grupo

e auxilia na resolução de problemas técnicos, melhorando a eficiência dos desenvolvedores

[DZ02]. A partir do momento que a comunicação for mais presente entre os membros, e as

ferramentas colaborativas possam prover comunicação informal síncrona haverá um aumento

na percepção do grupo virtual. Começando então a construir importantes relações de confiança

na comunicação remota [DZ02].

Contudo a escolha do meio de comunicação para a realização de determinadas tarefas exige

bastante cuidado. Por exemplo, um gerente de DDS deve, regularmente, transmitir a visão

de equipe para todos os grupos, de forma a contextualizar o time a respeito do andamento do

projeto. Esse meio de comunicação deverá prover níveis altos de motivação e emoção [CA01].

Existem casos em que a comunicação síncrona pode ser menos apropriada do que a as-

síncrona. Como por exemplo numa ligação telefônica (síncrono) pode ocorrer problemas do

tipo "Eu já te disse isso", enquanto que num correio eletrônico (assíncrono) o escrito histórico

servirá como documentação do que fora relatado [CA01].
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Figura 2.1 Níveis de interação contextual [MH01]

2.1.1.2 Integração

Para integrar as equipes é necessário possuir um repositório de artefatos do projeto contendo:

Documento de Especificação dos Requisitos (DER), bugs encontrados, processos e termos uti-

lizados. Esse repositório deve ser mantido e compartilhado com rigor, pois diminui a distância

entre as UDS, auxilia no entendimento dos requisitos, e aumenta a percepção do andamento do

projeto [DZ02].

Existem diversos estudos relacionados a ferramentas colaborativas de edição assíncrona

[AG98] [Bri06] para a ER. Estas ferramentas tornam-se um repositório para requisitos, permi-

tindo ainda o compartilhamento do DER com os demaisstakeholders. Isso diminui a distância

entra as UDS [DZ02].

2.1.1.3 Coordenação

No contexto de DDS é necessário que o processo de desenvolvimento do software seja único,

bem definido e conhecido pelas equipes distribuídas. A coordenação de um projeto sendo

executado com processos distintos pode ser mais complicada para o gerente de projeto [EF99].

Quando as equipes distribuem os processos em diversas localidades, a falta de sincronização

pode se tornar crítica. Pois um único processo bem definido e treinado fornece um conjunto

comum de expectativas aos elementos envolvidos, impondo rigor e disciplina à equipe [CA01].
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Para haver alinhamento no processo é necessário que haja rotina na comunicação pois a

falta dela poderá gerar surpresas advindas de diferentes locais, resultando num desalinhamento

da equipe e ,conseqüentemente, em retrabalho. Quando as equipes estão distribuídas, o nível

de sincronização torna-se particularmente crítico. Por exemplo, no caso em que um time está

desenvolvendo testes unitários diferentemente do que está sendo desenvolvido. A sincronização

nesse processo requer marcos bem definidos e critérios de entrada e saída bastante claros para

toda a equipe [RP95]. Herbleb [HM01] defende que os avanços das ferramentas colaborativas

agregada a multimídia venham melhorar o desenvolvimento distribuído de software.

Estudos indicam que uma especificação de requisitos mal redigida impacta diretamente nas

atividades a serem desenvolvidas de forma distribuída [HM01]. Apesar dos desenvolvedores

resistirem à elaboração de documentação, ela se faz necessária para aumentar a congruência

da equipe. Portanto no desenvolvimento distribuído, a documentação dos artefatos, bem como

a sua atualização e revisão por diferentes responsáveis pelo software (Gerentes de Projeto,

Analista de Sistemas, Engenheiro de Usabilidade e Clientes) faz-se necessária.

2.2 Engenharia de Requisitos

Os requisitos definem quais serão os serviços que o sistema deverá prover além de um conjunto

de restrições existentes na operação do sistema [KS98]. Para Nuseibeh [NE00] a Engenharia de

Requisitos é o processo de descobrir o propósito do software, identificando osstakeholderscom

suas respectivas necessidades e documentando a análise realizada para uma implementação

subseqüente.

O contexto em que a ER está centrada é na atividade de entendimento do comportamento

humano [NE00], visando buscar soluções para os problemas das pessoas. Assim, a ER usa

mecanismos de sensibilidade para entender como as pessoas percebem o mundo e como suas

ações interagem com a sociologia do ambiente [NE00].

Geralmente os requisitos são escritos em linguagem natural, então uma comunicação clara

é extremamente importante para a especificação dos requisitos, pois evitam a ambigüidade e

aumentam o entendimento dos mesmos [NE00]. Logo são necessários um conjunto de técnicas

empregadas para levantar, detalhar, documentar e validar os requisitos de um produto. O uso do

termo "Engenharia"implica que técnicas sistemáticas e repetidas devem ser aplicadas para cer-

tificar que os requisitos de um sistema estejam completos, consistentes e relevantes [Som04]. O

emprego correto da Engenharia de Requisitos é um passo fundamental para o desenvolvimento

de um bom produto, onde a satisfação do usuário deve ser o principal objetivo a ser atingido
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[Did03].

2.3 Processo de Engenharia de Requisitos Baseado em DDS

Uma completa compreensão dos requisitos de software é fundamental para um desenvolvi-

mento de software bem sucedido. Não importa quão bem projetado ou quão bem codificado

seja um programa, se ele for mal analisado e especificado dificilmente atenderá às expectativas

do usuário [Byr94].

Neste trabalho, detalharemos o processo1 de Engenharia de Requisitos, proposto por Ko-

tonya e Sommervile em [KS98], o qual descreve as atividades de: elicitação, análise, docu-

mentação e validação como sendo as etapas do processo de engenharia de requisitos, conforme

apresentado na Figura 2.2.

Figura 2.2 Fases da Engenharia de Requisitos Baseado em [KS98]

Sabemos que é difícil definir um plano seqüencial de atividades que descrevam adequada-

mente o processo de Engenharia de Requisitos [Zow02]. Para Carmel [CA01] é fundamental

que o processo de desenvolvimento entre as equipes distribuídas, seja um processo único, pois

a falta de sincronização das atividades pode se tornar crítica. Um processo define um conjunto

de atividades que devem ser conhecidas por todos os membros da equipe, impondo rigor na

equipe.

Por ser realizado em ambientes DDS é importante identificar as diferenças entre os meios

de comunicação utilizado na execução das atividades referentes à ER. Por exemplo: O correio

eletrônico apesar de facilitar a comunicação entre osstakeholders, dificulta no gerenciamento

1Um processo é um conjunto de atividades que transformam entradas em saídas.
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das discussões e essa forma assíncrona de tomada de decisão pode demandar bastante tempo

para atingir o consenso [Zow02].

Para Zowghi [Zow02], os problemas existentes no DDS fazem com que seja necessário

criar um processo específico para a ER em DDS. Herbsleb, por sua vez, sugere uma solução

de processo concorrente de desenvolvimento de software nesse contexto, porém segundo ele a

aplicação e implantação dos princípios de engenharia concorrente em ambientes de desenvol-

vimento distribuído se tornam difíceis, com requisitos instáveis ou voláteis [HM01]. Herbsleb

defende também que boas ferramentas colaborativas podem auxiliar na estabilidade dos requi-

sitos havendo uma diminuição do tempo e espaço entre as equipes distribuídas [HM01].

O resultado principal de todo esse processo de engenharia de requisitos é a produção de um

DER, que é o principal artefato produzido pela Engenharia de Requisitos. Ele deve descrever

de forma clara e precisa cada um dos requisitos do software juntamente com suas interfaces ex-

ternas. Um DER, em geral, serve como base para acordos formais entre clientes e fornecedores,

com relação ao que o software deverá prover [HP00].

2.3.1 Elicitação de Requisitos

A elicitação dos requisitos consiste em saber a origem dos requisitos e como o analista de

sistemas poderá coletá-los. Elicitação de requisitos é uma das atividades mais importantes na

ER, sendo o primeiro passo na captura dos requisitos.

Durante a coleta é necessário que sejam elaboradas as perguntas corretas, buscando en-

contrar os problemas a serem solucionados [NE00]. Num primeiro momento, é construído o

entendimento do problema que o software pretende resolver. Para a captura, descobrimento e

aquisição dos requisitos é fundamental a existência e interação entrestakeholders, equipe de

desenvolvimento e clientes [ABD+04].

É sabido que o conhecimento adquirido durante a elicitação dos requisitos tende a ser mais

profundo que o conhecimento contido no DER [Lop03]. Portanto, no surgimento de dúvidas

relativas ao DER ocorre num grande volume de comunicação informal entre os integrantes.

Através das técnicas de elicitação em grupo obtém-se um maior entendimento e acordo dos

requisitos elicitados. Nessas técnicas estão inclusas:brainstorming, grupo-focal assim como

workshops[NE00]. A partir dessas constatações a documentação dos requisitos por uma equipe

distribuída a qual não participou das sessões de elicitação torna-se um desafio.
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2.3.2 Documentação de Requisitos

O documento de requisitos de software - às vezes chamado de DER ou especificação de re-

quisitos de software - é a declaração oficial do que é exigido dos desenvolvedores do sistema.

Ele deve incluir os requisitos para o cliente e/ou usuário e uma descrição detalhada dos requi-

sitos do sistema. Em alguns casos, eles são integrados em uma única descrição [Som04]. Para

clientes, desenvolvedores e demais envolvidos no desenvolvimento do software um DER bem

especificado deve prover os seguintes benefícios [Byr94]:

1. Estabelecer a concordância no que o software se propõe a fazer perante clientes e demais

envolvidos no desenvolvimento do software.

2. Reduzir o esforço de desenvolvimento;

3. Subsídios para estimar custo e prazo;

4. Uma versão comum para todos os envolvidos no projeto, visando validação e verificação;

5. Facilidade de transferência de desenvolvimento;

6. Servir de base para futuras melhorias.

7. Prover o suporte necessário para a validação dos requisitos entre osstakeholdersdo sis-

tema.

2.3.3 Validação de Requisitos

A validação dos requisitos, consiste em checar se o documento de requisitos está consistente,

completo e claro [KS98]. Ela é a ultima fase do processo de ER, isso significa dizer que quando

os requisitos estão "validados"eles contemplam a descrição do sistema que será implementado

[KS98].

É uma atividade complexa por dois motivos: o primeiro reside na dificuldade de identificar

todos os requisitos juntamente ao cliente; e o segundo é de razão social, por conta da difi-

culdade de atingir o consenso entre os diferentes responsáveis pelo software, principalmente

quando estes possuem objetivos conflitantes [NE00]. Os conflitos ainda pendentes entre os

stakeholdersdevem ser resolvidos através da realização de reuniões de validação para que haja

uma estabilidade nos requisitos validados [NE00].

O principal motivo da realização da validação dos requisitos é garantir que o analista do sis-

tema compreendeu corretamente os requisitos ao assegurar que o mesmo esteja claro, completo

e consistente [ABD+04]. Essa fase é importante por envolver vários integrantes do projeto com

diferentes visões (engenheiro de requisitos,stakeholders, gerente de projeto) na busca por er-

ros no documento de requisitos mitigando o esforço gasto em retrabalho nas etapas posteriores

do projeto. Esse esforço se justifica pelo fato de que em geral uma mudança nos requisitos,



14 CAPÍTULO 2 ENGENHARIA DE REQUISITOS NO DESENVOLVIMENTO DISTRIBUÍDO

impacta em modificação na implementação do sistema [Som04].

Durante a elicitação dos requisitos o foco da análise é nas necessidades dosstakeholders.

Seria ideal que o documento de requisitos apenas incluísse requisitos aceitos pelos mesmos.

Entretanto, inevitavelmente, algunsstakeholdersdescobrem problemas nos requisitos durante

a validação necessitando voltar as atividades de elicitação dos requisitos [KS98].

2.3.3.1 Inspeção de Requisitos

A inspeção dos requisitos é a técnica mais utilizada para realizar a validação dos requisitos

[KS98]. Existe diversos trabalho que comprovam a efetividade da técnica [GG93] [Wel93] ,

que vem sendo refinada ao longo dos anos com o uso de sistemas colaborativos [MDTR93]

[GHB03] para a sua realização. Ela envolve a seleção de alguns integrantes do projeto que fi-

cam responsáveis por ler, analisar os requisitos na busca por problemas, discuti-los e concordar

com as ações a serem tomadas. Apesar de ser um meio onde há muita alocação de recursos

(engenheiros de software, arquitetos, engenheiro de requisitos, gerente de projeto e etc), a reali-

zação de inspeção dos requisitos do software logo no início do desenvolvimento, é considerada

uma boa prática [Wit00]. Com o uso desta técnica, é possível remover os defeitos logo nas fases

iniciais do processo de desenvolvimento [Wit00], reduzindo os custos gastos com retrabalho.

A inspeção dos requisitos proposta neste trabalho tem o objetivo de:

1. assegurar o padrão de qualidade dos artefatos;

2. evitar a ambigüidade dos requisitos;

3. evitar o baixo nível de detalhamento dos mesmos.

Kotonya e Sommerville, basearam-se em Tom Gilb [GG93] para propor o seu processo de

inspeção. A Figura 2.3 demonstra esse processo.

Figura 2.3 Processo de Inspeção dos Requisitos Baseado em [KS98]
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As atividades do processo de inspeção são as seguintes:

Planejar inspeção : Seleciona-se o time de inspeção, definindo data, horário e local para a

reunião.

Distribuir documentos : Os documentos de requisitos e qualquer outro artefato relevante são

distribuídos para a equipe de inspeção.

Preparar para a inspeção : Cada inspetor lê o documento visando identificar conflitos, omis-

sões, inconsistências, não seguimento dos padrões do artefato e outro problemas.

Reunião de inspeção :Os comentários individuais e os problemas são discutidos e as ações

são tomadas para resolver os problemas encontrados.

Correções da inspeção :O coordenador de revisões irá assegurar que todas as ações foram

efetuadas.

Revisar o documento : O documento é revisado refletindo as ações acordadas. Nesse mo-

mento o artefato poderá ser considerado validado. Caso contrário será necessário a reali-

zação de outra inspeção.

Ao aplicar o modelo de processo de inspeção proposto por Kotonya e Sommerville (Fi-

gura 2.3) dentro do ambiente de DDS, a literatura aponta para a necessidade de usar um

conjunto de ferramentas colaborativas para executar esse processo nesse ambiente [BV05],

[Zow02], [CA01]. Através dessas ferramentas será possível, por exemplo, facilitar a distribui-

ção dos documentos com o uso de um editor de texto colaborativo [Goo] e viabilizar reuniões

de inspeção por intermédio dos meios de comunicação síncronos.

A seleção dos inspetores deve ser bastante criteriosa. É ideal que o documento de requisitos

possa ser revisto por uma equipe multidisciplinar, vindo de integrantes com diferentes habili-

dades [KS98]. Um dos problemas a serem enfrentados pelos inspetores é o de entendimento

dos requisitos, possivelmente a partir do uso dosstoryboards2 poderemos melhorar essa ativi-

dade. Contudo o conhecimento adquirido pelo autor durante a documentação é muito maior do

que a documentação por ele elaborada. Na falta desse conhecimento poderá haver impacto na

compreensão dos mesmos. Visando preencher essa lacuna é prudente que entre os inspetores

devam estar inclusos os participantes da fase de elicitação dos requisitos. Estes, devem saber

o que precisa ser documentado, caso isso não seja possível que ao menos um especialista do

domínio esteja engajado nesse processo.

2Protótipo de interface de média-fidelidade que contém uma série de desenhos ou imagens que representam
como a interface é utilizada para desempenhar determinada tarefa.
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2.3.4 Prototipagem Durante a Engenharia de Requisitos

A prototipagem pode ser usada como uma técnica de análise e redução de riscos. Um risco

significativo no desenvolvimento de software são os erros e as omissões dos requisitos. Ge-

ralmente os protótipos são utilizados para verificar a interpretação do analista de sistemas,

assim como para elicitar novos requisitos. Possibilitando aostakeholderfornecerfeedbacke

sugestões de melhorias para a resolução dos problemas encontrados no protótipo [ABD+04].

Combinada com outras técnicas como por exemplo, podemos ter uma instância de um protótipo

o qual pode ser utilizado para provocar discussões em grupos de elicitação [NE00].

Os desentendimentos entre usuários e desenvolvedores são expostos nos protótipos, identificando-

se assim, defeitos e confusões nos requisitos elicitados e documentados. Através do seu desen-

volvimento será possível auxiliar clientes e desenvolvedores no entendimento dos requisitos do

sistema, sendo utilizada como artefato de entrada para o DER auxiliando no nível de detalhe

da especificação dos requisitos e conseqüentemente reduzindo o risco de retrabalho [Som04].

O principal propósito dos protótipos desenvolvidos para as etapas de elicitação e valida-

ção dos requisitos será demonstrar as funcionalidades do software, devendo ser desvinculado

do acabamento do mesmo. Por essa razão existem recomendações para que sejam utilizados

protótipos de baixa fidelidade [ABD+04].

Segundo o padrão IEEE-830 [Byr94], os protótipos são úteis pelas seguintes razões:

• Os usuários podem ter uma visão mais amigável visualizando um protótipo do que lendo

um DER. Isso provê um rápidofeedback.

• Os protótipos antecipam aspectos do comportamento do sistema. Isso produz não apenas

respostas, mas também novos questionamentos, bastante importantes durante a fase de

elicitação dos requisitos.

• Um DER baseado em protótipos tende a possuir menos mudanças durante o desenvolvi-

mento, diminuindo o tempo gasto na Engenharia de Requisitos. Auxiliando na validação

do DER.

Segundo Kotonya [KS98] os protótipos são apenas utilizados para demonstrar os requisi-

tos funcionais do sistema. Logo não podem ser utilizados para requisitos não funcionais do

software como: usabilidade, performance, eficiência, segurança e demais requisitos não funci-

onais.

Técnicas como prototipagem, especificação e o uso de cenários auxiliam na transcrição

do problema no mundo real. Porém, isso não garante que os aspectos das necessidades dos

stakeholdersestejam cobertos [NE00], os protótipos podem ser:
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Evolucionários fornecer um sistema funcional aos usuários finais. Normalmente esse pro-

cesso se inicia com os requisitos do usuários que são bem compreendidos e com os que

têm maior prioridade [Som04].

Descartáveissua principal função é validar ou elicitar novos requisitos do sistema. Sendo

preciso começar com aqueles que não são bem compreendidos, porque é preciso saber

mais sobre eles. Os protótipos descartáveis têm uma duração muito curta, sendo pos-

sível modificá-los muito rapidamente durante o desenvolvimento, mas a facilidade de

manutenção a longo prazo não é exigida [Som04].

Os protótipos descartáveis não precisam ser protótipos executáveis de software para que

sejam úteis no processo de ER. Os modelos com base em papel, da interface com o usuário de

sistema, se mostram bastante efetivos no entendimento dos requisitos [Som04].

Apesar do desenvolvimento de protótipos aumentar o custo gasto nas fases iniciais do sis-

tema, eles podem evitar o uso de recursos no desenvolvimento de requisitos errados, logo esse

custo é justificado [NE00] [Som04]. Durante o desenvolvimento distribuído onde a fase de

elicitação é realizada em uma localidade e o detalhamento dos requisitos é desenvolvida em

outra o uso de protótipos com o intuito de evitar o desenvolvimento errôneo dos requisitos é

essencial.

Segundo Kotonya [KS98] se um protótipo foi desenvolvido para a elicitação dos requisitos,

faz sentido que ele seja refinado e usado no processo de validação dos requisitos. Porém a

criação de protótipos apenas para a validação dos requisitos não é compensador, pois perde-se

todos os benefícios que o uso dos protótipos traria nas etapas inicias do processo de ER. O

formato do protótipo deve facilitar a discussão do grupo e as intervenções do stakeholder, para

que as técnicas debrainstormingpossam fluir com mais naturalidade. A fase de elicitação

se dará por concluída quando for realizado o refinamento exaustivo do protótipo por todos os

stakeholders, atingindo a estabilidade necessária para finalizar a fase de elicitação. A proposta

desse trabalho é realizar a documentação e validação dos requisitos em ambientes distribuídos

de desenvolvimento. Para isso consideramos essencial o uso dos protótipos desenvolvidos

durante a elicitação dos requisitos como artefato de entrada para a documentação e validação

dos requisitos em ambientes DDS.
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2.4 Trabalhos Relacionados

2.4.1 Processo de Requisitos alinhado com o CMM

Lopes [Lop03] propõe um processo de engenharia de requisitos alinhado com oCapability

Maturity Model(CMM) visando reduzir as dificuldades causadas pela distribuição da equipe

durante a fase de requisitos. Sua pesquisa consiste em testar etapas de entendimento e adapta-

ção do DER entre as equipes distribuídas.

O CMM tem o intuito de auxiliar as organizações de software a atingirem a maturidade de

seus processos de uma maneira evolucionária, podendo passar de processos caóticos a proces-

sos maduros e disciplinados.

No processo proposto, existe a distribuição da equipe de especificação e equipe de desen-

volvimento. A equipe de especificação realiza reuniões presenciais com o usuário e a equipe

de desenvolvimento implementa o software baseado no DER definidos pela equipe de especi-

ficação. Esse processo tem um total de cinco etapas como mostrado na Figura 2.4 e descrito

abaixo.

Figura 2.4 Processo para Engenharia de Requisitos Distribuída [Lop03]

2.4.1.1 Etapas do Processo

Como podemos ver na Figura 2.4 o processo proposto por Lopes [Lop03], consiste nas seguin-

tes etapas:

A) Envio do DER para a equipe de desenvolvimento;

B) Análise do DER pela equipe de desenvolvimento;

C) Envio do DER para aprovação da equipe de especificação;
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D) Validação do DER pela equipe de especificação;

E) Versão final do DER é definida.

Envio do DER para a equipe de desenvolvimento:Enquanto realiza as etapas de elicitação,

análise, negociação e especificação junto aosstakeholders, a equipe de especificação cria

uma versão inicial do DER e envia para a equipe de desenvolvimento, no intuito de haver

familiarização com o artefato.

Análise do DER pela equipe de desenvolvimento:A análise do DER pela equipe de desen-

volvimento deixa a equipe de desenvolvimento engajada na especificação desde o início

da idealização do software, permitindo um melhor entendimento dos motivos que gera-

ram o requisito.

Entretanto, com o surgimento de novas demandas, são realizados muitos contatos entre

a equipe de especificação e osstakeholders, tornando o acompanhamento da evolução

dos requisitos por parte da equipe de desenvolvimento mais complexo. Já que o conheci-

mento obtido durante o processo de criação do documento tende a ser mais profundo do

que as informações contidas no próprio documento.

Ao receber o DER da equipe de especificação, é necessário que a equipe de desenvolvi-

mento busque o entendimento da especificação e seu contexto. Durante esta etapa são

feitas adaptações no DER para reduzir eventuais fontes de problema. A atividade de re-

escrita permite que o conhecimento adquirido não seja perdido. Porém dúvidas podem

surgir e precisam ser esclarecidas com a equipe de especificação, causando um grande

volume de comunicação entre as equipes.

A comunicação entre as equipes visa obter: esclarecimentos e consenso quanto à especi-

ficação em construção. Por vezes os esclarecimentos solicitados à equipe de especifica-

ção podem demandar novos contatos com usuários e clientes aumentando a qualidade de

especificação.

Envio do DER para aprovação da equipe de especificação:Uma vez que o DER foi adap-

tado ou reescrito, o novo documento precisa ser aprovado. Ao término dessa etapa de

análise do DER por parte da equipe de desenvolvimento, o documento é enviado para

verificação pela equipe de especificação.

Validação do DER pela equipe de especificação:A equipe de especificação deve assegurar

que após as mudanças o DER ainda represente as necessidades e características solicita-

das pelosstakeholders. Com as diversas interações realizadas durante a segunda etapa,

permite que a equipe de especificação acompanhe o processo de adaptação do DER, re-

duzindo o esforço necessário para a validação.

Versão final do DER é definida: Após aprovação pela equipe de especificação, a versão final



20 CAPÍTULO 2 ENGENHARIA DE REQUISITOS NO DESENVOLVIMENTO DISTRIBUÍDO

do DER é definida com aprovada. Esta versão é então utilizada pela equipe de desenvol-

vimento como base para a modelagem, codificação e testes do software.

O modelo de qualidade de software CMM recomenda, em uma de suas áreas chave, que

os requisitos sejam acordados por todos osstakeholders. Para que este acordo seja obtido é

indispensável a completa compreensão dos requisitos pelas partes envolvidas. Em ambientes

de DDS isso envolve, muitas vezes, sobrepor barreiras de linguagem e cultura.

2.4.1.2 Conclusões

Uma das grandes contribuições desse trabalho é uma grande interação existente entre diferentes

equipes (desenvolvimento e especificação). No nosso trabalho buscamos aumentar a interação

entre as UDS na fase de documentação, isso permitiu que o artefato fosse revisado durante essa

fase, e conseqüentemente diminuir o esforço gasto durante a fase de validação.

O autor reconhece que além da distribuição entre as equipes de especificação e desenvol-

vimento, pode haver distribuição entre a equipe de especificação e osstakeholders, afetando

ainda mais as etapas da Engenharia de Requisitos que envolvem estes grupos, como destacado

por [DZ02].

2.4.2 MuNDDoSS - Um Modelo de Referência para o Desenvolvimento Distribuído de

Software

Prikladnicki [Pri03], propõe um modelo de referência para a área de DDS, contemplando as

dimensões técnicas e não-técnicas além dos fatores envolvidos em cada um delas. O autor tirou

tais conclusões baseado em dois estudos de caso realizados em um centro no Brasil, através de

uma empresa global de desenvolvimento de software.

Nesse trabalho, através do confronto entre a teoria e as descobertas empíricas o autor pôde

apresentar oito lições apreendidas, que foram as bases de sustentação para o modelo de refe-

rência proposto. Dentre essas oito, o autor identifica como sendo "A Engenharia de Requisitos

é o maior desafio no ponto de vista do processo de desenvolvimento de software"[Pri03]. Os

entrevistados dessa pesquisa mencionaram que pelo fato de o projeto ser distribuído, os re-

quisitos devem ser passados com o maior nível de detalhe possível, sem margem para falsas

interpretações.

A Engenharia de Requisitos aplicada nesse contexto distribuído de desenvolvimento é con-

siderada um grande desafio, na exata medida em que devem ser encontradas as melhores formas

de: identificar, analisar, negociar, e documentar os requisitos. Através de ferramentas de apoio

além de técnicas que permitam uma maior proximidade das equipes distribuídas, juntamente
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com clientes e usuários, sendo os dois últimos responsáveis por identificar os requisitos do

projeto em um nível mais alto.

Praticamente todas as entrevistas realizadas com os gerentes de projetos e líderes técnicos

apontaram para dificuldades nas atividades que envolvem a Engenharia de Requisitos. Em

um dos projetos a instabilidade dos requisitos foi o maior problema, principalmente devido à

distância entre as equipes, o que dificultava o entendimento dos requisitos e a convergência

de idéias. Em todos os projetos, os requisitos foram identificados como um grande desafio,

envolvendo atividades desde a realização de reuniões até a formalização (documentação) dos

requisitos que eram definidos, a rastreabilidade e controle dos mesmos.

2.4.2.1 Conclusões

O autor conclui que existem problemas constantes na execução da Engenharia de Requisitos

em ambientes de DDS. Eles foram encontrados desde a necessidade de identificar os requisitos

do projeto, passando pela análise, especificação, validação e gerência.

Buscamos, então, neste trabalho atacar a sistematização da validação dos requisitos. Con-

tudo antes de validar os requisitos de forma distribuída, devemos documentá-lo de forma con-

sistente para que ele possa ser validado.

2.4.3 Suporte à Engenharia de Requisitos no Desenvolvimento Distribuído de Software

Brito [Bri06], propôs um processo de Engenharia de Requisitos distribuída e desenvolveu uma

ferramentaopen-sourcede ambiente de desenvolvimento de software (ADS) chamada deCO-

operative and DIstributed Process Support Environment(CODIPSE) a qual fornece suporte as

equipes distribuídas na execução desse processo. Na ferramenta estão inclusos: um modelo de

rastreamento originado desse processo o qual vincula diferentes tipos de informação, proveni-

entes das ferramentas degroupwarefazendo um gerenciamento de requisitos em que auxilia

na compreensão dorationale3. Registrando informações relacionadas entre si, possibilitando

responder a seguinte pergunta:quais informações originaram determinada informação?

Esse processo foi definido com base em dois outros processos existentes: o primeiro des-

creve um processo para web baseado noRational Unified Process(RUP) [Did03] e o segundo

descreve um processo de Engenharia de Requisitos para desenvolvimento distribuído [Lop03].

3Termo usado para identificar as motivações, razões e/ou justificativas para um determinado requisito existir.
Os artefatos armazenados são: reuniões, correios-eletrônicos, resultados de pesquisas, entre tantos outros que
possam contribuir para a sua definição. Ao longo do tempo, esse rastreamento auxiliará na construção de um
histórico do projeto [Bri06].
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Apesar do trabalho de Lopes [Lop03] também apresentar um processo para Engenharia de

Requisitos Distribuída, ele não faz uso de tecnologias colaborativas, mesmo considerando a

importância de sua utilização.

Nessa proposta, os participantes estão totalmente distribuídos e usam um ambiente ade-

quado para trabalhar colaborativamente. É importante ressaltar que embora exista uma distin-

ção clara entre as etapas da ER, algumas delas comumente ocorrem em paralelo [KS98].

Visão geral do processo de Engenharia de Requisitos proposto, ele considera a interação

com três bases de conhecimento: (1) formais contendo informações sobre: o processo em exe-

cução, clientes e usuários; (2) informais contendo dicas sobre a execução do processo e infor-

mações sobre cultura, idioma e histórico de interações com os clientes; (3) informações sobre

o negócio, agrupando dados sobre o projeto atual tais como: documentos e artefatos gerados.

Juntas essas bases auxiliam no fornecimento de informações contextuais para os participantes.

A proposta CODIPSE visa construir um ambiente de desenvolvimento de software cen-

trado em processo ouProcess-Centered Software Engineering Environment(PSEE) utilizando

tecnologias de colaboração para auxiliar na definição e execução de processos de software em

equipes distribuídas.

Devido ao escopo ser muito abrangente a autora decidiu tratar apenas a disciplina de re-

quisitos, pois ela encontrou na literatura poucas propostas que dêem o suporte à Engenharia de

Requisitos de forma colaborativa dentro do desenvolvimentoopen source. Ela salienta ainda

que os ambientes colaborativos deopen sourceatuais dão o suporte ao desenvolvimento de

software distribuído mas apenas tratam da colaboração durante a edição de modelos de análise

do projeto e nas atividades de codificação [GMH00].

A autora estendeu o eGroupware [GRO06] devido à facilidade de integração e desenvolvi-

mento de novas aplicações na sua plataforma, o qual utiliza uma solução baseada em templates

(onde é possível construir a interface gráfica apenas descrevendo os campos e listagens). Re-

aproveitando um conjunto de aplicativos que favorece e estimula a cooperação entre equipes,

tais como: calendário compartilhado, base de conhecimento, fóruns e wiki.

A aplicação CODIPSE possui três módulos principais:

Gerenciamento de Requisitos: agrupando funcionalidades para manutenção de projeto como

visão/escopo, casos de uso, requisitos funcionais e não funcionais, glossário e atores;

Manutenção do Rationale: agrupa funcionalidade para criar links para as demais ferramentas

de colaboração do ambiente. Os links podem ser criados em nível de projeto, casos de

uso ou requisitos, permitindo a completa manutenção do histórico do projeto;

Exportação: esse módulo é responsável pela geração intermediária (emExtensible Markup

Language(XML)) dos dados presentes em um determinado projeto. A partir dessa versão



2.4 TRABALHOS RELACIONADOS 23

é possível exportar as informações para qualquer formato através de transformaçãoThe

Extensible Stylesheet Language Family(XSL) .

2.4.3.1 Conclusões

Esse trabalho está muito relacionado nas etapas iniciais da ER, inclusive o rastreamento pro-

posto pelo mesmo abrange essas etapas iniciais. Nosso trabalho na ER de forma distribuída

inicia na etapa de documentação dos requisitos e validação dos mesmos.

Consideramos também que o uso das tecnologias colaborativas, é essencial para a Enge-

nharia de Requisitos realizada em ambientes distribuídos de desenvolvimento. Um ambiente

web, permite que todos os envolvidos no projeto possam ter um único repositório de artefatos

e acessá-los através de um navegador web.

2.4.4 Efetividade das Técnicas de Elicitação dos Requisitos na Engenharia de

Requisitos Distribuída

Lloyd [Llo01], realzou um estudo empírico de como as ferramentas de colaborativas podem

ser utilizadas para elicitação dos requisitos de um sistema no desenvolvimento de software

em equipes distribuídas de desenvolvimento. Os participantes dessa pesquisa foram grupos

distintos de estudantes de ciências da computação no total seis grupos de sete a nove membros

sendo separando os clientes dos engenheiros. O DER foi produzido pelos engenheiros através

de interação remota com os clientes.

Todos os grupos ficaram distribuídos e tinham como suporte ferramentas colaborativas que

permitiram a colaboração síncrona e assíncrona. Clientes e engenheiros nunca tiveram contato

face a face, com o objetivo de realizar qualquer tipo de discussão ou negociação a respeito

do projeto. A intenção foi observar a efetividade das técnicas de elicitação no processo de

refinamento dos requisitos no ambiente distribuído de desenvolvimento. Ao término das itera-

ções foram analisadas a qualidade dos artefatos produzidos. A Engenharia de Requisitos foi

auxiliada com o uso de um conjunto de ferramentas colaborativas, a saber:

Centra Symposium : possibilitou as reuniões virtuais em tempo real;

MOOsburg : facilitou o compartilhamento de arquivos, conversas informais, correios-eletrônicos

para realização de discussão assíncrona.

Cada grupo de Engenharia de Requisitos conduziu uma série de quatro reuniões virtuais

planejadas e agendadas com um grupo de clientes. As reuniões de elicitação tinham no máximo
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90 minutos de duração sendo realizadas por audio-conferência através do Centra Symposium.

Os engenheiros de requisitos não utilizaram nenhuma técnica de elicitação de requisitos em

particular. Eles foram treinados numa variedade de técnicas (Figura 2.5) e durante a elicitação

tiveram a liberdade de escolha da melhor técnica para a situação.

Neste estudo empírico o autor observou e examinou os artefatos armazenados nos espa-

ços colaborativos criados no MOOSburg. Além de arquivar e analisar toda a comunicação de

correios-eletrônicos entre clientes e engenheiros de software. Mais detalhes sobre essa análise

serão encontrados na dissertação de mestrado [Llo01].

Os participantes estavam habilitados a usar o MOOsburg de qualquer computador através de

um navegador web, sendo necessário instalar umpluginapropriado. O MOOsburg possibilitou

a comunicação síncrona e assíncrona entre clientes e engenheiros de requisitos. Já o Centra

Symposium que possibilitava audio-conferência através de Voz Sobre IP (VoIP), ficou restrito

ao campus da universidade. Os grupos obtiveram informações dos requisitos adequados através

de sessões virtuais planejadas, obtendo mais sucesso na escrita do DER.

Figura 2.5 Efetividade das Técnicas de Elicitação dos Requisitos em DDS [Llo01]

Nesse gráfico da Figura 2.5 apesar dos diversos níveis de experiência dos participantes

foram identificadas as técnicas de elicitação de requisitos mais efetivas quando utilizadas no

contexto de DDS. Porém a avaliação dos protótipos executáveis gerados para elicitação deve

ser desconsiderado, pois o autor informa que os engenheiros de requisitos não tiveram o de-

vido treinamento no uso do método. Todavia a prototipagem de baixa fidelidade chamada de

storyboard, foi estudada e utilizada durante o experimento.

2.4.4.1 Conclusões

Neste estudo empírico de Engenharia de Requisitos em ambientes distribuídos de desenvol-

vimento, as atividades foram auxiliadas pelo uso de ferramentas degroupwarecom suporte
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à colaboração. Seis estudantes de Engenharia de Requisitos seguiram um processo básico de

elicitação, refinamento e especificação de um sistema.

O autor conclui que a Engenharia de Requisitos em ambientes distribuído de desenvolvi-

mento, é mais efetiva quando osstakeholdersparticipam ativamente das atividades síncronas

do processo de engenharia de requisitos. Ficando a cargo da audio-conferência como o meca-

nismo mais rico de colaboração síncrona utilizado na pesquisa. Através da observação, o autor

acredita que os grupos sentem-se atraídos a usarem correio eletrônico e ferramentas deinstant

messaging, diminuindo as barreiras sociais causadas pela distância.

Nesse trabalho o autor testou um conjunto de ferramentas usando técnicas de elicitação

de requisitos, porém não sistematizou num processo de Engenharia de Requisitos para esses

ambientes. O próprio autor reconhece que os meios mais adequados para realizar a elicitação

são os meios síncronos e que o mecanismo de comunicação mais adequado é o contato face a

face. Consideramos que se conseguirmos elicitar os requisitos juntamente com ostakeholderde

maneira presencial, teremos um mecanismo mais rico em contexto (Figura 2.1) e diminuiremos

o esforço gasto nessa atividade.

De acordo com as técnicas listadas para a elicitação dos requisitos (Figura 2.5) seleciona-

mos 3 das 5 mais efetivas (Brainstorming, Storyboarding, Casos de Uso). Apesar de considerar-

mos o gerenciamento de requisitos extremamente importante para a Engenharia de Requisitos

[KS98], a análise deste processo foge do escopo desse trabalho.

2.4.5 Impacto dosStakeholdersGeograficamente Distribuídos na Gerência de

Requisitos em organizações Multi-Site

Damian e Zowghi [DZ02] investigam os problemas da ER quando osstakeholdersestão distri-

buídos geograficamente numa organização multi-site. Elee buscaram examinar a ER na prática,

entendendo o impacto da distância em projetos onde osstakeholdersdefinem os requisitos do

software separados geograficamente.

Algumas organizações às vezes não podem se dar o luxo de realizar reuniões de requisitos

face a face. Como resultado, a distância impactou na forma como osstakeholdersopinam,

questionam e decidem os requisitos. Então, através de evidências empíricas, foi construído um

modelo de comunicação remota e gerência do conhecimento. Mesmo com o uso desse mo-

delo foram encontrados diversos problemas: diversidade cultural, diferenças de horário. Esses

problemas impactaram negativamente nas etapas subseqüentes dos requisitos: negociação e

validação.

Essa pesquisa foi motivada pela seguinte pergunta:Qual o impacto da distância geográ-
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fica dosstakeholdersnas atividades de Engenharia de Requisitos no ambiente distribuído de

desenvolvimento?.

A metodologia de pesquisa utilizada foi a grounded theory [Fli04] aplicada num estudo de

caso [Yin05]. O autor levou sete meses em sites de desenvolvimento localizados em Sydney-

AU, coletando: dados, métodos, inspeção de artefatos, observação das reuniões de requisitos e

entrevista semi-estruturada com vinte e quatrostakeholders(gerente de produto, engenheiro de

produto, gerente de suporte ao cliente e engenheiro de software).

A organização estudada foi uma corporação de Desenvolvimento Global de Software (DGS)

entre 4 continentes. A estratégia do produto fica de responsabilidade de uma equipe deBusiness

Management(BM) localizada em 4 pontos nos Estados Unidos (vide Figura 2.6). A equipe de

desenvolvimento está divida em três na Austrália e uma na Nova Zelândia. Os clientes estão

agrupados em 5 seguimentos ao redor do mundo .

Figura 2.6 Distribuição geográfica do grupo destakeholders[DZ02]

Reuniões de áudio conferência são utilizadas para a comunicação síncrona, o que permite

conectar o BM com as demais localidades na tomada de decisão (vide Figura 2.7). Os requisitos

ficavam armazenados num banco de dados no BM sendo fruto de informações geradas por:

usuários finais, clientes e funcionários. Todos os sites provinham informações que no futuro

poderiam se tornar requisitos do sistema.

Depois de centralizadas as informações o BM prepara um documento inicial com os requi-

sitos em alto nívelMarketing Requirements Specification(MRS) a serem priorizados e negoci-

ados com a equipe de desenvolvimento. Depois do entendimento comum, a seleção é realizada

e os requisitos passam a ser especificados pela equipe de desenvolvimento gerando o DER.

Depois de pronto o DER é enviado para o BM para aprovação.

Nesse contexto, achou-se diversos campos para investigação das dificuldades em conseguir
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Figura 2.7 Fluxo de informação no projeto [DZ02]

uma colaboração efetiva dosstakeholdersgeograficamente distribuídos. Durante a negocia-

ção dos requisitos, foram utilizadas um conjunto de ferramentas síncronas e assíncronas de

comunicação visando diminuir essa distância.

Canais de áudio e vídeo foram usados na comunicação com entre desenvolvedores remotos

e clientes para a captura de requisitos. O Microsoft Powerpoint [Mic06b] foi usado na cons-

trução de diagramas de contexto, juntamente com o NetMeeting para o compartilhamento das

apresentações do Microsoft Powerpoint [Mic06b] a distância. Isso permitiu criar documentos

eletrônicos colaborativamente melhorando as atividades colaborativas distribuídas através do

acesso em tempo real por sites remotos. A percepção dos participantes em Sydney aumentou

com a captura de vídeo e as conferências de audio.

Junto a essas ferramenta colaborativas genéricas, uma ferramenta específica de requisitos

foi usadadaRequisitePro[RAT05] da Rational. Os requisitos capturados são cadastrados no

RequisitePro [RAT05] sendo refinados pela equipe de desenvolvimento e então um DER é

gerado . Tanto o time de desenvolvimento, quanto os demais membros do projeto podem

acessar as versões atuais dos DER, isso inibe a ocorrência de artefatos desatualizados sendo

utilizados pelos demais integrantes.

Apesar de todas as funcionalidades das ferramentas colaborativas existentes no estudo de

caso, o correio eletrônico ainda é a ferramenta assíncrona predominante. Principalmente de-

vido a diferença de tempo entre as unidades distribuídas. Isso traz vantagens e desvantagens

na gerência dos requisitos, o correio eletrônico para a resolução de ambigüidades existentes no

documentos de requisitos, foi um mecanismo muito pobre. Além de ser um meio de baixo con-

texto para a comunicação, várias vezes a equipe de especificação explicava os requisitos através

de correio eletrônico porém posteriormente o problema ressurgia, seja por conta que um outro
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stakeholdervinha com a mesma dúvida, ou o e-mail foi respondido há muito tempo e caiu no

esquecimento. Como vantagem, fica o fato de ser um mecanismo mais formal de comunicação

pois por ser considerado um documento ele fornece mais segurança na informação.

Durante a realização do estudo de caso o autor revelou que a distância impactou diretamente

nas atividades relacionadas a negociação dos requisitos do sistema, sendo eles:

Comunicação inadequada :A distância introduz barreiras para a comunicação informal e

face a face. Deixando a comunicação dependente de ferramentas colaborativas síncronas

e assíncronas.

Gestão de conhecimento :A quantidade de requisitos vinda de múltiplas fontes dos sites re-

motos, não ficou bem compartilhada entre os desenvolvedores.

Diversidade cultural : Diferenças entre as línguas e culturas afetaram a colaboração global.

A linguagem do cliente impactou diretamente na atividade de elicitação de requisitos,

essas barreiras afetaram a transferência de conhecimento a respeito dos requisitos para

os desenvolvedores.

Diferença de tempo : A larga distribuição dosstakeholdersintroduz diferenças de fuso horá-

rio ficando difícil de ser resolvida. Assim canais de comunicação assíncrona são mais

predominantes. Reuniões síncronas requerem o compromisso de algum site para ser re-

solvido.

Em um estudo anterior desse mesmo estudo de caso [DZO01] os autores visualizaram di-

versos problemas na área de ER em DDS Figura 2.8:

Negociação :DER levou cerca de 6 meses de negociação até ser aprovado. O autor considera

que devido a esse atraso a validação dos requisitos não foi realizada a contento.

Revisão : esse processo consumiu bastante tempo do cliente. Desta forma foram realizadas

revisões não formais, geralmente mal gerenciadas e ineficientes.

Validação : não houve uma validação formal dos requisitos por parte do cliente. Eventuais

comunicações entre os clientes eram realizadas e melhorias nos requisitos foram propos-

tas durante a evolução do artefato. Os autores sentiram a necessidade de uma melhor

coordenação dessa atividade.

Prototipagem : O processo de prototipagem foi bastante em cascata, perdendo os benefícios

que uma abordagem baseada em prototipagem poderia trazer, como a construção dos re-

quisitos de forma iterativa e auxiliando nas fases de elicitação e validação dos requisitos.

Damian, Zowgui e Offen [DZO01] defendem que esses problemas estão diretamente re-

lacionados com o impacto dos problemas de comunicação e coordenação existentes no DDS.

Porém como resultados parciais do estudo os autores concluem que a distância impacta na

colaboração entre grupos distribuídos de desenvolvimento. Desta forma os autores sentem
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Figura 2.8 Modelo de impacto dos desafios e atividades afetadas da Engenharia de Requisitos devido
a problemas com o DGS adaptado de Damian [DZ02]

a necessidade de uma pesquisa em um processo de engenharia de requisitos específico para

desenvolvimento distribuído de software. Pois eles acreditam que um número bastante signifi-

cativos de organizações que utilizam desenvolvimento distribuído de software venham a ter os

mesmos problemas descritos.

2.4.5.1 Conclusões

Damian, Zowgui e Offen reconhecem que a negociação de requisitos desse estudo de caso foi

bastante demorada levando cerca de 6 meses e que caberia como um estudo futuro estudar os

fenômenos da validação dos requisitos nesse ambiente.

A centralização e priorização dos requisitos realizadas nesse estudo pelo BM foi importante

para a negociação através comunicação face a face do que deveria ser especificado. Melhorando

na coordenação das atividades através da priorização dos requisitos entre as unidades distribuí-

das. Em nosso trabalho essa centralização das informações essencial para a tomada de decisões

do que será desenvolvido. Foi a partir dessas conclusões que resolvemos criar uma Unidade

Principal de Desenvolvimento (UPD), que ficou responsável por elicitar os requisitos iniciais

do sistema, delegando para as UDS em realizar o detalhamento dos mesmos.

Encontramos também nesse trabalho o uso de ferramentas colaborativas na Engenharia de

Requisitos distribuída. Os documentos foram criados de maneira colaborativa e em paralelo

entre as unidades distribuídas, sendo registrados noRequisiteProo documento de requisitos era

organizado por essa ferramenta e mantido por controle de versão [RAT05]. Contudo, não é só
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colocar uma ferramenta colaborativa para a edição dos artefatos que a Engenharia de Requisitos

funcionará em ambientes distribuídos. Consideramos que é necessário aumentar a coordenação

das atividades através do acompanhamento e revisões dos artefatos produzidos com o intuito

de compartilhar o conhecimento entre as UDS e melhorar a qualidade da especificação.



CAPÍTULO 3

Metodologia de Pesquisa

3.1 Introducão

Nesse estudo empírico foi avaliado o processo de documentação e validação dos requisitos

entre os participantes do estudo de caso, por intermédio de seus perfis e papéis dentro do projeto

[Sou05]. O objetivo geral desta pesquisa foi identificar as vantagens e dificuldades que o uso de

storyboards promove quando adotado por equipes de desenvolvimento distribuído de software

em atividades de documentação e validação dos requisitos.

Os pesquisadores que adotam a abordagem da pesquisa qualitativa a fazem por sua flexibili-

dade, sem regras rígidas, aplicáveis a uma ampla gama de casos e formalizações pré-definidas,

possibilitando a construção de modelos abrangentes [Gom00]. Nesse estudo a pesquisa quali-

tativa está orientada a um estudo de caso, partindo da análise das expressões e comportamento

das pessoas. Na busca por entender os fenômenos sociais complexos, o estudo de caso permite

uma investigação significativa nas mudanças desses processos organizacionais [Yin05].

Por se tratar de um estudo empírico, utilizamos a pesquisa qualitativa por envolver uma

grande variedade de técnicas para levantamento de informações (entrevistas, observações, his-

tórico, interações, artefatos e ferramentas utilizadas) [Fli04].

O ambiente no qual este trabalho está relacionado pertence a projetos de pesquisa vincu-

lados a uma fonte financiadora de pesquisa1. Esses projetos acadêmicos são frutos de disser-

tações de mestrado e/ou doutorado, os quais necessitam de financiamento para serem postos

em prática, dessa forma é possível disseminar o conhecimento adquirido além de gerar novas

soluções para a sociedade. Eles possuem a peculiaridade de serem desenvolvidos dentro da

universidade e terem alunos da própria instituição como os principais colaboradores. Como

agravante na execução desses projetos pode ser citado a diferença de horários de colaboração

dos integrantes, impactando na realização de atividades em grupos como o desenvolvimento de

um software por exemplo.

1CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico [CNdDCeT06]
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3.2 Objetivos

3.2.1 Geral

Entender as necessidades de uma equipe de desenvolvimento de software que esteja distribuída

de forma geográfica e temporal com vistas na análise do processo de desenvolvimento (normas

e práticas). Escolhendo a disciplina de requisitos para ser estudada e melhorada dentro desse

contexto.

3.2.2 Específicos

• Identificar os problemas recorrentes em projetos de desenvolvimento acadêmicos que

possuam características de DDS.

• Identificar as principais práticas individuais e de grupo que ocorrem durante a documen-

tação e validação dos requisitos no estudo de caso.

• Modelar uma proposta de processo de engenharia de requisitos que venha a atender as

necessidades desse estudo de caso.

3.3 Procedimentos

Os procedimentos da pesquisa estão representados na Figura 3.1.

Durante a análise dos textos, alguns foram extraídos para demonstrar os fragmentos encon-

trados durante esta análise. A nomenclatura utilizada nos fragmentos encontrado nos Capítulos

(5 e 4) contém o prefixoFRAGMENTO mais um número seqüencial identificando o mesmo.

Figura 3.1 Desenho da Pesquisa
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3.4 Entrevista Semi-Estruturada Exploratória (1)

O objetivo deste procedimento foi entender como as equipes de desenvolvimento de software

que possuem alguma característica em DDS trabalham. Como pré-requisitos aos projetos os

quais os entrevistados estavam vinculados tinham de possuir características de desenvolvimento

distribuída de software, seja por questão da distância geográfica ou pela divergência de horá-

rios da equipe. Procurou-se encontrar dentro do contexto de estudo, questões recorrentes para

extrair um problema relevante a ser estudado numa observação dentro de um estudo de caso.

As entrevistas foram realizadas de maneira presencial, onde primeiramente fez-se perguntas

não estruturadas e havendo uma maior estruturação no decorrer da entrevista. Esse método tem

como objetivo evitar que a referência do entrevistador seja imposta sobre os pontos de vista do

entrevistado [Fli04].

3.4.0.1 Perfil dos participantes

O público alvo da pesquisa foram gerentes de projeto de desenvolvimento de software fomen-

tados por fontes financiadoras de pesquisa [CNdDCeT06].

Logo no início da entrevistas foram obtidas informações sobre a formação acadêmica,

tempo de experiência na área de desenvolvimento de software e nível de distribuição do pro-

jeto, de modo auxiliar na visualização do contexto da pesquisa uma tabela foi elaborada com o

perfil de cada participante.

As entrevistas foram realizadas de forma presencial, com recursos de gravação, de modo a

facilitar a transcrição dos dados coletados.

3.4.0.2 Entrevista com gerentes de projeto de software oriundos de pesquisa

Essa etapa da pesquisa foi baseada num conjunto de questões/guia vide Apêndice A, onde nem

todas as perguntas elaboradas foram utilizadas.

Para a construção do questionário foi realizada uma análise dos pontos importantes da En-

genharia de Software, extraídas do SWEBOK [ABD+04] juntamente com as recomendações

práticas para a Engenharia de Requisitos sugeridas pela IEEE [Byr94].

A entrevista semi-estruturada realizada teve um total de 22 perguntas agrupadas em 5 se-

ções, com os seguintes temas: integrantes da equipe, ambiente físico, ambiente organizacional,

ambiente técnico e tarefas. Devido as diferenças existentes em cada projeto o entrevistador

pôde selecionar as questões de acordo com suas características.
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3.5 Estudo de Caso - Etapa 1 (2)

Um estudo de caso deve ser utilizado quando o pesquisador quiser lidar com situações con-

textuais - acreditando que elas possam ser pertinentes ao seu fenômeno de estudo. Se trata

de um método que abrange: lógica de planejamento, técnicas de coleta de dados, abordagens

específicas à análise dos mesmos [Yin05].

Existem três tipos de estudo de caso: explanatórios, descritivos e exploratórios. A aborda-

gem utilizada foi de caráter exploratório, pois manipulou-se o comportamento direto, preciso e

sistematicamente. Portanto o estudo de caso foi uma análise empírica que investigou um fenô-

meno contemporâneo dentro de seu contexto, especialmente quando os limites entre o fenô-

meno e o contexto não estavam claramente definidos [Yin05]. O estudo de caso exploratório

deve ser precedido das seguintes afirmações [Yin05]:

1. o que será explorado;

2. o propósito da exploração;

3. os critérios através dos quais se julgará a exploração como bem-sucedida.

Inicialmente foram exploradas as atividades referentes a documentação e validação dos re-

quisitos, dentro do projeto Amadeus [Sou05], com o propósito de definir um processo de enge-

nharia de requisitos que melhore a realização dessa atividade no contexto de desenvolvimento

distribuído de software.

A justificativa de que um estudo de caso único é análogo a um experimento único, é que

muitas condições que servem para justificar um experimento único, também justificam um es-

tudo de caso único. O estudo de caso pode representar um "projeto"típico entre muitos projetos

diferentes, partindo-se do princípio de que as lições aprendidas nesses casos fornecem muitas

informações sobre as experiências da pessoa ou instituição usual.

Para a realização dos estudos de caso são especialmente importantes cinco componentes de

um projeto de pesquisa [Yin05]:

1. as questões de um estudo;

2. suas proposições, se houver;

3. sua(s) unidade(s) de análise;

4. a lógica que une os dados às proposições;

5. os critérios para interpretar as constatações.

Através do estudo de caso foi possível especificar proposições teóricas no princípio da

investigação. Mas não necessariamente, entrar em campo com rapidez na fase de coleta de

dados, os contatos de campo relevantes dependeram da compreensão da teoria do que está

sendo estudado. Nos estudos de caso o desenvolvimento da teoria como parte da fase de projeto
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é essencial, o propósito do estudo de caso poderá ser: desenvolver ou testar essa teoria.

A teoria forneceu um conjunto claro de preposições, bem como as circunstâncias nas quais

se acredita que essas preposições sejam verdadeiras. O caso único serviu para determinar se as

preposições de uma teoria estão corretas ou se algum outro conjunto alternativo de explanações

seja mais relevante [Yin05].

O caso único pode representar uma importante contribuição para a base de conhecimento e

a construção da teoria. Tal estudo poderá auxiliar no direcionamento de investigações futuras

em toda uma área de pesquisa [Yin05].

3.5.0.3 Unidade de Análise do Estudo de Caso

O mesmo estudo de caso pode envolver mais de umaunidade de análise2 . Isso ocorre no caso

único quando se dá atenção a umasubunidade3 denominando-se estudo de caso incorporado.

Como o enfoque é na área de requisitos em desenvolvimento distribuído de software, a análise

incluiu resultados a respeito dos problemas recorrentes no desenvolvimento distribuído e que

impactam na engenharia de requisitos como: comunicação, coordenação, diferença de tempo e

integração.

As subunidades freqüentemente podem acrescentar oportunidades significativas, realçando

o valor das impressões em um caso único. Porém não pode despender atenção demasiada às

subunidades, pois os aspectos holísticos mais amplos do caso começam a ser ignorados e o

próprio estudo de caso tem sua orientação e natureza modificada [Yin05].

3.6 Análise dos Resultados - Elaboração (3)

A análise de resultados servirá de base para o desenvolvimento do processo proposto. Dando

o suporte necessário para a seleção de um conjunto de ferramentas a serem incorporadas na

execução do processo. A análise do resultado está descrita na Capítulo 4.

3.6.1 Análise Qualitativa Assistida por Computador

O NVIVO [QSR07] é um software que permite a análise qualitativa das informações obtidas

em modo texto. Software dessa natureza auxiliam o pesquisador na organização dos registros

da pesquisa e das interpretações dos mesmos. A escolha de uma ferramenta dessa se dá pela

2Relacionado à maneira como se define as questões iniciais da pesquisa [Yin05]
3Ocorre quando dentro de um caso único, se dá atenção a uma subunidade ou várias subunidades [Yin05]
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dificuldade de classificar e analisar os dados obtidos.

O NVIVO [QSR07] foi utilizado para o melhor entendimento dos textos colhidos dos par-

ticipantes do estudo de caso e da entrevista transcrita na fase inicial da pesquisa. Nessa análise

somente foram levadas em consideração as atividades referentes a Engenharia de Requisitos,

foco principal desse trabalho.

3.6.2 Coleta de dados

Para a de coleta de dados fizemos:

• Arquivamento de correios-eletrônicos;

• Arquivamento de logs de ferramenta deinstant messaging(Microsoft MSN [Mic06a]

• Coleta das atas de reunião presencial;

• Gravação em áudio das reuniões de validação dos requisitos e uma transcrição aposteri-

ori.

3.6.2.1 Arquivamento de correios-eletrônicos

Essa etapa ocorreu durante quatro meses durante a elicitação, documentação e validação dos

requisitos de dois módulos do projeto Amadeus (2/12/2005 a 29/03/2006). Foram catalogados

e analisados num total de 197 correios-eletrônicos, trocados entre os participantes.

O DER do "Módulo 1"foi desenvolvido na UPD, onde todos os participantes estavam na

mesma distribuição geográfica, porém com divergência de horários. O DER do "Módulo 2"foi

desenvolvido na Unidade Distribuída 1 - Petrolina (UD1) 800 km de distância da UPD.

3.6.2.2 Logs de Ferramenta de Instant Messaging

O pesquisador selecionou trechos das trocas de mensagens relativas a Engenharia de Requisitos

realizadas dentro da ferramenta deinstant messaginginstitucionalizada pelo projeto. Ao total

foram catalogados 30 logs de conversas realizadas entre 2/12/2005 a 29/03/2006 num total de

3780 mensagens, realizadas entre diferentes integrantes do estudo de caso.

3.6.2.3 Atas de Reunião Presencial

Dentro do projeto existe uma reunião semanal realizada de maneira presencial entre os inte-

grantes da unidade de desenvolvimento de Recife. Foram coletadas 13 atas entre os períodos
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de 06/10/2005 a 16/01/2006, as quais puderam dar indícios de problemas.

3.6.2.4 Gravação em Áudio das Reuniões de Validação dos Requisitos

Na fase de validação dos requisitos foram realizadas duas gravações correspondentes a va-

lidação do "Módulo 1"e "Módulo 2". Esses dados foram transcritos e inseridos no NVIVO

[QSR07]. Esses dados foram usados, como parte complementar para melhorar as atividades

realizadas a distância por meio das ferramentas colaborativas usadas durante a validação do

DER.

Validação do DER Módulo 1 Na realização dessa reunião apenas um integrante (gerente de

projeto) não estava participando de forma presencial, o mesmo se encontrava em Ga-

ranhuns a 230 km da UPD. Os demais participantes (autor,stakeholder, analista de

banco de dados e um arquiteto) estavam dividindo uma mesma máquina fazendo áudio-

conferência numa sala fechada.

Validação do DER Módulo 2 Na realização dessa reunião dois integrantes se encontravam na

UPD, um integrante estava na UD1 e o outro integrante (Gerente de Projeto) estava a 20

km da UPD.

A reunião foi realizada através de áudio conferência onde todos os participantes conse-

guiam debater e validar o DER.

3.6.3 Instrumento de Análise dos Dados

A interpretação de dados é o cerne da pesquisa qualitativa. Tem como função desenvolver a

teoria, servindo ao mesmo tempo de base para a decisão sobre quais dados adicionais devem

ser coletados [Fli04].

É importante que seja realizada a codificação seletiva, para que seja elaborada a catego-

rização essencial sobre todas as categorias envolvidas [Fli04]. O pesquisador precisa decidir

quais os fenômenos salientes e ponderá-los de forma a ter como resultado uma categoria central

juntamente com as categorias a ela relacionadas.

O procedimento da interpretação dos dados, assim como a integração de material adicional,

é encerrado quando atinge a "saturação teórica", quando o avanço da codificação não atinge

mais novos conhecimentos [Fli04].

Para análise dos textos provenientes da pesquisa (logs de ferramentas de chat, correios-

eletrônicos, artefatos) foi utilizada a codificação seletiva através de criação de categorias a
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posteriori. As categorias foram criadas e organizadas de acordo com o conteúdo de cada texto.

As respostas de cada participante foram analisadas e a partir da identificação das categorias,

incluídas na árvore de categorias do NVIVO [QSR07], que possui a transcrição de cada ques-

tionário e interação ocorrida. Admitindo-se que uma classificação, para ser adequada não pode

ser feita arbitrariamente, a categorização da árvore exposta na figura Figura 5.2 foi criada e

reformulada várias vezes, durante o processo de análise de acordo com [Fli04].

Por fim, com base na análise do texto, foram verificados dificuldades e necessidades ocor-

ridas durante a fase de requisitos do estudo de caso e da entrevista inicial realizada.

3.7 Proposta de um processo (4)

Com base nas fases anteriores da pesquisa foi proposto um processo de engenharia de requi-

sitos, fonte de estudo desta dissertacão, que desse o devido suporte as atividades de documen-

tação e validação dos requisitos em ambientes DDS. Esse processo está melhor descrito no

Capítulo 6.

3.7.1 Seleção de Ferramentas que Dêem Suporte ao Processo Proposto

Para a execução do processo, foi necessário ser analisado e selecionado um conjunto de fer-

ramentas com características que dêem o suporte necessário ao processo. Neste trabalho as

ferramentas selecionadas serão citadas.



CAPÍTULO 4

Análise da Entrevista Semi-Estruturada

Neste capítulo são apresentados os resultados da Entrevista Semi-Estruturada como exposto

na Figura 3.1. Detalhamos a entrevista semi-estruturada realizada, descrevendo os processos e

práticas de desenvolvimento e de Engenharia de Requisitos utilizados pelos entrevistados. Ao

final é realizada uma análise nos dados com vistas para extração de requisitos para o processo

de Engenharia de Requisitos proposto nesse trabalho.

4.1 Entrevista Semi-Estruturada

De acordo com o desenho da pesquisa Figura 3.1, foi realizada uma entrevista semi-estruturada

antes das observações do fenômeno da pesquisa dentro do estudo de caso. Para extrair proble-

mas importantes e recorrentes nessas equipes de desenvolvimento distribuído de software.

Nas próximas seções serão apresentados os resultados e discussões provenientes dos rela-

tórios gerados, através da análise das entrevistas auxiliada pelo NVIVO [QSR07].

Esse procedimento visou identificarrequisitos que orientem a proposta do processo de

Engenharia de Requisitos, no que se refere a diminuir a distância entre as equipes distribuídas

de desenvolvimento. Para a captura do requisito, ficou estabelecido que ele deve ser importante

para os três projetos pesquisados vide Tabela 4.1. Cada requisito extraído das entrevistas será

citado comoREQ-ENTREVISTAS , seguido por um número correspondente à seqüencia de

sua apresentação.

4.1.1 Participantes da Entrevista Semi-Estruturada

Nesta seção serão apresentados os participantes da entrevista semi-estruturada realizada du-

rante a pesquisa.

Para manter a confidencialidade de informação, os nomes dos projetos dessa pesquisa são

fictícios. Sendo referenciados como descritos na Tabela 4.1.

39
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Tabela 4.1 Projetos Pesquisados
Equipes Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3
Objetivo Extensão de um software Jogos para aprendizagemAmbiente virtual

de gestão de conteúdo de ensino
No Participantes 13 12 18
Carga Horária 4 horas extensíveis 4 ou 6 horas 4 horas

para execução das atividades
Duração 6 meses 1 ano e meio 3 anos
Nível de Distribuição equipe virtual stakeholdersdistribuídos multisite

4.1.1.1 Projeto 1

Comunidade de desenvolvimento de software a qual possui um processo de desenvolvimento

criado dentro de uma disciplina de ES. Os integrantes trabalham de forma distribuída como

numa comunidade de desenvolvimento de software livre contudo têm a obrigatoriedade de

seguir a especificação de um cliente.

O processo institucionalizado não possui uma abordagem de desenvolvimento distribuído,

foi desenvolvido baseado no RUP [Sof05] juntamente com práticas de metodologias ágeis.

Todas as fases do processo estão disponibilizadas e descritas no site da comunidade (REQ-

ENTREVISTAS-011), sendo do conhecimento de todos os integrantes. Essa comunidade con-

seguiu executar várias disciplinas da engenharia de software de forma distribuída (arquitetura,

desenvolvimento e testes), contudo eles sentiram dificuldades em realizar a engenharia de re-

quisitos de forma distribída, logo ela foi executada de maneira presencial.

Nesse projeto a engenharia de requisitos foi realizada presencialmente com a participação

efetiva do cliente durante a execução do processo. O cliente participou através de comunicação

face a face da análise, documentação e validação do artefato. Após a validação dos requisitos,

é realizada uma reunião presencial com o intuito de apresentar os requisitos para os demais

integrantes.

O projeto é uma extensão de uma ferramenta de código fonte aberto e que precisa atender

as requisições e necessidades de um cliente. Por ser a extensão de um software já existente, ele

possui um nível de maturidade elevado com várias linhas de código já desenvolvidas. Desse

modo a equipe não teve muita preocupação em desenvolver a arquitetura e modelagem de

dados do software, apenas alterou a base de dados quando necessário refletindo as alterações

no código fonte.

O andamento das atividades ficou registrado de forma bastante transparente através do site

1Disponibilizar a descrição do processo em um site. Para que todos os integrantes do projeto tenham acesso
com facilidade as etapas e procedimentos do processo instituído [Sof01].
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do projeto, sendo disponibilizadas as atividades da iteração corrente com seus respectivos sta-

tus. A equipe as desenvolve em suas próprias casas, trabalhos ou universidades, reportando

o cumprimento das mesmas. Como condição todos os integrantes têm o compromisso checar

correios-eletrônicos constantemente além de permanecerem disponíveis no MSN Messenger

[Mic06a], ou seja os meios de comunicação síncrono e assíncrono têm de estar disponíveis para

que a execução das atividades não sofra impacto de comunicação (REQ-ENTREVISTAS-02
2).

Um agravante encontrado na execução desse projeto, foi que o design e a navegabilidade da

aplicação foi desenvolvido por uma equipe externa à comunidade, não havendo um seguimento

do processo proposto por parte dessa equipe (REQ-ENTREVISTAS-04 3). Isso foi identi-

ficado como um ponto de tensão e trouxe como conseqüência falta de sincronia na execução

das atividades. Como exemplo pode ser citada que após a definição dos requisitos, parte da

funcionalidade já estava desenvolvida e no entanto quando as mesmas eram disponibilizadas,

divergindo do que foi desenvolvido e conseqüentemente gerando retrabalho em todas as demais

fases de desenvolvimento (especificação, codificação e testes).

4.1.1.2 Projeto 2

É um projeto de desenvolvimento do protótipo de um jogo para o treinamento em gerência de

projetos. Faz parte da produção científica de um aluno de doutorado da área de IA aplicada a

jogos e de um aluno de mestrado na área de jogos de simulação para treinamento corporativo.

Se trata de um projeto multidisciplinar com a participação de oitostakeholdersde diferentes

perfis os quais auxiliam a equipe através de seus conhecimentos técnicos. O produto final estará

disponível na forma de código fonte para a comunidade científica, conforme especificado no

edital ao qual foi submetido [RRG05].

Possui um processo de desenvolvimento baseado no RUP [Sof01], contudo adaptado para

a realidade de jogos, com o ciclo de desenvolvimento mais em cascata do que incremental.

A Engenharia de Requisitos não está bem definida, existindo a carência de um especialista

responsável pela elicitação dos requisitos dentro do projeto. Sua análise foi traçada partindo-

se do estudo de um público alvo do jogo e de um estudo do domínio da tecnologia utilizada

que é bastante recente e com poucos referenciais bibliográficos. Outro agravante na execução

2Usar meios síncronos de comunicação. Os meios síncronos aumentam o nível de comunicação informal no
projeto, estudos indicam que o uso de comunicação informal aumenta o nível de confiança da equipe [HAB+02]
[MH01] [Car98]. Além de diminuir ocorrência de conflitos, em relação aos meios assíncronos, gerados por mal-
entendimentos da comunicação.

3Institucionalizar um processo único a ser seguido por todos os integrantes das equipes distribuídas [CA01],
buscando sincronizar a execução das atividades através de artefatos de entrada e saída [HM01].
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do projeto é que faz parte da tese de doutorado de um dos integrantes e que está em fase de

desenvolvimento, o que impacta diretamente na estabilidade dos requisitos especificados.

Por se tratar de um projeto de pesquisa, há uma instabilidade muito grande nos requisitos

do projeto. A inovação tecnológica por parte da tecnologia, fez com que todos os integrantes

se envolvessem com o projeto para definir o que seria possível de ser implementado, havendo

uma grande troca de conhecimento entre a equipe. Devido aos horários distintos de colaboração

dos participantes, fez-se necessários utilizar ferramentas de comunicação síncrono e assíncrono

além de um maior esforço gasto em planejamento para haver uma maior integração do projeto.

Para Carmel [CA01] quando as equipes distribuídas trabalham em projetos de inovação os

meios de comunicação informal tornam-se críticos e necessários (REQ-ENTREVISTAS-02),

pois auxiliam os desenvolvedores a informarem detalhes de suas atividades, além de permitir a

correção de eventuais erros e permitir o auxílio técnico mútuo.

As decisões de projeto são tomadas através de reuniões presenciais entre os integrantes,

aqueles que não podem comparecer devido a divergência de horários acompanham o que ficou

decidido em reunião através de atas, disponibilizadas todos através de meios assíncronos de

comunicação (correio-eletrônico) (REQ-ENTREVISTAS-02).

4.1.1.3 Projeto 3

Tem a missão de desenvolver um ambiente virtual de ensino usando recursos multimídia. Pos-

sui a participação de diversas instituições [JP06], [FdCAeSdP06]. Sendo um trabalho pesqui-

sado ao longo de quatro anos pelo Grupo de Ciências Cognitivas da UFPE [CCeTE07].

O processo de desenvolvimento adotado é baseado em metodologias ágeis, onde todas as

fases estão descritas no plano de projeto [MCG05]. A princípio foi elaborado com o propósito

de atender a equipes presenciais de desenvolvimento onde de 6 a 8 pessoas compartilhariam

de mesmo horário. Porém na execução do projeto, percebeu-se que não houve convergência

de horários entre os integrantes. Além disso, através da seleção de dois integrantes localizados

em Petrolina, houve a formação de um ambiente de desenvolvimento distribuído de software.

Sendo necessário uma nova abordagem para o tratamento dessa equipe na execução de suas

atividades buscando diminuir as distâncias existentes.

Como a ER está presente nas etapas iniciais de qualquer projeto de desenvolvimento, ela

foi executada em um contexto de DDS mesmo sabendo dos desafios em em executar a ER com

equipes distribuídas [Pri03] [Zow02] [DZO01]. Para que essa disciplina fosse desenvolvida

nesse ambiente, foram testadas diferentes técnicas e abordagens que serviram de subsídios

para este trabalho.
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No início do projeto o primeiro módulo do sistema foi elicitado através de trabalhos de

pesquisa: graduações [Net05], dissertações [Ram05] [Alv06] [Alv05] e tese [Gom04]. Exis-

tindo um grande esforço do engenheiro de requisitos para elaborar os casos de uso a partir dos

requisitos extraídos dos trabalhos de pesquisa, além da participação do gerente de projeto e

stakeholderna validação do artefato. A participação do designer só veio ocorrer após a fase de

validação, por conta disso várias dúvidas discutidas durante a fase de elicitação começaram a

ressurgir e apesar de todas as validações ocorridas o designer encontrou erros e ambigüidades

ocasionando em retrabalho.

O que pudemos verificar com bastante clareza nesse projeto, é que por ser um projeto de

pesquisa científica com características de inovação tecnológica, os integrantes desse projeto são

alunos de graduação e pós-graduação que possuem suas obrigações acadêmicas com a própria

instituição, a maioria dos integrantes priorizam a própria faculdade em detrimento ao projeto.

Logo, a equipe trabalha de forma a minimizar a distância geográfica e temporal da equipe,

usando um conjunto de ferramentas colaborativas de comunicação no intuito de diminuir as

barreiras de distância e tempo entre os integrantes (REQ-ENTREVISTAS-02). Devido a di-

ferença de horário o uso dos meios assíncronos de comunicação são bastante utilizados e o

correio-eletrônico é o principal meio de comunicação assíncrona usado durante todo o pro-

cesso. Pudemos verificar que o uso da lista de correios-eletrônicos é bastante utilizada na

contextualização dos integrantes sobre decisões tomadas (REQ-ENTREVISTAS-034).

Essas abordagens e técnicas que visaram diminuir a distância entre a equipe são de funda-

mental importância para a validade desse trabalho, consideramos que esse ambiente se encaixa

na pesquisa que estamos realizando e o elegemos como nosso estudo de caso para ser melhor

observado e analisado. Com vistas de propor melhorias para sua execução.

4.2 Análise das Entrevistas

Esta seção apresenta e discute os resultados obtidos a partir da análise das entrevistas realizadas,

referentes tanto à análise dos projetos quanto as práticas encontradas na execução dos processos

de desenvolvimento de software.

A colunaLegendada Tabela 4.2 servirá como referência aos participantes deste estudo de

caso.

4Usar meios assíncronos de comunicação. Os meios assíncronos são mais formais que os síncronos e possuem
a vantagem de poder enviar uma mensagem sem ser necessária a presença da contraparte [Car98] [HM01].
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Tabela 4.2 Legenda dos Entrevistados
Legenda Projeto Experiência (anos)

ENT1-PRJ-1 Projeto 1 3
ENT2-PRJ-2 Projeto 2 10
ENT3-PRJ-3 Projeto 3 5

4.2.1 Processo de Desenvolvimento de Software

Para as equipes distribuídas foi identificado tanto na literatura quanto nas entrevistas reali-

zadas, que eles devem seguir um processo comum às equipes distribuídas. Isso se deve ao

fato de que quando as equipes distribuem o processo em diversas localidades, a falta de sin-

cronização pode se tornar crítica [Car98]. Quando as equipes estão distribuídas, o nível de

sincronização torna-se particularmente crítico. A sincronização nesse processo requer mar-

cos bem definidos e critérios de entrada e saída bastante claros para toda a equipe [HM01]

(REQ-ENTREVISTAS-04). Os entrevistados acham fundamental haver um consenso e co-

nhecimento a respeito dos papéis e atividades existentes no processo, para tanto é necessário

que essas informações estejam facilmente disponibilizadas para os integrantes, como num site

por exemplo (REQ-ENTREVISTAS-01).

A atualização dos artefatos ocorre constantemente, é fundamental que os integrantes aces-

sem e alterem num único repositório de documentos para que os mesmos se mantenham atuais

e não haja conflito de versão (REQ-ENTREVISTAS-06 5) [Kar98]. Para Carmel [CA01], fer-

ramentas de gerência de configuração são extremamente importantes para equipes distribuídas,

sua principal função é controlar a versão dos artefatos desenvolvidos.

4.2.2 Processo de Engenharia de Requisitos

Em todos os projetos, os entrevistados identificaram dificuldades em executar as atividades

de ER dentro do contexto de DDS. Dentre os entrevistados, um em especial (Projeto 1), já

executou com sucesso projetos com equipes distribuídas. Nesses projetos o processo de de-

senvolvimento institucionalizado não tratou a ER de forma distribuída, devido as dificuldades

encontradas durante a sua execução, dessa forma eles prefiram realizar a ER de forma presen-

cial (como podemos ver no [FRAGMENTO-1]) por conta da facilidade em conseguir convergir

a equipe em reuniões presenciais com os demais integrantes e/oustakeholdersquando neces-

sário, evitando o desgaste de realizar a ER de maneira distribuída.

5Disponibilizar um repositório unificado de artefatos. A equipe deve trabalhar somente nesses repositórios
para que não haja conflitos de versões entre os mesmos [Kar98].
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[FRAGMENTO-1][ENTREVISTA][ENT1-PRJ-1] 6

A equipe faz a análise juntamente com o cliente, documenta e valida. Depois é rea-

lizada uma reunião presencial com os participantes, para apresentar os requisitos

desenvolvidos.

Nessa seção dividimos as fases da Engenharia de Requisitos conforme o processo genérico

de ER proposto por [KS98] na Figura 2.2. Achamos também que a fase de Negociação dos

Requisitos, foge do escopo desse trabalho, por isso não foi realizada nenhuma análise a respeito

dessa fase.

4.2.2.1 Elicitação dos Requisitos

Foi identificado nos três projetos que a distância entre as equipes de especificação e design im-

pactaram bastante nas atividades subseqüentes da ER. Devido as diferenças técnicas e culturais

entre designer e engenheiro de requisitos, houve dificuldade na comunicação entre essas duas

equipes e conseqüentemente impacto no início de suas interações.

Neste trabalho os dados apontam para a importância de se levar em consideração o design

da aplicação durante as fases inicias da ER, no intuito de evitar retrabalho futuro ao conseguir

um feedbackmais rápido e constante dostakeholder(REQ-ENTREVISTAS-05 7).

O entrevistado doProjeto 1afirmou que em um projeto anterior houve a utilização destory-

boardsdesde o início do projeto e através do uso dessa técnica houve um maior entendimento

dos requisitos (como podemos ver no [FRAGMENTO-2]). Para o entrevistado isso auxiliou na

execução das fases seguintes, enfatizando que a criação e manutenção destoryboardsna Enge-

nharia de Requisitos corrobora para o sucesso do projeto (REQ-ENTREVISTAS-07 8). Com

a definição das telas, foi possível ter mais detalhes da aplicação, o que facilitou nas demais

disciplinas da ES: arquitetura, desenvolvimento e testes.

[FRAGMENTO-2][ENTREVISTA][ENT1-PRJ-1]

Num projeto anterior nós desenvolvemos tudo, neste segundo o design está sendo

feito separado, então a gente sente a necessidade de após coletar os requisitos,

possuir osstoryboardsem mãos. Infelizmente, agora os storyboards estão sendo

feitos tardiamente, impactando no andamento do projeto. Por exemplo, tem um

6Identificador do fragmento, meio de coleta utilizado e legenda contendo a identificação do entrevistado
7Integrar design e usabilidade nas etapas da Engenharia de Requisitos. A partir dessa integração será possível

aumentar a estabilidade dos requisitos e consolidar o modelo navegacional do sistema.
8Criar e manter osstoryboardscomo artefato para a elicitação, documentação e validação dos requisitos.
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storyboard sendo desenvolvido após a primeira interação, quando os requisitos

todos já foram coletados e a equipe de desenvolvimento já está implementando.

Em um dos projetos entrevistados (Projeto 3) foi identificado um apelo muito forte para o

desenvolvimento centrado no usuário, ostakeholderem questão possui uma grande preocupa-

ção com a usabilidade do software, buscando realizar testes de usabilidade com usuários antes

do software ser realmente desenvolvido, essa prática trás por conseqüência uma instabilidade

nos requisitos previamente levantados (REQ-ENTREVISTAS-07, REQ-ENTREVISTAS-

05).

Para esse projeto em específico (Projeto 3) o uso de técnicas de prototipação em papel

[Sny03] possibilitou que os testes de usabilidade fossem realizados mais interativamente com

o usuário e de uma forma mais barata. Essa técnica também permitiu que ostakeholderin-

fluenciasse de maneira mais intuitiva na navegação e nas funcionalidades do software (REQ-

ENTREVISTAS-08 9) através de rabiscos no artefato, os quais eram posteriormente altera-

dos peloDesigner de Interface. Identificamos que as ferramentas de comunicação síncrono

e assíncrono utilizados durante o processo impactavam nessa interação, fazendo-se necessário

reuniões presenciais para a definição dos requisitos iniciais do sistema.

[FRAGMENTO-3][ENTREVISTA][ENT3-PRJ-3]

A elicitação é uma etapa bastante crucial da Engenharia de Requisitos, pois não

adianta documentarmos bem se elicitamos errado. Nesta fase a presença do sta-

keholder e/ou cliente é fundamental e ela deve ser a mais presencial possível, tanto

a nível de conforto do stakeholder, quanto em poder de elicitação dos requisitos.

Algumas atividades de elicitacão até conseguimos realizar de maneira remota,

mas quando é necessário: discutir, argumentar e negociar. É preciso realizar uma

reunião presencial.

4.2.2.2 Documentação dos Requisitos

Para esse trabalho consideramos que o nível de detalhamento dos requisitos desejado precisa

fornecer o suporte necessário para que a equipe de desenvolvimento possa dar prosseguimento

à suas atividades. Ou seja, os requisitos devem prover os subsídios para as demais disciplinas

da ES.

Identificamos que o detalhamento de requisitos é crucial para todas as demais fases do

9Elicitar os requisitos juntamente com o cliente de maneira mais próxima possível. De modo a evitar ao
máximo os problemas de comunicação. Para esse processo consideramos que a elicitação deve ser realizada de
maneira presencial e não distribuída.
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desenvolvimento do projeto. Como as equipes estão distribuídas, é necessário que ela tenha

o máximo de detalhe possível e o mínimo de ambigüidade, para que as equipes venham a

minimizar a necessidade de comunicação entre elas.

Identificamos nos projetos que quando os requisitos estão pouco detalhados, não existe

informações a respeito da navegabilidade do software ou dodesignda aplicação.

[FRAGMENTO-4][ENTREVISTA][ENT1-PRJ-1]

Por exemplo, uma coisa é você ser visitante e outra coisa é você ter acesso a uma

área restrita, essa área restrita seria disponível num link, ou a página principal

já conteria login e senha para você entrar na área restrita?. Então assim ai é

diferente, pode ser um detalhe, mais para requisitos isso não vai ter um detalhe,

por que terá o que "área restrita". Agora para teste não, tem todo o detalhamento

do teste.

Como vimos no [FRAGAMENTO-4] o nível de detalhamento dos requisitos impacta prin-

cipalmente na equipe de testes, que precisa desse artefato para criação dos casos de testes

(REQ-ENTREVISTAS-09 10).

Em uma outra afirmação ([FRAGMENTO-5]) o entrevistado reconhece que os requisitos

especificados por eles não dão o devido suporte para atividades como modelagem de dados

(REQ-ENTREVISTAS-09) por exemplo.

[FRAGMENTO-5][ENTREVISTA][ENT1-PRJ-1]

Pois é, nesse estudo de caso, a maioria das funcionalidades já existem, os requisi-

tos estavam criados. As coisas que não estavam então tinham que ser definidas e

sim demonstrar como isso estaria disponível no software.

Uma das tensões encontradas foi a inferência do engenheiro de requisitos na navegabilidade

do sistema, afetando na usabilidade do mesmo a qual é de responsabilidade do designer de in-

terface. Logo as inferências feitas pelo engenheiro de requisitos, tiveram de ser revistas e retra-

balhadas, demandando novas alterações no documento de requisitos (REQ-ENTREVISTAS-

05). Como o designer só tomou conhecimento do documento de requisitos e não participou

do processo de elicitação, diversos conceitos que já haviam sido consumados ressurgiram, tra-

zendo instabilidade aos requisitos já documentados (REQ-ENTREVISTAS-05), nesse mo-

mento o entrevistado reconhece que houve a necessidade de aliar o designer de interface com o

engenheiro de requisitos (como podemos ver no [FRAGMENTO-6]). Buscando melhorar o de-

talhamento dos requisitos e diminuir a instabilidade dos requisitos, achamos importante definir

10Detalhar os requisitos de modo a dar o suporte as demais fases da engenharia de software: arquitetura, desen-
volvimento e testes.
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os requisitos de interface durante a fase elicitação, para que eles já fossem levados em consi-

deração durante a documentação e desse o suporte necessário para um maior entendimento da

aplicação durante a validação dos requisitos.

[FRAGMENTO-6][ENTREVISTA][ENT3-PRJ-3]

A gente repassou o documento de requisitos para os designers, e daí eles já co-

meçaram a desenvolver. A única coisa que é complicada, é quando os requisitos

são repassados para os desenvolvedores, então o código está sendo feito, os desig-

ners estão criando as telas, porém os requisitos não param nunca e tendem a ser

refinados. Deve-se então manter a sincronia de forma distribuída entre esses três

pontos: requisitos, design e desenvolvimento.

4.2.2.3 Validação dos Requisitos

Apenas um dos entrevistados mencionou a respeito da validação dos requisitos, os demais

projetos ainda não tinham passado por essa etapa do processo.

Segundo o entrevistado a validação dos requisitos foi realizada de maneira presencial, en-

viando o artefato e esperando a assinatura do cliente. Após a assinatura ocorre a reunião com a

equipe de desenvolvimento para minimizar a ocorrência de dúvidas a respeito do DER.

4.3 Requisitos Extraídos da Entrevista Semi-estruturada com os

Gerentes de Projeto (F2)

Os requisitos obtidos durante as fases de análise que compõem o processo de pesquisa des-

crito neste trabalho indicam a necessidade de adoção de alguns novos procedimentos para a

elaboração de um processo de Engenharia de Requisitos em ambientes distribuídos de desen-

volvimento.

Como pudemos observar na Seção 4.1, a partir das informações coletadas na entrevista

semi-estruturada, pôde levantar um conjunto de requisitos recorrentes e importantes para a

Engenharia de Requisitos no ambiente de DDS. A seguir são apresentados os requisitos obtidos

que foram utilizados para a especificação do processo de Engenharia de Requisitos. Estes

requisitos podem ser utilizados como referenciais para a elaboração de outros processos de

desenvolvimento de software. Referenciais estes que poderão conduzir novas pesquisas, novas

metodologias de aplicação e novas posturas a serem assumidas.

Percebe-se também que esses requisitos já foram citados em trabalhos anteriores como
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boas práticas de engenharia de software, sua citação é colocada ao final para enfatizarmos a

relevância do mesmo e demonstrar a importância da teoria quando aplicada na prática.

REQ-ENTREVISTAS-01 : Disponibilizar a descrição do processo em um site. Para que

todos os integrantes do projeto tenham acesso com facilidade as etapas e procedimentos do

processo instituído [Sof01].

REQ-ENTREVISTAS-02 : Usar meios síncronos de comunicação. Os meios síncro-

nos aumentam o nível de comunicação informal no projeto, estudos indicam que o uso de

comunicação informal aumenta o nível de confiança da equipe [HAB+02] [MH01] [Car98].

Além de diminuir ocorrência de conflitos, em relação aos meios assíncronos, gerados por mal-

entendimentos da comunicação.

REQ-ENTREVISTAS-03 : Usar meios assíncronos de comunicação. Os meios assíncro-

nos são mais formais que os síncronos e possuem a vantagem de poder enviar uma mensagem

sem ser necessária a presença da contraparte [Car98] [HM01].

REQ-ENTREVISTAS-04 : Institucionalizar um processo único a ser seguido por todos os

integrantes das equipes distribuídas [CA01], buscando sincronizar a execução das atividades

através de artefatos de entrada e saída [HM01].

REQ-ENTREVISTAS-05 : Integrar design e usabilidade nas etapas da Engenharia de

Requisitos. A partir dessa integração será possível aumentar a estabilidade dos requisitos e

consolidar o modelo navegacional do sistema.

REQ-ENTREVISTAS-06 : Disponibilizar um repositório unificado de artefatos. A equipe

deve trabalhar somente nesses repositórios para que não haja conflitos de versões entre os

mesmos [Kar98].

REQ-ENTREVISTAS-07 : Criar e manter osstoryboardscomo artefato para a elicitação,

documentação e validação dos requisitos.

REQ-ENTREVISTAS-08 : Elicitar os requisitos juntamente com o cliente de maneira

mais próxima possível. De modo a evitar ao máximo os problemas de comunicação. Para

esse processo consideramos que a elicitação deve ser realizada de maneira presencial e não

distribuída.

REQ-ENTREVISTAS-09 : Detalhar os requisitos de modo a dar o suporte as demais fases

da engenharia de software: arquitetura, desenvolvimento e testes.





CAPÍTULO 5

Estudo de Caso

O desenvolvimento da teoria não apenas orienta a fase de coleta de dados do estudo de caso,

mas também permitirá a generalização dos dados do estudo de caso. Segundo YIN [Yin05]

essa generalização é chamada de "generalização analítica"podendo ser utilizada quando ela

envolver um (caso único) ou mais casos (caso múltiplo).

Uma reclamação muito recorrente associada a estudos de caso é a dificuldade de gene-

ralizar de um caso a outro. Alguns analistas às vezes selecionam uma quantidade de casos

"representativo". Porém é muito provável que um conjunto expressivo de casos consiga rebater

satisfatoriamente essa reclamação [Yin05].

O estudo de caso está inserido num projeto de pesquisa, onde os requisitos iniciais do

sistema estão descritos em trabalhos de graduação, mestrado ou doutorado de um grupo de

estudo [CCeTE07]. Esses trabalhos servem como uma base formal de conhecimento para a

especificação dos requisitos do sistema.

5.1 Descrição do Estudo de Caso

O projeto Agentes Micromundo e Análise do Desenvolvimento no uso de Instrumentos Mul-

timídia (AMADeUs-MM) [Sou05] serviu de estudo de caso para a elaboração do processo de

Engenharia de Requisitos proposto nesse trabalho. Esse projeto tem por objetivo o desenvolvi-

mento de um ambiente virtual de aprendizagem.

O projeto está estruturado basicamente em cinco módulos:

Cadastro responsável pelos cadastros básicos do sistema, como, por exemplo, o de usuários.

Gestão de Conteúdocontempla o processo de administração dos conteúdos de aprendizagem

disponibilizados no portal.

Avaliação tratará das diferentes formas para a avaliação dos alunos de um curso [Ram05].

Percepção Socialpossui um conjunto de requisitos de usabilidade que tratam do conceito de

transparência social dos usuários do sistema [Alv06].

51
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Middleware de Comunicação de Componentes SíncronosO componente demiddleware[Alv05]

é responsável por possibilitar a comunicação entre o servidor do portal AMADeUs-MM

e as demais aplicações clientes que possam ser integradas ao portal como por exemplo:

jogos educacionais e mídias interativas [Sou05].

A arquitetura do AMADeUs-MM pode ser melhor compreendida visualizando-se a arqui-

tetura da aplicação conforme exposto na Figura 5.1.

Figura 5.1 Arquitetura do AMADeUs-MM [Sou05]

A técnica de observação participante [Fli04] realizada dentro do estudo de caso teve como

objetivo identificar problemas na documentação e validação de requisitos ampliados por fatores

relacionados à ER em ambientes de desenvolvimento distribuídos de software. Visando atingir

este objetivo, foram observados nesse projeto de desenvolvimento de software: engenheiros

de requisitos, desenvolvedores estakeholders, na execução de suas atividades. A observação

foi realizada através de análise dos dados colhidos de diferentes ferramentas de comunicação

utilizadas no projeto AMADeUs-MM [Sou05] conforme especificado na Seção 3.6.2.

A versão inicial do documento de requisitos desse estudo de caso foi elaborada a partir

da seleção, priorização e organização de todos os requisitos extraídos dos trabalhos científicos

realizados pelo grupo de estudo [CCeTE07], organizados em um único artefato. Consideramos

que essa fase pôde ser enquadrada como: negociação dos requisitos [KS98], devido a sua

dificuldade [DESG00] esta foi tratada de maneira presencial no estudo de caso, por intermédio

de comunicação face a face entrestakeholder, engenheiro de requisitos e designer de interface.
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Para esse estudo de caso focamos nossa análise nas fases de documentação e validação

da ER realizada em um ambiente de desenvolvimento distribuído de software conforme nosso

problema de pesquisa descrito na Seção 1.2.

5.2 Ambiente de Desenvolvimento

Devido às divergências de horários entre os integrantes, e a existência de uma unidade distri-

buída de desenvolvimento com 800 km de distância da unidade principal de desenvolvimento

(Recife) (REQ-OBSERVACAO-01 1. Podemos classificar o ambiente de desenvolvimento do

estudo de caso em como deDistância Nacionale níveis de dispersãoTemporale Geográfica

conforme o modelo de referência de Prikladnicki [Pri03].

Na unidade principal de desenvolvimento situada em Recife-PE dentro da Universidade

Federal de Pernambuco estão presentes: gerente de projeto, gerente de qualidade, designer de

interface um engenheiro de requisitos e ostakeholderdo projeto (REQ-OBSERVACAO-03
2). A unidade distribuída de desenvolvimento situada em Petrolina-PE possui um engenheiro

de requisitos, um desenvolvedor e dois autores de trabalhos científicos integrantes do grupo de

estudo [CCeTE07] (REQ-OBSERVACAO-02 3).

5.3 Participantes do Estudo de Caso

Uma lição aprendida é que a mudança do processo de Engenharia de Requisitos parte dos indi-

víduos, então é vital tratar as pessoas com seus perfis e especialidades. Logo, o envolvimento

dos usuários de um processo é uma fator bastante relevante para o seu sucesso. Se os indiví-

duos tiverem motivação e entusiasmo em realizar as novas práticas, então provavelmente essas

práticas se tornarão permanentes [KVK+04].

A colunaLegendada Tabela 5.1 servirá como referência aos participantes deste estudo de

caso.

1Diminuir as barreiras impostas pelas distâncias geográfica e temporal das equipes de desenvolvimento distri-
buídas.

2Dividir os integrantes em papéis de acordo com seus perfis e responsabilidades.
3Atender a equipes pequenas de desenvolvimento de software com 8 a 15 integrantes por equipe e apenas 1

stakeholderresponsável por validar e elicitar os requisitos.
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Tabela 5.1 Participantes Estudo de Caso
Papel Local Experiência (anos) Legenda
Gerente de Projeto Recife 5 GPUPD
Gerente de Qualidade Recife 7 GQUPD
Designer de Interface Recife 10 DIUPD
Stakeholder Recife 7 STKUPD
Engenheiro de Requisitos Recife 3 ERUPD
Voluntário Recife 3 VOUPD
Engenheiro de Requisitos Petrolina 1 ER1UD1
Engenheiro de Requisitos Petrolina 1 ER2UD1
Especialista Gestão ConteúdoPetrolina 1 ESP1UD1
Especialista Avaliação Petrolina 1 ESP2UD1

5.4 Categorização dos Dados

Visando estruturar os dados extraídos de diversas fontes e facilitar a codificação seletiva dos

conteúdos usamos a ferramenta NVivo [QSR07], a qual possibilitou a criação e manipulação

de um grande número de categorias. Dando o devido suporte para uma abordagem exploratória

dos dados [Yin05].

Vimos na Seção 3.6.3 a importância da codificação seletiva [Fli04]. Portanto, para aná-

lise dos textos provenientes da pesquisa (logs de ferramentas dechat, correios-eletrônicos,

artefatos) foi utilizada a codificação seletiva [Fli04] que gerou as categorias da pesquisa quali-

tativa. As categorias foram criadas, organizadas e incluídas na árvore de categorias do NVIVO

[QSR07], este armazenou a transcrição de cada entrevista e as interação ocorridas durante o es-

tudo de caso. A categorização da árvore exposta na Figura 5.2 foi criada e reformulada várias

vezes de acordo com agrounded theory[Fli04].

5.5 Práticas de Comunicação do Projeto

A comunicação existente do projeto AMADeUs-MM pôde ser realizada de forma presencial

entre os integrantes de uma mesma unidade de desenvolvimento. Para a comunicação entre

diferentes unidades de desenvolvimento, foram utilizadas diversas ferramentas de comunica-

ção síncrona e assíncrona com o intuito de diminuir as barreira da distância ([HM01] [Kar98]

[DESG00] [CA01]).

Durante o período observado foram institucionalizados quatro meios de comunicação: cor-

reio eletrônico, lista de discussão, Skype [SL] (meio de comunicação baseado em VoIP) e Msn

[Mic06a] como oinstant messengerdo grupo. Durante a execução do projeto a ferramenta de
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Figura 5.2 Árvore de Categoria do NVivo [QSR07]

instant messenger, serviu bastante para aumentar o uso de comunicação informal entre a equipe

aumentando o espírito de equipe dos integrantes das unidades distribuídas [CA01].

Nesse estudo de caso, a elicitação e negociação dos requisitos foi realizada através de reu-

niões face a face na UPD. A UPD ficou responsável em delegar as atividade de detalhamento

dos requisitos às demais unidades. Identificamos que logo no início da execução da atividade

de detalhamento houve um grande fluxo de comunicação entre a UPD e as UDS. Esse fluxo

bastante intenso por conta de resolução de dúvidas encontradas nas descrições dos requisitos

em "alto nível". Agregado a isso, temos a troca de conhecimento técnico entre as UDS, para

isso fez-se uso de ferramentas deinstant messaging[Mic06a] e VOiP [SL] para comunicação

síncrona. Devido à diferença de horários algumas dúvidas só puderam ser resolvidas através de

meios assíncronos como o correio eletrônico, o que impactou no tempo de entrega dos artefatos.

5.5.1 Skype

Skype[SL] é um software gratuito capaz de fazer conexões sobre VoIP. OSkypefoi concebido

para permitir fazer chamadas gratuitas através da internet. Existem diversas versões para várias

plataformas (Windows, Linux, Macintosh)

De acordo com o site do fabricante pudemos extrair as seguintes vantagens no uso do Skype

[SL]:
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• Chamadas ilimitadas para outros utilizadores do Skype de qualquer parte do mundo;

• Boa qualidade de som;

• A lista de contatos do Skype mostra-lhe quando é que os seus amigos estão online e

disponíveis para falar ou conversar.

• Um frameworkde segurança incorporando diversas proteções a ataques contra os usuá-

rios.

• Permite audio conferência para até 4 usuários

• Permite video-conferência entre os usuários

Desvantagens:

• Deveria prover mecanismo de gravação das conversas. Para reuniões de validação dos

requisitos os usuários sentiram a necessidade de gravá-las.

Através do Skype [SL] foi possível ter acesso a um meio de comunicação mais rico em con-

texto Figura 2.1 a baixo custo. Com isso foi possível haver uma melhor troca de conhecimento

entre as unidades de desenvolvimento, aumentando a confiança e melhorando a formação do

espírito de equipe por parte das unidades distribuídas.

Foi por intermédio dessa ferramenta que foi possível realizar as seguintes atividades:

1. Apresentação doStoryboard;

2. Acompanhamento da Documentação;

3. Reunião de Inspeção.

5.5.2 Microsoft Messenger

O uso deinstant messagingno contexto de DDS é muito comum, existindo inclusive relatos de

casos de sucesso no uso dessa tecnologia. Segundo Herbleb [HAB+02], osinstant messaging

ajudam as equipes distribuídas a entenderem o contexto do desenvolvimento aumentando o uso

da comunicação informal, dois dos problemas que dificultam o desenvolvimento distribuído.

Durante a execução do estudo de caso, a ferramenta da Microsoft Messenger [Mic06a] foi

utilizada. Um dos fatores fundamentais para sua adoção é que todos os integrantes já possuíam

um usuário cadastrado e já tinham o hábito de usar a ferramenta.

Vantagens:

• Quantidade de usuários disponíveis;
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• Mecanismos de percepção do status do usuário (ausente, ocupado,on-lineeoff-line);

• Transferência de arquivos;

• Realização de chat de modo texto com mais de um usuário;

• Armazenamento de log;

• Permite ligações VoIP, contudo a qualidade do áudio é inferior a obtida pelo Skype.

Desvantagens:

• Por ser um mecanismo de comunicação de baixo contexto (conforme a Figura 2.1), re-

solver conflitos e explicar algumas dúvidas levam mais tempo do que usando os meios

de voz;

• Uso da ferramenta para fins pessoais, indivíduo versus grupo de trabalho [HAB+02].

Herbleb propôs o desenvolvimento de uma nova rede deinstant-messaging, somente

para essa finalidade;

• Não permite a realização de áudio conferência.

Para a coleta dos dados desse estudo de caso, essa ferramenta foi bastante importante, por

conta da funcionalidade de gravação de logs, eles foram analisados, com o intuito de propor

soluções para esse trabalho.

5.5.3 Correio-Eletrônico

Na análise de correios-eletrônicos desse estudo de caso confirmamos a afirmação de Carmel

[CA01] de que os meios de comunicação assíncronos promovem a coordenação das ativida-

des. Como podemos ver no[FRAGMENTO-7] , ele era muito utilizado principalmente para

cobrança das atividades.

[FRAGMENTO-7][CORREIO-ELETRONICO][GPUPD] 4

ER1UD1, estou acompanhando o documento de caso de uso da gestão de conteúdo

e ele está a 4 dias parado. Ontem foi realizada reunião para justamente te auxiliar

na realização dessa tarefa. Logo gostaria de vê-la caminhando.

Atenciosamente.

Como podemos ver também na Seção 5.7.5.1, através do correio eletrônico foi possível

auxiliar no planejamento da realização das inspeções (REQ-OBSERVACAO-18).

4Correio eletrônico do GPUPD cobrando a documentação dos casos de uso pela UDS.



58 CAPÍTULO 5 ESTUDO DE CASO

5.5.4 Lista de Correio-Eletrônico

A lista de correio eletrônico foi o meio de comunicação assíncrono utilizado principalmente

para comunicar as decisões tomadas no projeto ([FRAGMENTO-8] ). Era através deste que as

atas de reunião foram disponibilizadas para as demais unidades de desenvolvimento. (REQ-

OBSERVACAO-06 5) Identificamos também que as cobranças a serem feitas para todos os

integrantes do projeto foram realizadas nesta ferramenta ([FRAGMENTO-9] ).

[FRAGMENTO-8][LISTA-CORREIO-ELETRONICO][ER1UPD] 6

Olá pessoal, Esta semana, estarei trabalhando com ER2UD1 e ER1UD1 na con-

fecção do Documento de Caso de Usos da Gestão de Conteúdo.

Ontem, já reformulamos o template e começamos e descrevemos alguns casos de

uso.

[FRAGMENTO-9][LISTA-CORREIO-ELETRONICO][ER1UPD] 7

Pessoal,

Estou com atividade pendente do documento de casos de uso do modulo avali-

ação. Para mim as produções técnicas ficam mais produtivas em casa pois não

sou constantemente parado como no CIn. Dessa forma estarei trabalhando na

sexta-feira no documento de caso de uso em casa. Como trabalharei em casa, fico

comprometido em extrair ao menos 6 casos da dissertação do ESP2UD1.

Um dos principias fatores que contribuem para a institucionalização de um processo de

desenvolvimento é o envolvimento dos futuros gestores e usuários do processo desde o seu

começo [KVK+04]. Logo, a lista de correios-eletrônicos foi o mecanismo utilizado para co-

brar o comprometimento com o seguimento do processo (REQ-OBSERVACAO-05 8) como

podemos ver nos[FRAGMENTO-10][FRAGMENTO-11] .

[FRAGMENTO-10][INSTANT-MESSAGING] 9

GPUPD - Olha, coloca na pauta também que os desenvolvedores têm de seguir o

documento de caso de uso feito pelo ERUPD.

5Criar e disponibilizar as atas das reuniões realizadas. Essas atas deverão ser disponibilizadas através da lista
de e-mails para que que todos tomem conhecimento do que foi decidido.

6Correio eletrônico do ER1UPD contextualizando todos os integrantes de suas atividades.
7Correio eletrônico do ER1UPD contextualizando a respeito de sua disponibilidade devido as atividades pen-

dentes.
8Processo unificado devendo ser seguido por todos os integrantes do projeto.
9Fragmento de uma conversa eminstant messagingcontendo a necessidade de colocar na pauta de reunião o

seguimento do processo
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GPUPD - Pois eu vi que um desenvolvedor não estava seguindo o documento de

caso de uso.

GQUPD - ok

[FRAGMENTO-11][LISTA-CORREIO-ELETRONICO][GQUPD] 10

Solicitamos aos bolsistas que ainda não leram o Plano de Projeto e/ou o Plano de

Qualidade que o façam com certa urgência, e em caso de dúvida procurar pelos

respectivos autores. São documentos básicos para compreensão do processo de

desenvolvimento do Projeto que contempla:

• preenchimento adequado (conforme orientação) da planilha de acompanha-

mento das atividades (TimeSheet);

• presença e pontualidade nas reuniões com a equipe, principalmente na reu-

nião semanal (todas as quintas, 14h);

• informar a Gerência qualquer tipo de dificuldade.

Através desses indícios pudemos comprovar a afirmação de Carmel [CA01] de que os meios

de comunicação assíncronos são mais formais, e por conta disso há um maior comprometi-

mento dos integrantes com o que foi acordado no uso desse meio. Concluímos então que com

o uso desses meios de comunicação assíncronos podemos melhorar a coordenação e compro-

metimento das unidades distribuídas.

5.6 Ferramentas Colaborativas de Edição Observadas no Estudo de

Caso

Os artefatos ficaram disponíveis em ferramentas colaborativas. Isto auxiliou na disponibiliza-

ção do artefato para os demais integrantes do projeto.

5.6.1 Groove Virtual Office

O Groove[GN06] é um ambientePeer-to-Peer(P2P) que possibilita que grupos de trabalho

realizem suas atividades colaborativamente. Dando o suporte para ferramentas de agenda, para

10GQUPD envia um correio eletrônico para a a lista de correio eletrônico contendo o pedido de seguimento do
processo ocorrida durante a reunião do projeto
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marcar reuniões, chat assíncrono, editor de notas, fórum de discussão e a mais utilizada com-

partilhamento de arquivos.

Para o projeto, teve-se a promessa de ser uma ferramenta poderosa, que conseguiria integrar

as duas unidades de desenvolvimento, com esses recursos.

Em uma pesquisa (como veremos nas transcrições a seguir) entre os integrantes do projeto

pudemos identificar as seguintes vantagens e desvantagens no uso desta ferramenta.

Vantagens:

Backup Distribuído o backup não ficava centralizado em uma máquina, cada cliente era tam-

bém servidor de arquivos para os demais ([FRAGMENTO-12][FRAGMENTO-14] ).

Espaço Físicocomo oGrooveé um cliente P2P e os arquivos ficam armazenados na má-

quina, o espaço físico do ambiente, dependerá do espaço livre em disco. Porém um

ambiente grande inibe os usuários a trabalharem em máquinas distintas. Dá para en-

viar uma quantidade enorme de documentos para novos membros ([FRAGMENTO-

12][FRAGMENTO-14] ).

Edição de Texto Colaborativa O groove permite a edição de textos colaborativa ([FRAGMENTO-

12]).

Trabalho Distribuído se o ambiente estiver instalado e configurado permite que os integrantes

colaborem entre si disponibilizando os arquivos para todos os integrantes do ambiente

([FRAGMENTO-12] ).

Desvantagens:

Versionamento não há controle de versão automático, isso é feito através de arquivos reno-

meados ([FRAGMENTO-14][FRAGMENTO-16] ).

Segurança dos Artefatosse um usuário com poder de escrita apagar todos os arquivos, isso

seria refletido na sincronização do ambiente pelo cliente P2P.

Acessibilidade o groove necessita de que um cliente esteja instalado na máquina. Um usuário

cadastrado no ambiente e a sincronização efetuada. Para cada novo usuário registrado no

ambiente, é necessário fazer download de todo o ambiente, inibindo o uso para usuários

de trabalharem em qualquer lugar com facilidade. Os integrantes do projeto preferem

uma ferramenta colaborativa que não necessite de uma aplicação cliente conforme po-

demos ver nos fragmentos ([FRAGMENTO-13][FRAGMENTO-14][FRAGMENTO-

15]).
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Difusão do Uso no ProjetoDevido aos problemas de acessibilidade o groove foi uma ferra-

menta pouco utilizada dentro do projeto. Geralmente as pessoas levavam os artefatos

para casa e adicionavam arquivos e sincronizavam no ambiente que tinham instalado em

casa ([FRAGMENTO-14][FRAGMENTO-15] ).

[FRAGMENTO-12][LISTA-CORREIO-ELETRONICO][STKUPD]

Acho o groove bom para termos acesso a um grande conjunto de documentos com

rapidez. É um backup distribuído e seguro. Se alguns usuários perderem não

perdemos tudo. Dá para enviar uma quantidade enorme de documentos para novos

membros. Dá para puxar o espaço para outro micro com facilidade criando um

outro local de trabalho. Dá para co-editar os textos de forma síncrona.

[FRAGMENTO-13][LISTA-CORREIO-ELETRONICO][DIUPD]

Por exemplo, perde feio para o Writely no sentido da portabilidade... No Writely,

basta estar Online com um browser para ter acesso aos conteúdos.

[FRAGMENTO-14][LISTA-CORREIO-ELETRONICO][DIUPD]

Sei que é complicado manter... Mas o interessante seria um servidor dedicado se

encarregando de servir os conteúdos para qualquer um que acesse remotamente.

Os arquivos sendo distribuídos sobre demanda, porém manter localmente uma

cópia de todos os arquivos atualmente é complicado.

[FRAGMENTO-15][LISTA-CORREIO-ELETRONICO][ERUPD]

Nos dias de hoje, a gente almeja interagir com softwares ágeis e flexíveis, o GRO-

OVE é o inverso disso. Para conseguir logar é todo um processo. Confesso que

usei muito pouco este software, por isso não tenho muito o que comentar, mas dá

para apontar seu problema principal: dificuldade de acesso

O Groove teve baixa aceitabilidade no projeto por parte dos integrantes. Os indícios apon-

tam que é devido à dificuldade de acesso dos usuários, e a descentralização dos arquivos no

servidor. Com o andamento do projeto o groove ficou relegado a armazenar referências bi-

bliográficas, gravações em áudio de reuniões, atas e pautas. E excluído definitamente das

ferramentas essenciais para o desenvolvimento do projeto.
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5.6.2 Writely

Editor de texto colaborativo e baseado na web que atualmente está em versão de testes, neste

editor de texto online os documentos podem ser compartilhados, permitindo a co-autoria sín-

crona do documento. Possui ainda mecanismos de controle de versão e segurança para os

documentos.

Através desse estudo de caso pudemos identificar que muitas funcionalidades presentes no

Writely [Goo] foram essenciais para a conclusão desse trabalho.

A inserção de comentários por parte dos autores foi uma funcionalidade que auxiliou bas-

tante no melhoramento da documentação e validação dos DER. Pois os comentários puderam

ser inseridos de forma assíncrona além de ficarem situados na posição onde se encontrava a

dúvida ou a melhoria proposta.

Vatangens:

• Controle de versões do documento, permitindo comparar diferentes versões;

• Tornar o documento público ou visível apenas para um grupo de usuários. Disponibili-

zando uma URL para visualização;

• Edição síncrona de texto com os diversos autores do documento.

• Adicionar comentários ao texto, informando o autor.

Desvantagens:

• Ausência de corretor ortográfico e semântico;

• Por ainda estar em versão Beta, às vezes códigos HTML se misturam ao texto, quebrando

a formatação do documento;

• Ausência de mecanismos de formatação automática.

• Ausência de um índice automático.

5.7 Fases Observadas da Engenharia de Requisitos no Estudo de Caso

A Engenharia de Requisitos aplicada nesse estudo de caso foi baseada nas fases clássicas de

elicitação, negociação, documentação e validação dos requisitos proposto por Kotonya [KS98]

Figura 2.2.
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O estudo de caso foi observado e modificado durante essa etapa de observação, sendo tes-

tadas: ferramentas, técnicas de Engenharia de Requisitos, e alterações nos artefatos de entrada

e saída das atividades durante a execução do processo.

5.7.1 Elicitação de Requisitos

No desenvolvimento com equipes co-localizadas, a coleta de requisitos ocorre em reuniões face

a face, considerada a forma mais efetiva de comunicação [HG98]. Nesses encontros tornam

mais fáceis também as atividades de negociação e resolução de conflitos. Nesse estudo de caso

nossa observação ficou mais concentrada nas fases de documentação e validação dos requisitos.

5.7.1.1 Protótipo em Papel

Visando melhorar essa etapa, ela foi alterada com técnicas de prototipação em papel, havendo

elicitação presencial entre designer e engenheiro de requisitos. Esboços em papel são gerados

nessas seções, para dar o suporte as atividades posteriores da documentação dos requisitos e de-

senvolvimento dosstoryboards, os quais foram feitos em paralelo (REQ-ENTREVISTAS-01,

REQ-ENTREVISTAS-03, REQ-ENTREVISTAS-04). Como podemos ver na Figura 5.3, o

protótipo desenvolvido durante nas seções de elicitação possuem um baixo grau de detalha-

mento e permite que ostakeholder, engenheiro de requisitos possam exprimir opniões e chega-

rem num consenso do que deverá ser refinado na forma de umstoryboardcomo na Figura 5.4.

Figura 5.3 Protótipo em papel desenvolvido durante a elicitação em grupo

Como podemos ver na Figura 5.4 ostoryboarddesenvolvido pelodesigneré muito mais

rico em detalhes do que a versão em papel Figura 5.3 e por estar em formato eletrônico, facilita

a distribuição do artefato para os demais envolvidos no desenvolvimento do software.
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Figura 5.4 Storyboarddesenvolvido pelodesignerde interface

Defendemos nesse trabalho que o artefato de saída da elicitação dos requisitos desse pro-

cesso deve ser umstoryboardno nível de detalhamento da Figura 5.4, pois como veremos na

Seção 5.7.3.2 ele permite uma melhoria na qualidade do artefato gerado e diminui a ocorrência

de requisitos duplicados.

5.7.2 Negociação dos Requisitos

O processo de negociação de requisitos tenta resolver conflitos entre usuários/clientes sem ne-

cessariamente comprometer a satisfação dos objetivos de cada um. As atividades de negociação

identificam as principais necessidades de cada usuário e priorizam os requisitos identificados

[KS98].

Durante a observação no estudo de caso não ocorreu nenhuma atividade de negociação dos

requisitos. A negociação dos requisitos já tinha acontecido em um momento anterior e foi

realizada de modo presencial, com a participação de todos os integrantes do projeto. Conforme

dito na Seção 5.7.1 observação ficou mais concentrada nas fases de documentação e validação

dos requisitos.

5.7.3 Artefatos de Entrada para a Documentação e Validação dos Requisitos

Consideramos que o documento de casos de uso é o DER do DSD-REQ-PROCESS. Levando

em consideração que o DER é um artefato de entrada para a fase de codificação, é necessário

um alto nível de detalhamento nos requisitos para um suporte efetivo durante a implementação

[DZVP04] [Sof05] (REQ-ENTREVISTAS-02).

Nessa seção foram realizadas duas observações no estudo de caso com diferente artefatos

de entrada. Em um primeiro momento, observamos o detalhamento dos requisitos em casos de

uso a partir dos requisitos do sistema capturados durante a elicitação. Em um segundo momento
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adicionamosstoryboardscomo artefato de entrada dessa atividade.

5.7.3.1 Observação 1: Sem o uso de Storyboard como Artefato de Entrada

A arquitetura da aplicação permitiu o desenvolvimento de módulos (Figura 5.1), logo a especi-

ficação de requisitos também ficou dividida dessa forma. Um dos módulos foi enviado para ser

detalhando na UD1.

Para essa observação buscamos analisar o processo exposto no diagrama de atividades da

Figura 5.5. Como base de informação para a definição e documentação dos requisitos utiliza-

mos duas bases de informação:

Análise de competidores do problemaInicialmente foram definidos quais os concorrentes

em potencial seriam examinados. Posteriormente foi realizada uma análise extraindo as

vantagens e desvantagens, propondo soluções relevantes para o problema a ser tratado;

Base formal de conhecimento do problemaPor se tratar de um projeto de pesquisa, as teses

e dissertações defendidas pelo grupo de pesquisa CCTE [CCeTE07] serviram como base

para o desenvolvimento da solução.

Figura 5.5 Processo de Elicitação dos Requisitos sem Uso doStoryboard



66 CAPÍTULO 5 ESTUDO DE CASO

Parte do DER começou a ser especificado na UD1 com um acompanhamento da UPD

para que fossem seguidos os padrões dos artefatos. O documento foi criado em 12/01/2006 e

evoluiu até o dia 02/02/2006, antes de ser validado foi realizada uma análise no documento em

07/02/2006, nesta análise foi encontrada uma grande quantidade de requisitos duplicados e que

não correspondiam ao módulo em questão. Logo foi necessário a realização de uma auditoria

de coleta de métricas, buscando mensurar a qualidade do documento especificado.

Como juízes foram escolhidos 3 participantes da UPD os quais possuíam a melhor visão

sistêmica do projeto além de conhecer técnicas de especificação de casos de uso (técnica de

especificação utilizada no artefato) [Sof05] [ACB02]. Os mesmos preencheram planilhas de

coletas de métricas (Apêndice B) baseada nos critérios de qualidade dos requisitos proposta

pela IEEE 830 [Byr94].

Tabela 5.2 Métricas doDERdo módulo desenvolvido na UD1 de 12-01-2006 a 02-02-2006

Esta visão pouco compartilhada entre as UDS fez com que fossem documentados requisitos

divergentes. A falta de visão sistêmica do projeto por parte dos integrantes da UD1 gerou

duplicações nos requisitos. Como resultado, verificamos que os casos de uso desenvolvidos

tiveram um baixo nível de detalhamento. O engenheiro de requisitos da UD1, não compreendeu

os requisitos para a execução dessa atividade.

Nesses resultados identificamos que o uso destoryboardspoderia prover mais detalhes para

o detalhamento dos requisitos além inibir a ocorrência de requisitos duplicados.
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5.7.3.2 Observação 2: Com o uso de Storyboard como artefato de entrada

Visando melhorar a documentação nas UDS, foram utilizadas técnicas de prototipação em pa-

pel [Sny03] e um posterior detalhamento na forma destroyboard, havendo elicitação presencial

entre designer e engenheiro de requisitos (REQ-ENTREVISTAS-04) como descrito no dia-

grama de atividades da Figura 5.6.

A principal mudança entre os dois processos observados (Figuras 5.6 e 5.5) se deu ao fato

da centralização da elicitação, sendo de responsabilidade exclusiva da UPD. O principal moti-

vador para esta decisão foi o fato dostakeholderse encontrar na mesma UDS. Levando-se em

consideração que a participação síncrona dosstakeholdersimpactam bastante na efetividade da

elicitação [Llo01].

Figura 5.6 Processo de Elicitação dos Requisitos com uso dostoryboard
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Na prática osstoryboardsforam detalhados e validados juntamente com ostakeholder,

através de uma versão impressa dostoryboard(REQ-OBSERVACAO-10 11). Por ser impressa

o stakeholderteve a liberdade de rabiscar o artefato, refinando o mesmo.

Quando criados, osstoryboardsserviram de artefato de entrada para os analistas das UDS,

esses anexaram as imagens ao DER e passaram a documentar o DER a partir dos Storybo-

ards gerados (REQ-OBSERVACAO-11). O intuito dessa prática não foi apenas auxiliar na

documentação, mas também durante a validação do DER entre osstakeholders.

As métricas coletadas nessa pesquisa tiveram a participação dos mesmos atores e da mesma

planilha de coleta de métricas. Por ser referente ao mesmo módulo, os autores detinham mais

conhecimento dos requisitos referentes ao problema estudado.

Tabela 5.3 Métricas do DER do módulo desenvolvido na UD1 de 13-02-2006 a 24-02-2006

Nesses resultados identificamos que com o uso destoryboardspôde-se obter mais detalhes

para uma documentação mais consistente do DER, inibindo a duplicação dos requisitos e o

detalhamento de requisitos que não correspondessem ao módulo a ser especificado.

De acordo com as métricas apresentadas o uso dosstoryboardspara a documentação do

DER no contexto de DDS, foi possível observar um maior entendimento dos requisitos entre

as equipes, como também serviu de suporte para um melhor detalhamento na especificação

do DER (REQ-OBSERVACAO-11 12). Apesar de encontrarmos requisitos que não poderiam

ir para a fase de implementação, consideramos que isso se deve ao tempo de experiência dos

11Validar presencialmente os artefatos produzidos durante a fase de elicitação, de modo a mitigar a ocorrência
de erros nessa fase. Somente disponibilizar esses artefatos para as unidades distribuídas quando estes estiverem
validados.

12Anexar osstoryboardsnos casos de uso para facilitar o entendimento dos requisitos e diminuir a ocorrência de
conflito de versões. Através dosstoryboardsanexo, será mais fácil realizar a validação dos requisitos, comparando
as imagens com o que está documentado.
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autores que é de de aproximadamente 1 ano, com equipes mais experientes possivelmente tere-

mos uma maior quantidade de requisitos que poderiam ir para a fase de implementação. Outra

métrica bastante relevante para essa pesquisa foi a diminuição dos casos de uso duplicados e

que não correspondem ao módulo a ser desenvolvido. Devido à centralização da elicitação dos

requisitos, a qual geravastoryboardscomo artefato de entrada para a documentação, aumentou

a coordenação do que deve ser documentado por cada UDS, permitindo que o engenheiro de

requisitos fique focado nas funcionalidades presentes nosstoryboards.

5.7.4 Documentação de Requisitos

No período de observação da fase de documentação dos requisitos, esta sofreu modificações

que visavam diminuir a distância entre as unidades distribuídas.

Estudos indicam que quando os requisitos não estão claramente definidos ou documenta-

dos, como nos casos em que os requisitos estão disponíveis na forma de descrições de "alto

nível"a respeito das funcionalidades do sistema, aumenta a ocorrência de ambigüidade nas fun-

cionalidades requeridas e por conseqüência retrabalho [DZVP04].

A fase de documentação de requisitos, busca detalhar os requisitos do sistema encontrados

durante a fase de elicitação. É nessa fase em que há uma mitigação da ocorrência de ambigüi-

dade e é a partir desse detalhamento que o sistema será implementado pelos desenvolvedores.

Para esse estudo de caso foram observados o detalhamento dos requisitos funcionais em casos

de uso, como sugere o RUP [Sof05].

5.7.4.1 Seleção da Ferramenta de Edição dos Artefatos

O uso de ferramentas de edição de textos usadas para a elaboração dos artefatos da Engenharia

de Requisitos. Além dos mecanismos de distribuição dos mesmos devem ser um dos prin-

cipais pontos a serem observados para adoção de um processo de Engenharia de Requisitos

distribuída.

Logo no início da observação os artefatos foram produzidos com editores de texto monou-

suário e distribuídos através de correio eletrônico ([FRAGMENTO-37] ). Isso impactou na

consistência de versões e inviabilizou a documentação em paralelo por autores distribuídos.

[FRAGMENTO-37][LISTA-CORREIO-ELETRONICO][ER1UPD] 13

Estou enviando uma versão bem inicial, faltando ainda muitos casos de uso, para

a gente discutir e validar pelo menos esses. Para depois eu prosseguir nos demais,

13Correio eletrônico do ERUD1 anexando o documento de requisitos em uma mensagem.
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se pudermos conversar a tarde agradeceria.

Para resolver esse problema de troca do artefato através de correio eletrônico, foi adotado o

Groove Virtual Office [GN06], esse permitiu que as unidades distribuídas tivessem um repositó-

rio único, possibilitando também a edição colaborativa (REQ-OBSERVACAO-07). Contudo

cada usuário precisava ter esse software instalado e a obrigação de sincronizar os artefatos cons-

tantemente na máquina onde ele fora instalado (ver Seção 5.6.1). Os integrantes do projeto não

possuíam máquina cativa logo tiveram problemas na obtenção dos artefatos do projeto. Outro

ponto negativo encontrado no uso do Groove Virtual Office [GN06], foi a ausência do controle

de versão dos artefatos.

[FRAGMENTO-16][LISTA-CORREIO-ELETRONICO][ER1UD1]

Estamos enviando o documento de casos de uso corrigidos e de acordo com a

dissertação do ESP1UD1. A ultima não tinha detalhamento, pois era a versão

mais antiga da dissertação, no caso a que se encontra no Groove.

Ao analisarmos o fragmento ([FRAGMENTO-16] ), sentimos a necessidade de melhorar

a disponibilização dos artefatos e manter o controle de versão dos mesmos, a partir desse mo-

mento passamos a utilizar um editor de texto colaborativo baseado na web chamada Wri-

tely [Goo]. A edição de texto foi testada e aprovada entre os integrantes, pois com essa

ferramenta houve um verdadeiro ganho de produtividade no processo promovendo: consis-

tência de versões, distribuição do artefato, co-autoria síncrona e visualização da evolução

do DER (REQ-OBSERVACAO-07 14), (REQ-OBSERVACAO-09), (REQ-OBSERVACAO-

14), (REQ-OBSERVACAO-16 15).

5.7.4.2 Apresentação doStoryboard

Vimos na Seção 5.7.3 a importância do uso dostoryboardcomo artefato de entrada para a fase

de documentação dos requisitos. Testamos então o detalhamento em casos de uso [ACB02]

a partir dos requisitos inicias do sistema capturados durante a elicitação juntamente com o

storyboarddesenvolvido nessa mesma fase pela UD1.

Antes de realizarmos o detalhamento dos requisitos é necessário entendê-los. Contudo, a

quantidade de informações adquirida durante as fases de elicitação e documentação de requisi-

tos é muito maior do que as descrições existente nos artefatos produzidos [Lop03]. Por isso a

14Utilizar ferramentas colaborativas que auxiliem a ER. Estudos indicam que essas ferramentas diminuem a
distância entre os integrantes sendo indicadas para ambientes de DDS [Bri06] [AG98] [Car98].

15Checar se foram realizadas as devidas correções de acordo com a reunião de inspeção. Devido as divergências
de horário dos integrantes é interessante que essa atividade seja realizada por intermédio dos meios assíncronos
(e-mail e ferramenta de edição colaborativa).
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troca de conhecimento e experiência entre as unidades distribuídas é fator crucial para o sucesso

da Engenharia de Requisitos em ambientes distribuídos de desenvolvimento. Portanto sugeri-

mos que a apresentação dostoryboardseja realizada logo no início da fase de documentação

(detalhamento dos requisitos).

Através do acompanhamento da evolução do artefato através do Writely [Goo] e dos correios-

eletrônicos trocados entre os integrantes foi identificado que a fidelidade dostoryboardimpac-

tou no entendimento do mesmo, causando atraso na elaboração do DER pela UD1.

Buscando solucionar esse problema, o designer de interface apresentou ostoryboardpara

a UD1, através do uso de ferramentas VoIP [SL]. Foram gastos nessa atividade 48 minutos,

através desta foi possível mitigar as dúvidas dostoryboardde forma síncrona aumentando o

grau de confiança em relação ao entendimento do artefato (REQ-OBSERVACAO-12 16). Ao

término da apresentação foi gerada e disponibilizada uma ata de reunião, contendo as dúvidas

encontradas e suas respectivas respostas, servindo de documentação complementar aostorybo-

ard.

5.7.4.3 Acompanhamento da Documentação

A atividade de acompanhamento da documentação, serviu tanto para a coordenação das ativi-

dades das unidades distribuídas, quanto para repassar os conhecimentos adquiridos na UPD.

Com o intuito de padronizar os artefatos gerados e facilitar a vida do engenheiro de requisi-

tos das unidades distribuídas foram elaborados e disponibilizados os templates de caso de uso

[DZVP04] [Sof05] (REQ-OBSERVACAO-08 17). Através do uso de templates, houve uma

melhora na coordenação de como e o que deveria ser documentado pelas UDS.

Esse artefato foi desenvolvido no Writely [Goo] o que permitiu compartilhá-lo com a UPD.

Um dos engenheiros de requisitos da UPD foi adicionado como co-autor do artefato (ver

vantagens do Writely na Seção 5.6.2) para que ele pudesse acompanhar sua evolução (REQ-

OBSERVACAO-04) e participar como um revisor/tutor inserindo comentários com sugestões

e correções ([FRAGMENTO-17] ). Esse acompanhamento do artefato deve ser realizado por

um participante da fase de elicitação (REQ-OBSERVACAO-13), pois ele terá o conhecimento

adquirido nessa fase, podendo repassa-la para os integrantes das UDS.

Com o uso das ferramentas de comunicação síncronas (instant messaging[Mic06a] e VoIP

[SL]) o engenheiro de requisitos da UPD pôde compartilhar seu conhecimento das técnicas de

16Apresentar ostoryboardproduzido para as unidades distribuídas através de meios de comunicação síncrono
que permita tráfego de voz. Através desse meio de comunicação o designer poderá explicar melhor o artefato e
mitigar as dúvidas encontradas de forma síncrona.

17Definir templates para a documentação dos casos de uso.
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detalhamento dos casos de uso [ACB02]. Isso foi fundamental para a difusão do conhecimento

nas UDS (REQ-OBSERVACAO-13 18). Havendo consenso entre as UDS de como os casos

de uso seriam descritos, sendo mitigados a ocorrência de ambigüidades, erros de formatação e

de ortografia.

Consideramos que através dessa atividade foi possível melhorar a qualidade do artefato,

pois antes mesmo da fase de validação, houve revisão do engenheiro de requisitos da UPD que

participou ativamente da fase de elicitação dos requisitos [KS98].

[FRAGMENTO-17][LISTA-CORREIO-ELETRONICO][ER1UD1]

ERUD1, alterei um pouco o documento, deixei uns comentários para auxiliar nas

suas atividades, tem um caso de uso que refiz ele completamente, para deixar como

exemplo, questões como utilizar os atores, ao invés de usuário, inserção de fluxos

secundários. término de caso de uso. Nomenclatura de o sistema exibe, etc.

5.7.5 Validação dos Requisitos

O propósito da validação dos requisitos nesse estudo de caso, foi o de garantir a qualidade do

detalhamento de todos os requisitos funcionais existentes nosStoryboardse nos requisitos do

sistema. Nesse estudo de caso consideramos que todos os requisitos funcionais foram captu-

rados durante a fase de elicitação. Logo não estamos considerando o problema de garantir a

cobertura de todos os requisitos durante a fase de validação [KS98].

Nesse estudo conseguimos realizar a fase de validação entre as UDS através de meios de co-

municação síncronos e assíncronos além das funcionalidades de edição colaborativa fornecida

pelo Writely [Goo].

As atividades descritas a seguir foram categorizadas baseadas no processo de inspeção/revisão

proposto por Kotonya [KS98] conforme a Figura 2.3. Tendo como premissa de que a validação

do documento de requisitos será realizada em um ambiente distribuído de desenvolvimento,

buscamos estudos que dessem suporte a inspeção nesse contexto [MDTR93] [GHB03].

5.7.5.1 Planejamento da Inspeção

O planejamento de inspeção é uma atividade realizada pelo coordenador de inspeções. Ele será

responsável por: definir data/horário e local da reunião; selecionar e convidar os participantes;

confirmar a disponibilidade dos artefatos a serem inspecionados (REQ-OBSERVACAO-17

18O engenheiro de requisitos da unidade principal de desenvolvimento o qual participou das seções de elicitação,
deverá fazer o acompanhamento da documentação desenvolvida pelas unidades distribuídas.
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19).

Nesse estudo de caso o papel de coordenador de inspeções foi de responsabilidade do

ERUPD. Esse integrante foi escolhido por quatro motivos: conhecimento dos padrões e téc-

nicas da especificação dos requisitos, a importância da presença de um inspetor que tenha

participado ativamente da fase elicitação dos requisitos [KS98] (REQ-OBSERVACAO-19 20),

conhecimento prévio dos requisitos do sistema, estar presente na unidade principal de desen-

volvimento centralizando a coordenação das atividades entre as unidades distribuídas.

Nesse estudo de caso, foi identificado que a definição de data e local da reunião de inspeção

era dependente dostakeholder. O coordenador de inspeções informava a todos os integrantes

através da lista de correio eletrônico a necessidade de realização de uma inspeção. A partir do

momento em que ostakeholderrespondia o correio eletrônico informando os horários e dias

disponíveis ([FRAGMENTO-18] ) os demais integrantes começavam a ajustar seus horários

de acordo com a disponibilidade[FRAGMENTO-19][FRAGMENTO-20] ). Pelo fato de que

o correio eletrônico é um meio assíncrono, o coordenador de inspeções reforçava o convite

aos inspetores através de meios síncronos (instant messaging, VoIP ou face a face). Quando

coordenador de inspeções conseguia agrupar ao menos: autor,stakeholder, GPUPD, DIUPD

e o próprio coordenador de inspeção, então ele enviava um correio eletrônico confirmando a

realização da mesma (REQ-OBSERVACAO-18 21).

Na presença de um integrante de unidade distribuída ficava-se subentendido que o meio de

comunicação para a realização dessa reunião seria o VoIP através da ferramenta Skype [SL]

(REQ-OBSERVACAO-15).

Identificamos que essa ativdade de planejamento de inspeção pode ser melhorada, atra-

vés do uso de calendários colaborativos e/ou disponibilização dos horários de colaboração dos

integrantes. Contudo essa análise sai do escopo desse trabalho.

[FRAGMENTO-18][LISTA-CORREIO-ELETRONICO][STKUPD] 22

Hoje a tarde estarei nas baias após a reunião.

Amanhã pela manhã tenho uma reunião do mídias, mas estarei por perto e pode-

mos nos reunir no final da manhã.

[FRAGMENTO-19][LISTA-CORREIO-ELETRONICO][DIUPD] 23

19Usar meios de comunicação síncronos para verificar disponibilidade dos integrantes em participar de reuniões
de validação/inspeção.

20Buscar incluir nas reuniões de validação/inspeção os participantes da fase de elicitação.
21Usar meios de comunicação assíncronos informando data e horário da reunião de validação/inspeção.
22Correio eletrônico enviado peloERUPD, informando sua disponibilidade para a realização da inspeção.
23Correio eletrônico enviado peloSTKUPD, informando que poderia reajustar o horário disponível.
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Para mim, terça esta ótimo! Mas qualquer outro horário que vier a ser marcado,

eu poderei reajustar o meu horário, sem problemas!

[FRAGMENTO-20][LISTA-CORREIO-ELETRONICO][ERUPD]

Marquem um horário, eu ajusto o meu em função da necessidade.

5.7.5.2 Distribuir Documento

A distribuição do artefato está presente no processo de inspeção proposto por Kotonya Fi-

gura 2.3 [KS98]. Consideramos que o uso de um editor de texto colaborativo como o Writely

[Goo], poderemos melhorar a distribuição dos artefatos em ambientes distribuídos de desen-

volvimento.

Conforme os motivos vistos na seção Seção 5.7.4.1 o Writely [Goo] foi selecionado como

editor de texto no decorrer desse estudo de caso. Halling [GHB03] defende que os artefatos a

serem inspecionados devem estar em formato eletrônico compartilhado através de ferramentas

colaborativas. Nesse formato nos beneficiaremos: maior eficiência em comunicar e disponibili-

zar as versões mais atuais dos artefatos e inibir a duplicação dos mesmos. Através de um editor

de texto colaborativo a inspeção de requisitos fornecendo diversos meios para que as pessoas

trabalhem individualmente ou em grupos, presencialmente ou geograficamente dispersas, de

maneira síncrona ou assíncrona.

Através da disponibilização dos artefatos on-line, é possível melhorar o trabalho colabora-

tivo ou presencial. Os participantes podem colaborar de forma distribuída, além de avaliar a

contribuição dos demais participantes [RDJFN04].

Na distribuição dos artefatos foram utilizadas 2 funcionalidades do Writely [Goo]:

1. adicionar colaboradores (colaborators) e visualizadores (viewers) ver Figura 5.7.

2. publicar artefato ver Figura 5.8[FRAGMENTO-21] .

Os colaboradores visualizam a última versão do artefato e possuem o poder de alterar o

documento. Os visualizadores têm acesso a última versão publicada do artefato.

Em um primeiro momento tínhamos de distribuir os artefatos e permitir que os mesmos

pudessem ser alterado pelos inspetores. Cada inspetor foi adicionado como colaborador (veja

Figura 5.7), para que eles pudessem adicionar comentários durante a preparação. Os demais in-

tegrantes tinham acesso somente a última versão publicada do documento, isso permitiu definir

que a versão publicada deveria ser a última versão validada, evitando que os demais integran-

tes tivessem acesso a um artefato que estivesse ainda em fase de elaboração. Como vemos no

correio eletrônico a seguir, o colaborador publica o artefato, informando a url com o endereço

do mesmo[FRAGMENTO-21] .
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Figura 5.7 Permissões do Artefato: colaboradores e visualizadores [Goo]

[FRAGMENTO-21][WRITELY][ERUPD] 24

ERUPD (via Writely) <user-ah8kd6m3m9nc-Agm9s3gs@reply.writely.com> para

mim 21 Mar

versão atualizada...

* * *

ERUPD (xxxxxx.xxxxxx@gmail.com) would like to show you a web page: http://www.writely.com/Doc.aspx?id=bbp8hjmffbf3

* * *

Replies to this message will be forwarded to ERUPD@gmail.com.

5.7.5.3 Preparar para Inspeção - Inspeção Assíncrona

Durante a preparação, cada inspetor examina o artefato e adiciona comentários a respeito

dos defeitos encontrados. Essa atividade pode ser realizada de forma assíncrona [MDTR93]

[RDJFN04] [vGvDSV01]. No estudo de caso, essa forma de colaboração permitiu que os inte-

grantes tivessem a liberdade de selecionar o horário mais adequado para realizar a preparação

24Correio eletrônico enviado pelo ERUPD através do Writely, informando sobre a atualização do artefato.
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Figura 5.8 Publicar Documento [Goo]

isso foi importante por conta da divergência de horário. Se o inspetor não gastar tempo su-

ficiente com a preparação, ele achará poucos defeitos e também falhará ao tentar entender o

conteúdo do artefato inspecionado [RDJFN04].

Um aspecto bastante importante da preparação da inspeção através de uma ferramenta cola-

borativa, é a possibilidade do autor alterar o artefato. Nesse contexto, o inspetor poderá inserir

comentários exatamente na localização do defeito (ver Figura 5.9) (REQ-OBSERVACAO-

14 25), facilitando a coleta dos defeitos encontrados durante a reunião de inspeção (REQ-

OBSERVACAO-15 26). Como estas contribuições são públicas, há um reconhecimento da co-

laboração pelos demais inspetores [GHB03]. Em uma aplicação industrial, Perpich [PPP+97]

encontrou que as inspeções distribuídas, com a preparação sendo conduzida através de uma fer-

ramenta colaborativa (assíncrona), foi mais efetiva do que a preparação tradicional (quando os

inspetores não podem visualizar os defeitos encontrados pelos demais). Na preparação tradici-

onal um inspetor gasta tempo encontrando defeitos que já foram encontrados por outros. Com

o suporte colaborativo esse esforço pode ser reaproveitado na busca por defeitos que ainda não

foram descobertos [RDJFN04].

Para a atividade de preparação individual, alguns inspetores ainda preferem ler versões im-

pressas. Harjumaa e Tervonen [HT98] informam através de evidências empíricas que a leitura

25A preparação para a inspeção, onde os revisores identificavam os erros, deve ser realizada em um ambiente
colaborativo assíncrono, onde os autores possam tecer seus comentários [GHB03]. Um inspetor individual gasta
tempo encontrando defeitos que já foram encontrados por outro inspetor, através do suporte colaborativo esse
esforço pode ser gasto para encontrar defeitos que ainda não foram descobertos [RDJFN04].

26Deve ser realizada uma reunião de inspeção com o intuito de coletar os defeitos encontrados pelos reviso-
res [SJLY00] [GHB03]. Devido a distribuição geográfica essa reunião deverá ser realizada através de meios de
comunicação síncrono que permitam tráfego de voz [MDTR93].
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de documentos eletrônicos é menos efetiva do que o material impresso. Contudo, posterior-

mente os inspetores terão o trabalho de adicionar seus comentários no artefato, além de perde-

rem as contribuições dos demais inspetores. Inspeções baseadas em papel se tornam ineficien-

tes quando os inspetores encontram defeitos que já foram encontrados por outros inspetores.

Nessa técnica os defeitos encontrados durante a preparação só serão notados durante a reunião

de revisão [RDJFN04]. Quando as contribuições dos inspetores tornam-se visíveis ocorre um

efeito emocional motivando os inspetores a serem mais consistentes em sua preparação. Ge-

nuchten [vGvDSV01] argumenta que quando as contribuições ficam ocultas os inspetores os

quais não se prepararam corretamente poderiam dizer, "Eu achei esse defeito também".

Através de nossa análise da atividade de preparação da inspeção sendo mediada por uma

ferramenta colaborativa [Goo] pudemos concluir que:

1. Através do uso de documentos eletrônicos compartilhados, reduzimos o esforço gasto

com comunicação

2. Comunicamos de forma eletrônica através de meios assíncronos os defeitos encontrados

reduzindo o uso de comunicação síncrona (meio menos formal de comunicação).

3. Disponibilizar o trabalho colaborativo ou presencial para atividades distribuídas como a

preparação. Os participantes puderam contribuir dentro de suas próprias casas e avaliar

a contribuição dos demais trabalhando que trabalhavam de forma síncrona ou assíncrona

(ver Figura 5.9).

Dessa forma concluímos que a atividade "Preparar para Revisão"do processo de inspeção

(Figura 2.3) proposto por Kotonya [KS98] quando aplicada em ambientes de DDS, deve ser

realizada de maneira assíncrona, havendo compartilhamento do artefato por intermédio das

ferramentas colaborativas.

Figura 5.9 Inserir comentário no artefato [Goo]
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5.7.5.4 Reunião de Inspeção - Audio-Conferência

Seguindo o processo de inspeção proposto por Kotonya [KS98], após a atividade de preparação

é realizada a reunião de inspeção. No processo de Kotonya [KS98] os participantes se reúnem

presencialmente. Em nosso caso como alguns dos participantes estavam distribuídos geografi-

camente, conseguimos realizar através do Skype [SL] uma áudio conferência com a presença

de até 4 usuário (limitação da ferramenta). Por intermédio desse meio de comunicação sín-

crono, pudemos coletar e filtrar os defeitos encontrados. Esclarecendo os diferentes pontos de

vista dos inspetores ([FRAGMENTO-22][FRAGMENTO-23] ).

[FRAGMENTO-22][REUNIAO-VALIDACAO-TRANSCRICAO] 27

GPUPD - Eu botei o quantitativo de alunos.

DIUPD - Ai tem que deixar claro que isso é quando o cara esta na pagina do

curso.

GPUPD - É.

DIUPD - E ai não está claro.

DIUPD - Como é que a gente coloca isso ai ?

GPUPD - Não está claro para vocês não, eu achei claro.

STKUPD - Acho que não está claro não, que isso ai é depois que o cara clicou no

curso.

STKUPD - Deixa nas pré-condições.

[FRAGMENTO-23][REUNIAO-VALIDACAO-TRANSCRICAO] 28

STKUPD - Deixa o caso de uso como está. Simplesmente organize, acrescente

essas seções. Não tira nada.GPUPD - Certo, acrescentar uma pré-condição ?

STKUPD - Não, não. Rever todas as pré-condições mas colocar ele numa ordem

lógica, numa ordem que corresponda ao cenário em que ele está. Não logado,

logado e logado dentro do curso.

Vimos na Seção 5.7.5.2 a importância de distribuir os artefatos a serem inspecionados.

Encontramos também durante a reunião de inspeção, indícios da necessidade de identificar a

27Fragmento da transcrição da reunião de inspeção contendo indícios de coleta e filtragem dos requisitos en-
contrados.

28Fragmento da transcrição da reunião de inspeção contendo indícios esclarecimento dos pontos de vista.
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versão a ser inspecionada ([FRAGMENTO-24][FRAGMENTO-25] ). A seção histórico de

revisões contém dois conjuntos de números que são incrementados a cada atualização, facili-

tando assim a identificação da última versão do artefato.

[FRAGMENTO-24][REUNIAO-VALIDACAO-TRANSCRICAO] 29

"DIUPD - GPUPD, o que temos aqui em aberto é a versão 00.03 por ER1UD1."

GPUPD - Estou vendo a versão 00.03."

[FRAGMENTO-25][REUNIAO-VALIDACAO-TRANSCRICAO]

"GPUPD - é .. Na capa aqui, versão 00.03.

DIUPD - Não já to aqui no caso de uso 001.

STKUPD - Não rapaz, é na capa a versão do documento.

GPUPD - Tás no documento do writely para ficar com a mesma versão ?

DIUPD - Tô.

GPUPD - Vamos lá, a última alteração foi em 17/02/06 para a 00.05 ?

GPUPD - Dá uma olhada no revision history.

DIUPD - É essa mesmo."

Durante o agrupamento dos defeitos o autor e o coordenador de revisões agrupam a lista de

defeitos para realizarem o retrabalho. Normalmente essa atividade é conduzida por uma reunião

de inspeção, essas reuniões provêem discussões abertas as quais não poderiam ser solucionadas

individualmente. Land e Sauser [SJLY00] enfatizam a importância das reuniões de inspeção

para a coleta dos defeitos e esclarecimento das descrições dos mesmos. Eles reportam que

as reuniões possuem clara vantagem sobre os meios de detecção de defeitos individuais em

relação a classificação de erros verdadeiros e os falso positivos. Falsos positivos são defeitos

reportados, que não são erros de fato [GHB03]. Halling [GHB03] baseado em sua experiência

em reuniões de inspeção, argumenta que elas são pouco efetivas para a detecção de novos

defeitos, contudo eles concordam que são eficazes na identificação de falsos positivos marcados

durante a preparação individual.

Dean notou que um dos aspectos ineficientes de uma reunião de inspeção formal se deve

ao fato de que quando um dos inspetores está argumentando a respeito do defeito, os demais

estão geralmente distraídos [RDJFN04]. Em nosso estudo de caso identificamos que devido a

baixa qualidade do som, durante a realização da audio-conferência os inspetores não ficaram

29Fragmento da transcrição da reunião de inspeção contendo indícios de comparação do histórico de revisões.
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distraídos, pelo contrário estavam atentos ao que era dito pelos demais interlocutores. Mas

devido a dificuldade do meio de comunicação os inspetores se esforçavam mais para entender

e serem entendidos ([FRAGMENTO-38] ).

[FRAGMENTO-38][REUNIAO-VALIDACAO-TRANSCRICAO] 30

DIUPD - ERUD1, tu mexeu em alguma coisa daquilo que conversamos pela ma-

nhã. GPUPD - Aqui tem alguns problemas.

DIUPD - perai, GPUPD.

GPUPD - <RUÍDO, SOM NÃO TRANSCRITO>.

DIUPD - Perai GPUPD.

GPUPD - Certo fale.

DIUPD - fala ai ERUD1, aquilo que conversamos pela manhã. Passa para o

pessoal, pois se for necessário eu complemento.

ERUD1 - o que conversamos pela manhã, foi a respeito da criação do curso, será

necessário abrir a tela de edição sendo necessário um terceiro passo ?

DIUPD - Tem que alterar esse caso de uso, para ficar coerente com isso.

GPUPD - Ahh tá.

GPUPD - Por que aqui quando inserimos o primeiro modulo, ele altera também

os módulos do curso.

DIUPD - Repete GPUPD, que não entendi

ERUD1 - Rever as pre-condições né?

GPUPD - Por que nesse caso de uso o curso não esta criado ainda. E a pré-

condição é estamos no módulo de criação do curso, certo. E a pós-condição é que

o curso foi criado com sucesso.

DIUPD - Realmente está errado.

Identificamos que a ação de agentes externos como: queda de conexão, telefonemas e con-

versas paralelas ([FRAGMENTO-26][FRAGMENTO-39][FRAGMENTO-27] ). Impactam

negativamente na realização da inspeção tirando a atenção dos demais inspetores. O uso de di-

ferentes ferramentas além da necessidade de uma conexão com a internet aumenta a quantidade

de agentes externos que por vezes inviabilizam a realização das inspeções.

[FRAGMENTO-26][REUNIAO-VALIDACAO-TRANSCRICAO] 31

30Fragmento da transcrição da reunião de inspeção contendo indícios de problemas de comunicação.
31Fragmento da transcrição da reunião de inspeção contendo impactos de agentes externos
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STKUPD - Peraí, que deu pau aqui no computador de DIUPD.

DIUPD - Não, relaxe, é besteira.

STKUPD - O computador de DIUPD está dizendo que está emwarning.

[FRAGMENTO-39][REUNIAO-VALIDACAO-TRANSCRICAO]

STKUPD - Oa como está o documento de gestão de conteúdo.

GPUPD - Olha tentei conversar com o pessoal de Petrolina mas não os encontrei.

STKUPD - É, eles estão com um problema sério de conexão.

[FRAGMENTO-27][REUNIAO-VALIDACAO-TRANSCRICAO]

GPUPD - DIUPD.

ERUPD - Espera um momento que ele está no telefone com a GQUPD.

ERUD1 - Ai tem que ver com o DIUPD. DIUPD, bota especifico para cada campo

?

DIUPD - Oi pessoal foi mal, o GQUPD avisou por telefone que a conexão caiu.

Perguntem novamente que eu não estava escutando.

Em algumas oportunidades a qualidade de som chega a ser tão sofrível que impacta na rea-

lização da reunião[FRAGMENTO-28] ). Isso se deve ao fato de algum problema de conexão.

Nesse momento é necessário uma remarcação de inspeção, desfazendo todo o planejamento

anterior.

[FRAGMENTO-28][REUNIAO-VALIDACAO-TRANSCRICAO]

GQUPD - Está muito ruim de ouvir ERUD1.

ERUD1 - O mesmo pra mim aqui. Vocês estão gaguejando muito.

GPUPD - sei.

GQUPD - Para mim todos haviam caído não estava escutando ninguém.

[FRAGMENTO-29][REUNIAO-VALIDACAO-TRANSCRICAO] 32

GPUPD - Agora pela manhã está inviável, que horário vocês possuem ainda hoje

?

ERUD1 - É tivemos essa bronca com a reunião hoje. Pela tarde o ERUD1 terá

prova. Pode ser amanhã ?

GPUPD - Tranqüilo, enviem um correio eletrônico remarcando a reunião.

32Fragmento de uma conversa eminstant messagingindicando a necessidade de remarcar a reunião
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Quando existe um conjunto expressivo de integrantes numa mesma unidade distribuída, e

eles discordam em alguns aspectos, eles sentem a necessidade de entrar em consenso em al-

gumas decisões sem a interferência dos integrantes distribuídos[FRAGMENTO-30] ). Ocorre

nesse ponto uma conversa paralela, até o consenso ser atingido. Então a decisão é repassada

para os demais integrantes para que esses possam opinar em cima da decisão local.

[FRAGMENTO-30][REUNIAO-VALIDACAO-TRANSCRICAO] 33

GPUPD - Aqui também tem só um fluxo 2 de quantidade de ... pendentes no curso.

GPUPD - Tudo ok ai ?

DIUPD - Repete, GPUPD?

GPUPD - Pessoal, la em baixo, quantidade de duvidas pendentes no curso. Está

tranquilo né ?

DIUPD - Bom.

A GQUPD fala de forma baixa, que não dá para os inspetores que estão se co-

municando através de VOiP entender o que esta sendo discutido. a discussão

prossegue durante 1 minuto e 15 segundos com a participação do STKUPD,

ERUPD e o DIUPD que estavam na mesma localização geográfica.

GPUPD - Pessoal falem mais alto que não dá para entender não.

DIUPD - Espera um momento.

A discussão, prossegue até o consenso ser atingido e informar para os demais

inspetores e que foi decidido.

STKUPD - Quando ele entrar no curso é que ele vai ver o quantitativo de duvida

por aluno, associado ao nome do curso.

GPUPD - Ahh entendi.

ERUD1 - Ok.

Encontramos nas transcrições das reuniões de inspeção do estudo de caso, fortes indícios de

utilização de uso das seções do artefato para realizar sua navegação [GHB03] ([FRAGMENTO-

31][FRAGMENTO-33][FRAGMENTO-34] ). Isso reforçou ainda mais o uso de um identifi-

cador único para os casos de uso [Sof05]. A navegação por seções do artefato, foi o meio mais

adequado para que os inspetores separados geograficamente pudessem se localizar no artefato.

[FRAGMENTO-31][REUNIAO-VALIDACAO-TRANSCRICAO] 34

33Fragmento da transcrição da reunião de inspeção contendo a busca por consenso em uma unidade distribuída.
34Fragmento da transcrição da reunião de inspeção contendo indícios de navegações pelas seções do artefato.
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GPUPD - UC10. Adicionar atividade.

GPUPD - Nesse passo 4: o professor salva, as descrições dos casos de uso ante-

riores isso poderia ser melhor descrito.

[FRAGMENTO-33][REUNIAO-VALIDACAO-TRANSCRICAO] 35

GPUPD - UC11, exibir lista de participantes no curso.

DIUPD - Opa, volte, que GQUPD tem observação no UC10.

GQUPD - No 9 e no 10, você poderia ver inclusive mensagens.

[FRAGMENTO-34][REUNIAO-VALIDACAO-TRANSCRICAO]

VOUPD - Essa colocação que estamos fazendo ai dentro do fluxo principal, todas

as pré-condições. Eu me preocupo se os engenheiros de software, não vão sentir

algum tipo de dificuldade. Porque as vezes parte do fluxo principal, esta englobado

nas pré-condições. E estão até citando fluxo secundário dentro deles. Que não

estariam dentro do caso de uso principal. Deu para me entender ?

GPUPD - Hum, entendi não. Me cita um exemplo.

STKUPD - Ele esta querendo um exemplo.

VOUPD - É, no caso de uso anterior, o 10. Tinham por exemplo: peraí visse estou

me localizando no artefato, para achar uma coisa mais consistente.

DIUPD - Pronto 10.

VOUPD - Não foi nesse não, foi o 8. Que nós incluímos inclusive uma pré-

condição adicional.

Consideramos que esse evento foi bastante rico para esse trabalho. E que tanto o uso do edi-

tor de texto colaborativo (Writely [Goo]) quanto a ferramenta de VoIP utilizada Skype ([SL]),

foram essenciais para a coleta desses resultados.

5.7.5.5 Correções da Revisão

De acordo com o processo de inspeção proposto por Kotonya [KS98], a correção da revisão é

realizada a partir dos defeitos identificados e registrados durante a reunião de inspeção. Tom

Gilb [GG93] defende que os erros devem estar registrados num artefato a parte agrupando todos

os defeitos encontrados.
35Fragmento da transcrição da reunião de inspeção contendo indícios de navegações pelas seções do artefato.
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Nesse estudo de caso sentimos a necessidade de registrar os erros coletados durante a reu-

nião, contudo ao contrário de um novo artefato, registramos os erros no próprio documento

através da funcionalidade de inserção de comentários do Writely [Goo] ver Figura 5.9. Ao

concluírem a fase de documentação, os autores disponibilizaram o artefato para os inspetores.

Através da permissão de escrita, esses puderam inserir seus comentários. Durante a reunião

de inspeção os comentários dos falsos positivos identificados (ver Seção 5.7.5.4)eram simples-

mente removidos. Então o autor se preocupou apenas com os comentários existentes após a

reunião de inspeção.

Como podemos ver no[FRAGMENTO-35] a necessidade de registrar os erros encontra-

dos.

[FRAGMENTO-35][REUNIAO-VALIDACAO-TRANSCRICAO]

GPUPD - Não mas se for para ser umwiki tem que adicionar um fluxo secundário

aqui.

DIUPD - Pronto então adicionar um fluxo secundário.

GPUPD - Além disso deveria ser criado um novo caso de uso.

STKUPD - Deixa isso registrado ai.

DIUPD - Tá. Próximo.

GPUPD - Então está anotando ai tudinho né ?

DIUPD - Estou.

A partir dos comentários existentes no artefato, o autor pôde efetuar as correções de acordo

com o que foi decidido durante a reunião. Consideramos que o editor de texto colaborativo

[Goo] foi essencial para a realização desta atividade nesse contexto.

5.7.5.6 Revisar o documento

Após as correções das revisões serem realizadas, o coordenador de revisões deverá revisar o

documento com o intuito de verificar se todos os defeitos encontrados foram corrigidos. Caso

ainda exista algum defeito a ser corrigido o coordenador de revisões poderá solicitar que o autor

retrabalhe no artefato.

Com o uso do Writely [Goo], o coordenador de revisões, pôde recuperar a versão do artefato

que continha todos os comentários inseridos durante a reunião de inspeção e compará-la coma

última versão existente ver Figura 5.10 (REQ-OBSERVACAO-04 36, REQ-OBSERVACAO-

36O repositório deve dar subsídios para a recuperação de versões anteriores do documento.
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09 37). Logo os erros existentes nos comentários puderam ser revistos e avaliados durante a

revisão do documento.

Figura 5.10 Comparar diferentes versões do artefato [Goo]

Foi identificado que os pedidos de revisão no artefato são feitos através de meios assíncro-

nos ([FRAGMENTO-36] ), devido as diferenças de horário de colaboração dos integrantes.

[FRAGMENTO-36][REUNIAO-VALIDACAO-TRANSCRICAO] 38

Oi DIUPD,

Necessito de tua revisão no documento que está no Writely. Mandei o convite para

você.

Atenciosamente, GQUPD.

Concluímos que essa atividade de revisão pode ser realizada na maioria dos casos de forma

assíncrona. Havendo a necessidade de somente recorrer a meios síncronos caso o coordenador

de revisões entre em desacordo com o que foi documentado,precisando assim de um esclareci-

mento por parte dos autores.

5.8 Requisitos Relacionados Ao Estudo de Caso

Na análise qualitativa da observação no estudo de caso foram obtidos os seguintes requisitos

relativos ao ambiente de desenvolvimento estudado.

REQ-OBSERVACAO-01 : Diminuir as barreiras impostas pelas distâncias geográfica e

temporal das equipes de desenvolvimento distribuídas.

REQ-OBSERVACAO-02 : Atender a equipes pequenas de desenvolvimento de software

com 8 a 15 integrantes por equipe e apenas 1stakeholderresponsável por validar e elicitar os

requisitos.

37Impor critérios de versionamento e histórico de revisões para os artefatos, de modo possibilitar a visualização
da evolução dos mesmos ao longo do tempo.

38O autor faz o pedido de revisão no artefato, autorizando a revisão do documento.
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REQ-OBSERVACAO-03 : Dividir os integrantes em papéis de acordo com seus perfis e

responsabilidades.

REQ-OBSERVACAO-04 : O repositório deve dar subsídios para a recuperação de versões

anteriores do documento.

REQ-OBSERVACAO-05 : Processo unificado devendo ser seguido por todos os integran-

tes do projeto.

REQ-OBSERVACAO-06 : Criar e disponibilizar as atas das reuniões realizadas. Essas

atas deverão ser disponibilizadas através da lista de e-mails para que que todos tomem conhe-

cimento do que foi decidido.

REQ-OBSERVACAO-07 : Utilizar ferramentas colaborativas que auxiliem a ER. Estudos

indicam que essas ferramentas diminuem a distância entre os integrantes sendo indicadas para

ambientes de DDS [Bri06] [AG98] [Car98].

REQ-OBSERVACAO-08 : Definir templates para a documentação dos casos de uso.

REQ-OBSERVACAO-09 : Impor critérios de versionamento e histórico de revisões para

os artefatos, de modo possibilitar a visualização da evolução dos mesmos ao longo do tempo.

REQ-OBSERVACAO-10 : Validar presencialmente os artefatos produzidos durante a fase

de elicitação, de modo a mitigar a ocorrência de erros nessa fase. Somente disponibilizar esses

artefatos para as unidades distribuídas quando estes estiverem validados.

REQ-OBSERVACAO-11 : Anexar osstoryboardsnos casos de uso para facilitar o enten-

dimento dos requisitos e diminuir a ocorrência de conflito de versões. Através dosstoryboards

anexo, será mais fácil realizar a validação dos requisitos, comparando as imagens com o que

está documentado.

REQ-OBSERVACAO-12 : Apresentar ostoryboardproduzido para as unidades distribuí-

das através de meios de comunicação síncrono que permita tráfego de voz. Através desse meio

de comunicação o designer poderá explicar melhor o artefato e mitigar as dúvidas encontradas

de forma síncrona.

REQ-OBSERVACAO-13 : O engenheiro de requisitos da unidade principal de desenvol-

vimento o qual participou das seções de elicitação, deverá fazer o acompanhamento da docu-

mentação desenvolvida pelas unidades distribuídas.

REQ-OBSERVACAO-14 : A preparação para a inspeção, onde os revisores identificavam

os erros, deve ser realizada em um ambiente colaborativo assíncrono, onde os autores possam

tecer seus comentários [GHB03]. Um inspetor individual gasta tempo encontrando defeitos

que já foram encontrados por outro inspetor, através do suporte colaborativo esse esforço pode

ser gasto para encontrar defeitos que ainda não foram descobertos [RDJFN04].

REQ-OBSERVACAO-15 : Deve ser realizada uma reunião de inspeção com o intuito
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de coletar os defeitos encontrados pelos revisores [SJLY00] [GHB03]. Devido a distribuição

geográfica essa reunião deverá ser realizada através de meios de comunicação síncrono que

permitam tráfego de voz [MDTR93].

REQ-OBSERVACAO-16 : Checar se foram realizadas as devidas correções de acordo

com a reunião de inspeção. Devido as divergências de horário dos integrantes é interessante

que essa atividade seja realizada por intermédio dos meios assíncronos (e-mail e ferramenta de

edição colaborativa).

REQ-OBSERVACAO-17 : Usar meios de comunicação síncronos para verificar disponi-

bilidade dos integrantes em participar de reuniões de validação/inspeção.

REQ-OBSERVACAO-18 : Usar meios de comunicação assíncronos informando data e

horário da reunião de validação/inspeção.

REQ-OBSERVACAO-19 : Buscar incluir nas reuniões de validação/inspeção os partici-

pantes da fase de elicitação.





CAPÍTULO 6

Processo Proposto

Diante da importância que os Requisitos têm em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de um

software, este capítulo apresenta um processo de Engenharia de Requisitos, baseado no RUP

[Sof05], que contempla as necessidades do desenvolvimento distribuído. Vale salientar que

embora o RUP [Sof05] seja um processo de larga utilização na indústria e adaptável a diferentes

tipos de aplicações, este capítulo apresenta um processo para documentação e validação dos

requisitos, mais efetivo que aquele abordado na Disciplina de Requisitos do RUP [Sof05]. Pois

contempla soluções para os desafios encontrados na Engenharia de Requisitos em ambientes

distribuídos de desenvolvimento apresentados na Seção 2.1.1.

Para a elaboração desse processo foram utilizados estudos empíricos através de técnicas de

pesquisa qualitativa com o uso de entrevista semi-estruturada [Fli04] e observação participativa

em um estudo de caso [Yin05]. O resultado dessas avaliações estão descritos na Seção 4.1.

Como resultado dessa análise foram extraídos requisitos (Seção 4.3 e Seção 5.8) que definiram

algumas características e problemas de ambientes distribuídos de desenvolvimento, os quais

requerem maior atenção em relação ao desenvolvimento presencial, como: uso de ferramentas

colaborativas, meios de comunicação e coordenação das equipes distribuídas.

O processo proposto, chamado DSD-REQ-Process (Distributed Software Development Re-

quirements Process), aborda o desenvolvimento iterativo, sendo guiado pela produção de arte-

fatos e de ferramentas colaborativas. Com o desenvolvimento da proposta, procuramos criar

um processo que fosse genérico o suficiente para atender diversos domínios e tipos de apli-

cações, mas que contemplasse necessidades do desenvolvimento distribuído como: diminuir a

distância entre as equipes, coordenação de atividades, revisão assíncrona de artefatos, detalha-

mento dos requisitos baseado emstoryboards, entre outros. Desta forma, podemos dizer que a

principal contribuição deste processo é fornecer um conjunto coerente de atividades e artefatos

direcionados para a Engenharia de Requisitos em ambientes distribuídos de desenvolvimento,

mas que mantém a generacidade do RUP [Sof05], podendo ser aplicado em diferentes tipos de

sistemas de software.

Como procuramos propor um processo completo para ser customizado a toda e qualquer

aplicação, é importante que a equipe de desenvolvimento faça uma análise inicial do processo

89
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como um todo e de acordo com suas necessidades avalie que atividades e artefatos que devem

ser instanciados para o projeto.

Esse proceso foi modelado a partir da ferramentaEclipse Process Framework(EPF) [TEF07],

essa ferramenta é utilizada para autoria de processos. A partir dela é possível criar, customizar

e publicar os processos de desenvolvimento. O EPF se utiliza de uma notação de descrição de

processos pré-definida. Essa notação é uma evolução da versão 1.1 doSoftware Process En-

gineering Metamodel(SPEM) [OMG05] a qual atualmente está sendo evoluída para a versão

2.0.

6.1 Descrição do Processo

A proposta desse processo é integrar unidades distribuídas de desenvolvimento através de fer-

ramentas colaborativas. Espera-se que as unidades de desenvolvimento possam interagir entre

si através da execução de um processo de ER distribuída.

O principal objetivo desse processo é minimizar o impacto da distância dos integrantes,

nas atividades de documentação e validação dos requisitos. O processo esta subdividido em

duas fases: uma fase presencial onde são realizadas as atividades de elicitação e captura dos

requisitos, juntamente com o cliente. E outra fase realizada no contexto de desenvolvimento

distribuído, onde estão inclusas as atividades de documentação (detalhamento) e validação dos

requisitos como podemos ver na Figura 6.1. O DSD-REQ-Process tem o intuito de integrar

diferentes unidades distribuídas de desenvolvimento. Para sua execução, é essencial que haja

uma UPD que possa tomar as decisões do projeto, convergindo requisitos e delegando as ati-

vidades para as demais unidades distribuídas. Esse modelo de distribuição minimiza o esforço

gasto com a coordenação das equipes distribuídas [MBH+06].

6.2 Iteração: Elicitação de Requisitos

A captura de requisitos é uma fase crítica no desenvolvimento de software visto que ela não

lida apenas com os conhecimentos técnicos, mas também com as questões organizacionais,

gerenciais, econômicas e sociais. Sendo assim, já é um consenso que a especificação de requi-

sitos devem incluir, não apenas especificações de software, mas também modelos de negócios

e outros tipos de informações que descrevam o contexto sobre o qual a aplicação irá operar

[CAF00].

A elicitação dos requisitos consiste em identificar onde e como os requisitos do sistema se-
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Figura 6.1 Estrutura Analítica do Processo de Desenvolvimento

rão coletados. Trata-se de uma atividade fundamentalmente humana [NE00], onde osstakehol-

ders(fontes de informação) são identificados e relacionados com a equipe de desenvolvimento.

O engenheiro de requisitos deve ser o mediador dessa relação, por ser um papel com mais habi-

lidade em capturar os desejos do cliente e possuir o perfil técnico adequado para dialogar com

a equipe de desenvolvimento [ABD+04].

Como podemos ver na Figura 6.1 a Elicitação dos Requisitos está presente na fase presen-

cial do DSD-REQ-Process, pois consideramos que a iteração de Elicitação dos Requisitos deve

ser conduzida através dos melhores meios de comunicação. Portanto oDSD-REQ-PROCESS

impõe que a elicitação de requisitos seja abordada de maneira presencial do processo de en-

genharia de requisitos devido a facilidade de possibilitar a comunicação face a face e ser esse

o meio de comunicação mais rico em contexto (REQ-ENTREVISTAS-03) de acordo com

Marquardt [MH01].

A seguir descrevemos as atividades relacionadas à Iteração de Elicitação dos requisitos,

bem como a descrição de seus fluxos.

6.2.1 Obtenção dos Requisitos Iniciais do Sistema

Essa atividade descreve como capturar os requisitos do sistema, definindo qual será o problema

a ser solucionado [NE00]. Identificar os principaisstakeholders, o escopo e as fronteiras do

sistema.
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Figura 6.2 Iteração: Elicitação dos Requisitos

Ao capturar os requisitos do sistema deve-se manter em mente:

1. Os potenciais usuários do sistema e como mapeá-los em atores.

2. Normalmente os atores definem as fronteiras do sistema.

3. Identificar o escopo negativo do sistema.

Papéis Envolvidos:

1. Engenheiro de requisitos

2. Stakeholder

3. Designer de interface

Artefatos de Entrada:

1. Base formal de conhecimento do problema (Seção 6.6.1)

Artefatos de Saída:

1. Descrição dos atores do sistema (Seção 6.6.6.1).

6.2.2 Elicitação em Grupo

A elicitação de requisitos não é uma atividade passiva, mesmo que ostakeholderesteja dispo-

nível e disposto a cooperar (REQ-ENTREVISTAS-03), o engenheiro de requisitos terá tra-

balho em coletar as informações corretas [Sof05]. A omissão de informação por parte dos

stakeholdersé muito comum, impactando assim na descrição dos requisitos [KS98]. ODSD-
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REQ-Processconsidera que com o uso de técnicas de elicitação em grupo diminui a ocorrência

de informações omitidas, devido a presença de diferentes perfis (REQ-ENTREVISTAS-01,

(REQ-ENTREVISTAS-03)) e, conseqüentemente, visões dos requisitos que serão elicitados.

Dentro do desenvolvimento distribuído de software, Lloyd [Llo01] testou técnicas de elici-

tação de requisitos com um conjunto de ferramentas em ambientes distribuído de desenvolvi-

mento. Ele concluiu que as técnicas de elicitação assíncrona como questionários tendem a ser

menos efetivas do que as síncronas como entrevistas,brainstormingou elicitação dos requisitos

intermediadas por protótipos Seção 2.5 (REQ-ENTREVISTAS-04, REQ-ENTREVISTAS-

05).

No estudo de caso que originou este processo, identificamos uma grande instabilidade nos

requisitos de interface, quando este era especificado por um engenheiro de requisitos e depois

revisto pelo designer de interface Seção 6.6.2. Consideramos então que para a realização desta

atividade é necessária a presença do designer de interface, que juntamente ao engenheiro de re-

quisitos, coletará as necessidades do cliente e usuários para elaborar a solução, modelo navega-

cional e os requisitos de usabilidade (REQ-ENTREVISTAS-01, REQ-ENTREVISTAS-05).

Segundo Neves,em [NV99], começando com observações empíricas realizadas por profissio-

nais das áreas de design e ciência da computação, o processo de análise dos requisitos deve

identificar os objetivos e conteúdo do projeto, para que sejam identificadas as melhores alter-

nativas e selecionada aquela que melhor satisfaça as expectativas dos usuários e clientes.

O uso de protótipos para a fase de elicitação, se faz necessário quando não existe um con-

senso sobre os requisitos por parte dosstakeholders(REQ-ENTREVISTAS-04) precisando de

um feedbacka respeito dos requisitos elicitados. A prototipagem também pode ser combinada

com outras técnicas, uma instância de um protótipo pode ser usada para provocar discussões

em grupos de elicitação [NE00] (REQ-ENTREVISTAS-03). Como métodos de elicitação o

DSD-REQ-PROCESSsugere a realização de Brainstorming juntamente com a prototipação em

papel [Sny03], de modo que o produto de cada seção seja um protótipo em papel juntamente

com o conjunto de requisições propostas pelosstakeholders(REQ-ENTREVISTAS-08), para

que esses artefatos sejam refinados pelo designer de interface e engenheiro de requisitos para

as próximas seções de elicitação.

A partir dessas conclusões, oDSD-REQ-PROCESSsugere que as técnicas de elicitação

sejam realizadas em grupo com a participação obrigatória dos seguintes papeis:stakeholder,

engenheiro de requisitos e designer de interface (REQ-ENTREVISTAS-08). A participação

do gerente de projetos se faz opcional, contudo se for identificado uma redefinição de escopo

este precisa ser notificado e convidado a participar da próxima sessão.

O artefato de saída desta atividade é umstoryboarde o documento de requisitos que servi-
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rão como artefato de entrada para a iteração de desenvolvimento distribuído.

Papéis Envolvidos:

1. Engenheiro de requisitos

2. Stakeholder

3. Designer de interface

Artefatos de Entrada:

1. Descrição dos atores do sistema (Seção 6.6.6.1)

Artefatos de Saída:

1. Requisitos iniciais (Seção 6.6.4)

2. Descrição dos atores do sistema (Seção 6.6.6.1)

3. Protótipo em papel (Seção 6.6.2)

6.2.3 Documentação dos Requisitos Iniciais do Sistema

Os requisitos definem quais serão os serviços que o sistema deverá prover além de um con-

junto de restrições existentes na operação do sistema [KS98]. Os requisitos iniciais podem ser

definidos como as ações fundamentais do sistema [Byr94].

O DSD-REQ-Process considera que os requisitos iniciais devem ser descritos nas fases

iniciais da elicitação e devem possuir um alto nível de abstração, servindo para orientar as

fases seguintes do processo de Engenharia de Requisitos. Eles podem ser descritos conforme

a Low Ceremony Use Case(ver Seção 6.3.2) [ACB02]. Levando em consideração que o

detalhamento dos requisito será realizado na iteração de documentação Seção 6.3.

Papel Responsável:

1. Engenheiro de requisitos

Artefatos de Entrada:

1. Descrição dos atores do sistema (Seção 6.6.6.1)

2. Protótipo em papel (Seção 6.6.2)

Artefatos de Saída:

1. Requisitos iniciais (Seção 6.6.4)

2. Descrição dos atores do sistema (Seção 6.6.6.1)

6.2.4 Desenvolvimento doStoryboard

Ao desenvolver ostoryboard, o designer de interface, deve utilizar como artefato de entrada os

protótipos em papel elaborados durante a atividade de elicitação em grupo além dos requisitos
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iniciais desenvolvido em paralelo pelo engenheiro de requisitos. Antes do desenvolvimento do

storyboard, o designer de interface deve ter o entendimento das funcionalidades descritas no

documento de requisitos [Sny03].

O DSD-REQ-PROCESSconsidera que esse artefato refina tanto os requisitos iniciais quanto

a interface, servindo de entrada para o detalhamento dos requisitos em casos de uso na fase de

desenvolvimento distribuído (REQ-ENTREVISTAS-07).

O propósito dostoryboardé possuir a aprovação da interface gráfica do sistema antes que

ele seja documentado. ODSD-REQ-PROCESSconsidera também que este protótipo servirá

para as atividades de elicitação dos requisitos, atingindo uma maior estabilidade nos mesmos

ao término desta fase [ABD+04].

Papel Responsável:

1. Designer de interface

Artefatos de Entrada:

1. Descrição dos atores do sistema (Seção 6.6.6.1)

2. Base formal de conhecimento do problema

3. Requisitos inicais

4. Protótipo em papel (Seção 6.6.2)

Artefatos de Saída:

1. Storyboard(Seção 6.6.6.3)

2. Descrição dos atores do sistema (Seção 6.6.6.1);

6.2.5 Revisão da Elicitação

O propósito dessa atividade é encontrar inconformidades e inconsistências nos artefatos produ-

zidos durante a fase de elicitação (REQ-OBSERVACAO-10). Essa atividade é responsável por

revisar presencialmente através de comunicação face a face os artefatos de saída (Requisitos do

Sistema, Storyboard) da fase de elicitação. Os resultados da elicitação serão revisados por di-

ferentes perfis, e principalmente pelostakeholdercom o intuito de garantir que osstoryboards

e os requisitos inicias estejam de acordo com a necessidade do cliente.

Devido à facilidade de manipulação dostoryboardem papel [Sny03], o DSD-REQ-Process

considera que ostoryboarda ser revisado esteja nesse formato, facilitando o trabalho dos revi-

sores. Por estar em papel é necessário a existência de um Registro de Revisão [GG93] [KS98],

contendo a descrição do defeito e as ações a serem tomadas. Em relação aos requisitos iniciais

do sistema, se estes estiverem descritos em algum editor de texto colaborativo, o registro de

revisão pode ser substituído pelas inserções de comentários conforme o processo de inspeção
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assíncrona descrito na Seção 6.4.3.

As revisões de elicitação devem ser conduzidas num formato de reunião formal buscando

encontrar pontos inconsistentes nos artefatos e que os autores possam defender seus pontos

de vista além de esclarecer as dúvidas ainda existentes. O coordenador de revisões deve con-

duzir uma reunião produtiva e gerenciável selecionando somente os participantes que possam

contribuir para que os objetivos da reunião sejam atingidos.

O RUP [Sof05] propõe uma série de diretrizes para a realização da atividade de Revisão

podendo ser separada por: fase, conjunto de artefato e papeis envolvidos. Por se tratar de dois

artefatos (Requisitos do Sistema,Storyboard), uma única reunião de revisão, pode se tornar

cansativa para os participantes. Nesses casos o DSD-REQ-PROCESS, sugere a realização de

uma sessão para cada artefato, havendo a presença tanto do engenheiro de requisitos quanto do

designer de interface.

Papéis Envolvidos:

1. Engenheiro de requisitos

2. Revisor técnico

3. Stakeholder

4. Designer de interface

5. Gerente de projeto / coordenador da revisão

Artefatos de Entrada:

1. Descrição dos atores do sistema (Seção 6.6.6.1)

2. Storyboard(Seção 6.6.6.3)

3. Requisitos iniciais (Seção 6.6.4)

Artefatos de Saída:

1. Registro de revisão Seção 6.6.3

6.2.5.1 Passos para Execução

Contactar participantes : O coordenador de revisões deve contactar os participantes da revi-

são e averigüar a disponibilidade dos mesmos.

Agendar horário de reunião de revisão : A partir do horário disponível dos integrantes, o

coordenador de revisões deverá informar a data e horário de realização da mesma.

Disponibilizar artefatos para os revisores : O coordenador de revisões, coletará com os au-

tores a última versão dos artefatos e disponibilizará para os participantes.

Realizar revisão : Caso todos os participantes se encontrem presentes na reunião a mesma
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será iniciada caso contrário o coordenador de revisões deverá decidir se irá prosseguir

remarcar.

Redigir registro de revisão : O coordenador de revisões irá redigir os defeitos encontrados

durante a revisão noRegistro de Revisão.

6.2.6 Retrabalho Revisão de Elicitação

O propósito desta atividade é corrigir os pontos levantados durante a revisão. Todos os defeitos

encontrados estarão no registro de revisão, que servirá como artefato de entrada para a execução

desta atividade.

O Coordenador de Revisão irá disponibilizar o registro de revisão para os autores, estes

por sua vez terão a obrigação de corrigi-los. Caso algum defeito encontrado necessite de uma

nova elicitação, o autor deverá comunicar o coordenador de revisões para remarcar uma nova

elicitação em grupo.

Quando os defeitos encontrados estiverem todos corrigidos os autores deverão disponibilizá-

lo para o coordenador de revisões, para que esse valide as correções. Após a aprovação do

coordenador de revisões a fase de elicitação estará concluída, podendo haver a partir daí a

contribuição das unidades distribuídas de desenvolvimento.

Papéis Envolvidos:

1. Engenheiro de requisitos

2. Revisor técnico

3. Designer de interface

Artefatos de Entrada:

1. Registro de revisão Seção 6.6.3

2. Descrição dos atores do sistema (Seção 6.6.6.1).

3. Storyboard(Seção 6.6.6.3);

4. Requisitos iniciais (Seção 6.6.4);

Artefatos de Saída:

1. Descrição dos atores do sistema (Seção 6.6.6.1).

2. Storyboard(Seção 6.6.6.3);

3. Requisitos iniciais (Seção 6.6.4);
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6.2.6.1 Passos para Execução

Entender registros de revisão :Os autores deverão entender todos os registros de revisão,

caso exista alguma dúvida esta deverá ser retirada juntamente com o coordenador de

revisões.

Corrigir os erros encontrados : Guiados pelo registro de revisão os autores deverão corrigir

os erros encontrados.

Se necessário, sugerir nova elicitação em grupo :Caso algum defeito encontrado interfira

na regra de negócio do sistema ou precise da opinião dostakeholder, uma nova elici-

tação em grupo deverá ser realizada. Por se tratar de uma nova elicitação, o DSD-REQ-

PROCESS voltará para a atividade de elicitação em grupo.

Disponibilizar o artefato para o coordenador de revisões :Após corrigir os erros, os auto-

res deverão disponibilizá-lo ao coordenador de revisões.

Verificar as correções realizadas :O coordenador de revisões irá verificar se as correções

foram realizadas, caso algum dos erros encontrados não esteja complemente corrigido o

coordenador de revisões irá solicitar ao autor que os finalize.

Disponibilizar o artefato para os integrantes : Se todos os erros encontrados no registro de

revisões estiverem corrigidos o coordenador de revisões deverá disponibilizar o artefato

para os demais integrantes. Nesse momento, a fase de elicitação de requisitos estará

finalizada.

6.3 Iteração: Documentação de Requisitos

Quanto mais examinamos um requisito, mais aprendemos com o mesmo sendo encontrados pe-

quenos problemas a serem modificados. O método de escrita de casos de uso deve ser flexível e

eficiente de modo a reduzir a quantidade de retrabalho. O RUP [Sof05] sugere uma abordagem

interativa, com a evolução gradativa dos casos de uso onde estes são revisados antes de serem

detalhados.

Levando em consideração que para entender o contexto da aplicação devem ser conhecidos:

a relação entre os casos de uso e os diferentes atores do sistema; além das fronteiras do sis-

tema e suas respectivas transações. Com o uso destoryboardsas fronteiras do sistema estarão

delimitadas (REQ-ENTREVISTAS-07), evitando assim que o engenheiro de requisitos das
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unidades distribuídas, venham detalhar casos de uso não pertencentes a esse escopo. Além do

mais através do uso dosstoryboardsa relação entre atores e casos de uso será mais facilmente

compartilhada. Através da atividade de acompanhamento da documentação (Seção 6.3.3) pelo

engenheiro de requisitos que participou das atividades de elicitação este poderá identificar os

casos de uso que não estão completos ou que não pertencem ao escopo do sistema mitigando a

necessidade de retrabalho.

Figura 6.3 Iteração: Documentação dos Requisitos

6.3.1 ApresentarStoryboard

De acordo com as considerações encontradas durante a análise do estudo de caso na Se-

ção 5.7.4.2, a apresentação dostoryboardatravés de meios de comunicação síncrono (VoIP

ou comunicação face a face) diminui o esforço gasto para o entendimento dos requisitos funci-

onais e mitiga as dúvidas do artefato (REQ-OBSERVACAO-12).

O propósito dessa atividade é que o autor (designer interface), apresente ostoryboardpara
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o engenheiro de requisitos responsável por fazer o detalhamento dos casos de uso. Durante

a apresentação, as dúvidas encontradas serão respondidas através dos meios síncronos dimi-

nuindo a ocorrência de desentendimentos. Com o uso dos meios síncronos, teremos um au-

mento da ocorrência de comunicação informal entre as UDS, aumentando a confiança e per-

cepção do espírito de equipe entre os integrantes [HMFG01].

Tendo a premissa de que ostoryboardnão esteja completo, e que este artefato teve dis-

cussões e dúvidas durante a sua apresentação, ao término dessa atividade um dos participantes

deverá elaborar e enviar um e-mail contendo as decisões tomadas (REQ-OBSERVACAO-06),

as dúvidas encontradas e suas respectivas respostas. Esse e-mail servirá como artefato comple-

mentar aostoryboardproduzido, auxiliando na fase de documentação dos requisitos.

Papéis envolvidos:

1. Designer de interface

2. Engenheiro de requisitos

3. Engenheiro de software

Ferramentas Utilizadas:

1. Editor de texto colaborativo [Goo]

2. Áudio-conferência [SL]

3. Correio eletrônico

Artefatos de Entrada:

1. Descrição dos atores do sistema (Seção 6.6.6.1)

2. Storyboard(Seção 6.6.6.3)

3. Requisitos iniciais (Seção 6.6.4)

Artefatos de Saída:

1. Correio eletrônico contendo o resumo da reunião (Seção 6.3.1.1)

6.3.1.1 Passos para Execução

Contactar os participantes : O propósito desse passo é contactar os participantes com a fina-

lidade de definir o horário e local da apresentação. Caso a apresentação seja realizada em

locais remotos deve ser definido também o meio de comunicação a ser utilizado.

Disponibilização dostoryboard: O autor deverá disponibilizar o artefato para os participan-

tes, para que esses procurem entendê-lo e anotar suas respectivas dúvidas.

Realização da apresentação :Se os participantes estiverem na mesma UDS, o meio mais ade-

quado a ser utilizado é a comunicação face a face. Caso contrário consideramos os meios
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de comunicação VoIP como o Skype [SL] seja o meio mais adequado para a execução

dessa atividade nesse ambiente.

Mitigar as dúvidas encontradas : O autor do artefato deverá responder todas as dúvidas en-

contradas durante a apresentação, ou retrabalhar o artefato caso necessário.

Envio de correio eletrônico contendo o resumo da reunião :Deverá ser enviado para todos

os integrantes um e-mail contendo todas as decisões tomadas e as respostas das dúvidas

encontradas durante a reunião de apresentação dostoryboard.

6.3.2 Detalhamento dos Casos de Uso

Para Cockburn [ACB02], quando o desenvolvimento de software é realizado por equipes dis-

tribuídas, é necessário uma descrição mais rigorosa dos casos de uso (REQ-ENTREVISTAS-

09), sendo necessário que os mesmos estejam bem estruturados. Os casos de uso diferem de

projeto para projeto e de pessoa para pessoa, portanto para que haja uma maior padronização

entre as diferentes equipes é necessário o desenvolvimento e seguimento de templates de casos

de uso (REQ-OBSERVACAO-08) , que servem como um guia do que deverá ser documen-

tado.

Um caso de uso que funciona em uma situação pode ser totalmente descartado em outra

devido as diferentes necessidades dos projetos. Visando aumentar a coordenação das atividades

e diminuir a necessidade de comunicação informal entre as equipes distribuídas, sugerimos a

documentação dos requisitos na forma deHigh Ceremony Use Cases(ver Seção 6.6.6.2),

como osstoryboardestarão disponíveis o engenheiro de requisitos deve documentar os casos

de uso a partir dos deles (REQ-ENTREVISTAS-11). Já a descrição dos requisitos iniciais

do sistema (fase de eliticação), pode ser feita na forma deLow Ceremony Use Case(ver

Seção 6.6.6.2), já que eles serão detalhados nas fases posteriores.

Papéis envolvidos:

1. Engenheiro de requisitos

Ferramentas Utilizadas:

1. Editor de texto colaborativo [Goo]

Artefatos de Entrada:

1. Correio eletrônico contento o resumo da reunião (Seção 6.3.1.1)

2. Descrição dos atores do sistema (Seção 6.6.6.1)

3. Requisitos iniciais (Seção 6.6.4)

4. Storyboard(Seção 6.6.6.3)
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Artefatos de Saída:

1. Documento de especificação dos requisitos (Seção 6.6.6)

6.3.2.1 Passos para Execução

Entender ostoryboard: Os autores devem entender ostoryboardantes de tentar extrair todos

os fluxos da aplicação (REQ-OBSERVACAO-11).

Descrever os casos de uso a partir dostoryboard: Documentar em um ou mais fluxos os even-

tos dos casos de uso a partir dostoryboard.

Detalhar os casos de uso :Os casos de uso devem ser detalhados de modo a possibilitar o

desenvolvimento do software a partir desse artefato.

Uma prática recomendada pelo RUP [Sof05] é descrever cada caso de uso individualmente

de maneira iterativa, iniciando a partir do fluxo principal, identificando diversos fluxos secundá-

rios e de erros. O engenheiro de requisitos poderá: avaliar, reorganizar ou até mesmo eliminar

os casos de uso durante o detalhamento dos mesmos.

O DSD-REQ-PROCESS sugere o uso deHigh Ceremony Use Casespor se tratar de um

processo de desenvolvimento distribuído, onde devem ser mitigados o nível de ambigüidade

dos requisitos.

Os projetos de pesquisa que formaram a base formal de conhecimento, possuíam os requi-

sitos descritos na forma deLow Ceremony Use Cases, os quais foram evoluídos e detalhados

no formato deHigh Ceremony Use Cases.

6.3.3 Acompanhamento da Documentação

Essa atividade tem o propósito de melhorar a coordenação das equipes distribuídas no que

se refere a documentação elaborada pelas UDS, a partir desse acompanhamento será possível

obter noção da evolução dos artefatos além de auxiliar tecnicamente na elaboração dos mesmos

(REQ-OBSERVACAO-13).

Cada artefato deverá ter marcos de acompanhamento bem definidos para que a documen-

tação esteja a contento e dentro do escopo de especificação até a data de inspeção formal na

fase de validação dos requisitos. Através desse acompanhamento, os autores terãofeedback

(REQ-ENTREVISTAS-02) logo no início da documentação do artefato, diminuindo o risco

do desenvolvimento de um artefato inconsistente e/ou incompleto.
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Caso a unidade de desenvolvimento distribuída tenha pouca experiência ou não esteja habi-

tuada com o artefato a ser produzido, o revisor técnico da UPD servirá como um tutor durante

essa atividade de acompanhamento, havendo troca de experiência e conhecimento entre as UDS

(REQ-ENTREVISTAS-02, REQ-ENTREVISTAS-03).

Outro motivo para a realização desta atividade é garantir que o padrão de documentação e

o nível de detalhamento do artefato exigido pelo projeto estejam sendo seguidos, padronizando

os artefatos produzidos em diferentes localidades. Segundo Kotonya [KS98] a checagem dos

padrões de documentação pode ser realizada por um engenheiro de requisitos que não esteja

envolvido com a especificação, ou seja eles poderão não ter conhecimento dos detalhes dos

requisitos do sistema. Logo, caso o engenheiro de requisitos da UPD esteja sobrecarregado, a

checagem dos padrões de documentação pode ser realizada por outro engenheiro de requisitos.

Papéis envolvidos:

1. Engenheiro de requisitos

Ferramentas Utilizadas:

1. Editor de texto colaborativo [Goo]

2. Áudio-conferência [SL]

3. Instant-messaging

Artefatos de Entrada:

1. Documento de Especificação dos Requisitos (Seção 6.6.6)

Artefatos de Saída:

1. Documento de Especificação dos Requisitos (Seção 6.6.6)

6.3.3.1 Alternativas

O uso de ferramentas colaborativas facilitará a interação entre as UDS [BV05], através de

um editor de texto colaborativo será possível que dois autores venham a trabalhar no mesmo

artefato remotamente, dentro do mesmo espaço de tempo. Para o acompanhamento da evolução

do artefato, é necessário que a ferramenta dê suporte ao controle de versão, para que o revisor

técnico possa comparar as diferentes versões do artefato.

Com o uso de ferramentas de comunicação síncrona haverá um aumento da percepção

do espírito de equipe, aumentando a comunicação informal e a confiança entre os integran-

tes [CA01]. Através dessas ferramentas o revisor técnico conseguirá entender as dificuldades

vivenciadas pelos engenheiros de requisitos das UDS e encontrar soluções com os mesmos. É

recomendado que o revisor técnico tenha o discernimento na escolha da ferramenta mais ade-

quada para a ocasião, pequenas dúvidas podem ser resolvidas através de ferramentas instant
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messaging [HAB+02], contudo quando o ruído de comunicação começa a ficar crítico é impor-

tante que sejam utilizados meios de comunicação mais ricos em contexto (Figura 2.1) como o

de VoIP por exemplo, é importante que as dúvidas sejam mitigadas logo no início, para reduzir

o tempo gasto na elaboração do DER.

6.4 Iteração: Validação dos Requisitos

Através da realização das revisões não haverá somente uma maior garantia da corretude e com-

pletude dos documentos de requisitos, ocorrerá uma melhora no processo de elaboração dos

documentos. Melhorando a capacitação dos engenheiros de requisitos das UDS com o apren-

dizado adquirido a partir da participação das inspeções (REQ-ENTREVISTAS-02).

As atividades descritas nesse processo foram baseadas no processo de inspeção/revisão

proposto por Kotonya [KS98] conforme a Figura 2.3 e adaptado para o ambiente de desenvol-

vimento distribuído de software através da análise realizada na Seção 5.7.5.

Figura 6.4 Iteração: Validação dos Requisitos

6.4.1 Planejamento de Inspeção

O planejamento de inspeção é uma atividade realizada pelo coordenador de inspeções. Ele será

responsável por: definir data/horário e local da reunião; selecionar e convidar os participantes;
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confirmar a disponibilidade dos artefatos a serem inspecionados (REQ-OBSERVACAO-07).

Para a realização dessa atividade temos a existência de dois papéis principais: oengenheiro

de requisitoso qual é o autor do artefato e ostakeholderpor ser esse o papel que deverá ter

suas necessidades atendidas. Caso ostakeholdertenha problema de disponibilidade o horário

deste deverá ser priorizado em detrimento dos demais. Logo, ocoordenador de revisõesdeverá

verificar através de meios síncronos (informais) quais os horários em comum que estão disponí-

veis (REQ-OBSERVACAO-17). Após essa verificação, ele deverá contactar através de meios

de comunicação síncronos os Revisores Técnicos mais adequados que poderão participar da

reunião de inspeção nos horários pré-determinados (REQ-OBSERVACAO-19), ao atingir ao

menos mais dois revisores, ocoordenador de revisõespoderá enviar um correio eletrônico para

os participantes confirmando horário e local da reunião de inspeção (REQ-OBSERVACAO-

18).

Caso essa inspeção tenha a participação de algum integrante de outra UDS, ela estará sujeita

a agentes externos como: conexão com a internet, meio de comunicação utilizado entre outros

(REQ-OBSERVACAO-15), os quais poderão inviabilizar a realização dessa reunião. Caso

isso ocorra um novo planejamento de inspeção deverá ser realizado.

Papel Responsável:

1. Coordenador de revisões

Papéis Envolvidos:

1. Stakeholder

2. Engenheiro de requisitos

3. Designer de interface

4. Gerente de projeto

Ferramentas Utilizadas:

1. Editor de texto colaborativo [Goo]

2. Instant messaging

3. Correio eletrônico

6.4.2 Distribuição do Documento

O propósito dessa tarefa é disponibilizar o artefato para todos os revisores (REQ-OBSERVACAO-

07) e garantir que os mesmos inspecionem a versão correta (REQ-OBSERVACAO-09, REQ-

ENTREVISTAS-06).

Através do uso de ferramentas colaborativas de edição [Goo], o coordenador de revisões

pôde minimizar o esforço gasto com essa atividade (Seção 6.4.2.1) (REQ-ENTREVISTAS-
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06).

Papel Responsável:

1. Coordenador de revisões

Papéis Envolvidos (Revisores):

1. Revisor técnico

2. Designer interface

3. Engenheiro de requisitos

4. Engenheiro de software

Ferramentas Utilizadas:

1. Editor de texto colaborativo [Goo]

2. Correio eletrônico

6.4.2.1 Passos para Execução

Confirmar a versão a ser inspecionada :O Coordenador de Revisões deverá confirmar jun-

tamente com o Engenheiro de Requisitos a versão a ser inspecionada.

Aplicar registro de versão : O Coodenador de Revisões irá definir um registro de versão de

inspeção no artefato a ser inspecionado.

Garantir o acesso ao repositório :Checar se todos os revisores possuem acesso aos docu-

mentos a ser inspecionados.

Permissão de escrita :Checar se todos os revisores possuem permissão de escrita, isso se faz

necessário caso o revisor venha adicionar comentários no artefato.

Disponibilizar versão do artefato : Enviar um correio eletrônico para todos os participantes

contendo a versão do artefato a ser inspecionado.

6.4.3 Preparação: Inspeção Assíncrona

A preparação é uma das principais atividades do processo de inspeção, pois nada adianta

a realização de uma reunião de inspeção, sem a preparação dos revisores. O DSD-REQ-

Process propõe que a preparação seja realizada numa ferramenta colaborativa de edição, dessa

forma será possível haver um compartilhamento das contribuições de cada revisor (REQ-

OBSERVACAO-14). Por ser uma atividade assíncrona, possibilitará que os revisores sele-

cionem o horário mais adequado para realizar a preparação, isso se torna importante devido a
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divergência de horário entre a colaboração e as prioridades das atividades principais de cada

revisor.

Papel Responsável:

1. Revisor técnico

Papéis Envolvidos (Revisores):

1. Designer interface

2. Engenheiro de requisitos

3. Gerente de projeto

4. Engenheiro de software

6.4.3.1 Passos para Execução

Reservar horário para a preparação : O revisor deverá reservar um horário exclusivo para

realizar a preparação do artefato.

Acessar artefato a ser inspecionado :O revisor acessará o artefato a ser inspecionado.

Avaliar contribuição dos demais revisores :O revisor irá avaliar as contribuições dos demais

revisores, buscando achar pontos relevantes para que ele possa contribuir.

Comparar storyboardcom os casos de uso :O revisor deverá verificar se os fluxos existentes

nostoryboardestão contemplados no detalhamento dos casos de uso (REQ-OBSERVACAO-

11).

Seguimento dotemplate: Os revisores devem verificar se otemplatefoi seguido pelos autores

(REQ-OBSERVACAO-08).

Adicionar comentários de revisão : Ao encontrar não conformidades ou erros nos documen-

tos o revisor deverá adicionar comentários no local exato onde o defeito foi encontrado.

6.4.4 Reunião de Inspeção

O principal propósito dessa atividade é agrupar os erros encontrados e eliminar a ocorrência

de falsos positivos [SJLY00] (REQ-OBSERVACAO-15). A reunião de inspeção possui clara

vantagem sobre os meios de detecção individuais pois complementa o processo de revisão do

artefato [SJLY00]. Através desta é possível que cada participante explique seus pontos de vista,

buscando um consenso em relação as ações a serem tomadas.
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Durante a execução desta atividade é necessário um meio de comunicação mais próximo

do face a face (Figura 2.1), devido a necessidade de argumentação e ocorrência de discussões

durante a realização da reunião (REQ-OBSERVACAO-15). Devido a distribuição geográfica

entre os participantes o meio de comunicação pode ser substituído por uma áudio-conferência

através de ferramentas de VoIP como o Skype [SL] (REQ-ENTREVISTAS-02).

Papel Responsável:

1. Coordenador de revisões

Papéis Envolvidos (Revisores):

• Designer interface

• Engenheiro de requisitos

• Gerente de projeto

• Engenheiro de software

Ferramentas Utilizadas:

1. Editor de texto colaborativo [Goo]

2. Áudio-conferência [SL]

6.4.4.1 Passos para Execução

Conectar na ferramenta de comunicação :Os revisores devem conectar-se na ferramenta de

comunicação definida no horário acordado durante o planejamento da inspeção (Se-

ção 6.4.1).

Histórico de revisão : Os revisores devem informar qual a versão a ser inspecionada no intuito

de evitar o conflito de versões.

Leitura do artefato por seções : O coordenador de revisões deverá ler o documento através

de suas seções facilitando a localização dos demais revisores.

Adicionar comentários nos erros não encontrados :Ao inspecionar o artefato, algum erro

poderá ser encontrado no momento da reunião. Nesse momento o coordenador de revi-

sões poderá adicionar o comentário do defeito com o consentimento dos demais partici-

pantes.
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Reescrever comentários ambíguos :Caso algum dos participantes não entenda o comentário

tecido, este deverá ser reescrito para que ele seja entendido por todos os participantes.

Remover comentários desnecessários ou falsos positivos :Caso algum comentário seja in-

válido este deverá ser removido para que o artefato não seja modificado nesse local.

Aplicar registro de versão : Ao terminar a reunião de inspeção o coordenador de revisões

deverá aplicar um registro de versão informando a versão de inspeção.

6.4.5 Correção da Inspeção

O propósito dessa atividade é possibilitar que o autor faça a correção dos erros identificados du-

rante a reunião de inspeção (REQ-OBSERVACAO-07). Inicialmente o autor deverá entender

os comentários para depois corrigir o documento. Ao final ele deve informar ao coordenador

de revisões sobre o término das correções.

Considerando que temos apenas um único responsável por essa atividade, deve ser finali-

zada através de meios de comunicação assíncronos, por melhorar a coordenação das atividades.

Papel Responsável:

• Engenheiro de requisitos

Ferramentas Utilizadas:

1. Editor de texto colaborativo [Goo]

2. Correio eletrônico

6.4.5.1 Passos para Execução

Acessar versão de inspeção :O engenheiro de requisitos acessa a versão inspecionada do ar-

tefato Seção 6.4.4.1.

Entender os comentários :O engenheiro de requisitos entende os comentários tecidos du-

rante a reunião.

Efetuar as correções :O engenheiro de requisitos corrige o artefato de acordo com os comen-

tários.

Comunicar através de meio assíncrono o término das correções :O engenheiro de requisi-

tos envia um correio eletrônico para o coordenador de revisões informando que as corre-

ções foram efetuadas.
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6.4.6 Validação

Por intermédio de um editor de texto colaborativo, o coordenador de revisões pode recuperar

a versão do artefato que contém todos os comentários inseridos durante a reunião de inspe-

ção e compará-la com a última versão existente (ver Figura 5.10) (REQ-OBSERVACAO-04,

REQ-OBSERVACAO-09). Assim, os erros existentes nos comentários podem ser revistos e

avaliados durante a validação do documento.

O coordenador de revisões deve garantir que os defeitos encontrados foram corrigidos

(REQ-OBSERVACAO-16). Caso exista algum defeito pendente então ele deve solicitar que o

engenheiro de requisitos retrabalhe no documento (REQ-ENTREVISTAS-03). Caso alguma

dessas modificações altere o escopo do sistema, é necessário que haja uma nova reunião de

inspeção com a presença dostakeholdere do gerente de projeto. Se não ocorreu nenhuma

dessas restrições o artefato deverá ser considerado validado e o coordenador de revisões deverá

enviar um correio eletrônico para todos os integrantes com o endereço do documento (REQ-

ENTREVISTAS-03, REQ-OBSERVACAO-06).

Papel Responsável:

1. Coordenador de revisões

Ferramentas Utilizadas:

1. Editor de texto colaborativo [Goo]

2. Correio eletrônico

6.4.6.1 Passos para Execução

Comparar última versão com a versão de inspeção :O coodenador de revisões irá utilizar

das funcionalidades de controle de versão para comparar a versão de inspeção com a

última versão do documento.

Identificar defeitos e as modificações realizadas :O coodenador de revisões através das fun-

cionalidades de comparar documentos irá identificar se todas as modificações realizadas

condizem com os defeitos identificados, caso contrário, o coordenador de revisões pode

solicitar que o engenheiro de requisitos retrabalhe no documento.

Avaliar impacto das modificações :O coordenador de revisões deverá avaliar se o impacto

das modificações estão de acordo com os comentários. Alguns comentários podem fi-

car passíveis de serem resolvidos posteriormente, isso ocorre quando os revisores não

têm subsídios para decidir as ações a serem tomadas. Logo as ações a serem decidi-

das aposteriori, podem alterar o escopo do sistema. Nesses casos o coordenador de
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revisões deverá identificar o impacto das modificações, para decidir se deverá validar o

documento.

Validar ou reinspecionar o artefato : Caso as modificações alteram o escopo do sistema, o

coordenador de revisões deve optar por realizar uma nova inspeção no artefato, isso resul-

tará em realizar todo o fluxo do processo de inspeção a partir da atividade planejamento

da inspeção (Seção 6.4.1). Isso se faz necessário para questakeholdere gerente de pro-

jeto avaliem e discutam os impactos das modificações. Caso todos os erros encontrados

tenham sido corrigidos e o escopo do sistema não tenha sido alterado, então o coordena-

dor de revisões irá definir um registro de versão validada no documento.

Disponibilizar para todos os integrantes a versão validada :Caso a versão tenha sido vali-

dada o coodenador de revisões irá comunicar e disponibilizar para todos os integratentes

o endereço do documento através do correio eletrônico.

6.5 Papéis e Responsabilidades

Nesta seção descrevemos os papéis previstos no processo, bem como a descrição de suas prin-

cipais responsabilidades.

O DSD-REQ-Process é um processo baseado no RUP [Sof05]. Logo os papéis abaixo

descritos foram extraídos dele. A descrição abaixo, se faz importante para um melhor entendi-

mento das atividades realizadas em cada fase do DSD-REQ-Process (REQ-OBSERVACAO-

03).

6.5.1 Engenheiro de Requisitos

Esse papel é responsável por realizar as atividades da Engenharia de Requisitos (elicitação,

análise, negociação, documentação e validação dos requisitos) juntamente com ostakeholder.

O engenheiro de requisitos possui duas tarefas principais nesse processo:

1. Elicitar os requisitos juntamente com ostakeholder, entendendo suas necessidades e do-

cumentando as mesmas.

2. Mitigar as dúvidas a respeito dos requisitos junto à equipe de desenvolvimento respon-

sável pela implementação da solução.

Habilidades Para desempenhar esse papel é necessário que o integrante tenha as seguintes

habilidades:

1. Articular as necessidades do usuário com a possível solução do problema.
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2. Facilitar a realização de reuniões e workshops.

3. Boa comunicação verbal e escrita

4. Conhecimento das regras de negocio e das tecnologias envolvidas no projeto.

Abordagens de AtribuiçãoEsse papel pode ser atribuído da seguinte maneira:

• Quando for difícil agrupar os requisitos do sistema é interessante que um membro da

equipe desempenhe esse papel de forma exclusiva.

• Em se tratando de equipes pequenas com poucos integrantes um membro da equipe pode

desempenhar esse papel e testar o sistema para validar se o que foi desenvolvido está de

acordo com o especificado.

6.5.2 Designer de Interface

O designer de interface coordena e define a interface do usuário. Os designers de interface

também estão envolvidos na Engenharia de Usabilidade e prototipação das interfaces a serem

avaliadas com usuários [Sny03] [Sof05].

A maior preocupação desse papel é determinar as especificações mensuráveis de usabili-

dade, validação de designs interativos com os usuários e redesign baseado nas análises dos

dados obtidos nas avaliações de uma interface [Ber05]. Suas principais atividades são:

1. Definir as estruturas navegacionais necessitadas pelos diferentes usuários da aplicação,

abrangendo usabilidade e design gráfico;

2. Identificar as necessidades tecnológicas de interface, visando facilitar o desenvolvimento

do projeto;

3. Realizar testes de interface com os usuários;

4. Revisar e prover ofeedbackda implantação realizada pelos desenvolvedores.

6.5.3 Engenheiro de Software

Esse papel é responsável por desenvolver o sistema. Os engenheiros de software devem utilizar

como entrada o DER gerado pelos engenheiros de requisitos. É de extrema importância que os

engenheiros de software entendam o DER para que o produto desenvolvido esteja de acordo

com sua especificação.

Habilidades

Para desempenhar este papel é necessário que o integrante tenha o perfil com as seguintes

habilidades:
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1. Definir e criar soluções técnicas através das tecnologias utilizadas no projeto.

2. Identificar e construir casos de teste que venham cobrir o comportamento requerido pelos

componentes do sistema.

3. Comunicar e repassar a arquitetura da aplicação para os demais integrantes.

Abordagens de AtribuiçãoMesmo em equipes pequenas, os indivíduos devem trabalhar

em grupo no desenvolvimento de soluções técnicas.

Cada integrante pode executar tarefas especificas de acordo com suas habilidades, porém

é desejável que as demais tecnologias utilizadas no projeto sejam do conhecimento de todos,

para que haja uma maior troca de auxilio técnico entre os integrantes.

6.5.4 Gerente de Projeto

Indivíduo responsável em gerenciar o projeto,planejando e conduzindo o projeto de desenvol-

vimento. É de sua responsabilidade também a definição e negociação do escopo do projeto.

HabilidadesPara desempenhar esse papel é necessário que o integrante tenha o perfil com

as seguintes habilidades:

1. Ser um bom facilitador, além de possuir facilidade na comunicação verbal e escrita.

2. Ter liderança e capacidade de integrar a equipe.

3. Ter experiência do ciclo de vida do desenvolvimento de software.

4. Ter boa apresentação, comunicação e poder de negociação.

5. Capacidade de resolver conflitos.

6. Habilidade de informar as decisões tomadas diminuindo a ansiedade e stress dos inte-

grantes.

Abordagens de Atribuição

Em projetos pequenos, o papel de gerente de projeto usualmente é desempenhado por um

único integrante

O gerente de projeto deve evitar tomar decisões que sejam responsabilidade da equipe de

desenvolvimento, como por exemplo decidir sobre a arquitetura do software. Deve ser asse-

gurado que a pressão relativa a tempo não impactem nas atividades de desenvolvimento e vice

versa.

6.5.5 Stakeholder

Esse papel representa o grupo interessado pelo projeto. Pode ser desempenhado por qualquer

um que venha a ser afetado pelo projeto direta ou indiretamente.
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Para chegar a uma solução eficaz de um problema complexo, deve-se envolver o grupo

de pessoas que venham ter suas necessidades satisfeitas. Tipicamente, os diversos grupos de

interesse (stakeholders) possuem diferentes perspectivas do problema além de diferentes neces-

sidades. Muitosstakeholderssão usuários do sistema, outros são usuários indiretos que terão

sua rotina influenciada pela implantação do mesmo.

O compreendimento das necessidades e interesses dosstakeholderssão elementos chave

para o desenvolvimento de uma solução efetiva.

Habilidade O papel destakeholderrequer o expertise no domínio a ser solucionado.

Em alguns projetos, o papel destakeholderdeve ser desempenhado de maneira represen-

tativa com um numero de pessoas que serão diretamente afetados pelo projeto, mas que por

alguma razão não podem expor suas necessidades diretamente. Ostakeholder, deve ter a habi-

lidade em elicitar, negociar e validar os requisitos documentados pelo engenheiro de requisito.

6.5.6 Coordenador de Revisões

O coordenador de revisões é responsável por facilitar as reuniões de inspeção, e assegurar a sua

execução ao conduzir através dos padrões estabelecidos. Suas responsabilidades incluem:

1. Assegurar que as revisões foram conduzidas;

2. Designar revisores com o perfil adequado para revisar o artefato;

3. Conduzir a revisão de maneira apropriada e eficiente;

4. Assegurar que o retrabalho proposto pela revisão foi realizado.

Para desempenhar esse papel, o coordenador de revisões deve possuir perfil gerencial além

de conhecer o papel dos demais integrantes para que possa escolher o revisor técnico mais

adequado.

Habilidades É importante que o indivíduo que for realizar o papel de coordenador de re-

visões, tenha a habilidade de facilitar a colaboração em grupos. O executor desse papel deve

possuir confiança e respeito pelos demais integrantes envolvidos no processo de revisão.

As habilidades apropriadas para esse papel incluem:

1. Habilidade de planejamento e organizacional;

2. Diplomacia e habilidade de resolução de conflitos;

3. Facilitar a colaboração em grupo;

4. Possibilitar a colaboração produtiva do grupo.

Abordagens de AtribuiçãoO DSD-REQ-PROCESS sugere que esse papel seja atribuído

da seguinte maneira:

• Em projetos pequenos, geralmente o gerente de projeto é responsável por desempenhar
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o papel de coordenador de revisões.

• Intercalar o papel de coordenador de revisões entre os integrantes do projeto é uma abor-

dagem comum, quando os integrantes possuem alto nível de confiança e respeito. Essa

abordagem funciona particularmente quando os integrantes são experientes e nivelados

tecnicamente.

6.5.7 Revisor Técnico

O revisor técnico é responsável por contribuir em reportar sugestões e defeitos dos artefatos a

serem revisados.

Os papéis são organizados em grupos que possuem seu conjunto de atividades e respon-

sabilidades, cada papel pode ser designado para um ou mais integrantes, onde cada integrante

pode possuir um ou mais papéis. Ao ser atribuído o papel de revisor técnico, é necessário que

o mesmo possua em seu perfil as habilidades requeridas para executar a revisão do respectivo

artefato.

Habilidades O integrante que executar o papel de revisor técnico precisa ter o seguinte

perfil e conhecimento:

• Conhecimento do domínio, ou ter o expertise apropriado em trabalhar no produto a ser

revisado;

• Ter a responsabilidade sobre os outros artefatos produzidos quando o produto desse arte-

fato refletir no desenvolvimento de outros;

• Ter a responsabilidade pelas tarefas subseqüentes a partir do uso desse artefato.

Abordagem de Atribuição O papel de revisor técnico é atribuído a um ou mais indivíduos

caso a caso, de acordo com o(s) artefato(s) produzido(s) e as habilidades técnicas de cada

integrante.

6.6 Artefatos do Processo

Aqui estão descritos os artefatos que serão produzidos durante a execução do DSD-REQ-

PROCESS.
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6.6.1 Base formal de conhecimento do problema

A base formal de conhecimento do problema vem de trabalhos de graduação, dissertações de

mestrado e teses de doutorado escritas por estudantes do grupo de pesquisa CCTE [CCeTE07].

Neste cenário é necessário analisar a base de conhecimentos formal que deu origem aos

requisitos levantados, buscando prover maior consistência e conhecimento científico sobre os

requisitos.

6.6.1.1 Considerações

Normalmente os trabalhos da base formal de conhecimentos do problema possuem um con-

junto de requisitos detalhados na forma deLow Ceremony Use Cases[ACB02], conforme a

Seção 6.3.2.

6.6.2 Protótipo em Papel

Protótipo de interface de baixa-fidelidade, confeccionado durante a elicitação em grupo reali-

zada em um dos sites de desenvolvimento de forma presencial com a participaçãostakeholder.

A prototipação em papel pode ser considerado um método debrainstorming, design, cri-

ação, teste e comunicação das interfaces do usuário. Essa técnica é independente de plata-

forma, podendo ser usada para diversos tipos de aplicação como: aplicações web, desktop, etc.

Qualquer coisa que possua interface humano-máquina é um potencial candidato para o uso da

técnica de prototipação em papel [Sny03].

Um protótipo de baixa fidelidade evita a tentação de buscar a perfeicão na aparência das

telas. Deve ser levado em consideração que esse artefato tem o propósito de elicitar as fun-

cionalidades e a navegabilidade do software [ABD+04]. Esse esboço inicial da interface da

aplicação, será validado de forma presencial com a participação dostakeholder, engenheiro de

requisitos e designer de interface.

Ele será confeccionado durante as seções debrainstorming, realizadas durante as atividades

de elicitação dos requisitos. Logo terá a participação do engenheiro de requisitos e do designer

de interface, que trabalharão conjuntamente no desenvolvimento dessa solução. Este artefato

será descartado após ser evoluído para ostoryboarddesenvolvido pelo designer de interface.
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6.6.3 Registro de Revisão

O registro de revisão é o artefato de saída da atividade revisão. Criado para capturar o resultado

das revisões realizadas no artefato. Sua função principal é capturar os resultados e as conclusões

da revisão além de identificar as resoluções que deverão ser realizadas em cada item.

Para as UDS, este artefato auxiliará nas correções a serem efetuadas, servindo como docu-

mentação de suporte para as mesmas. Na UPD, será através deste que o coordenador de revisões

poderá checar as sugestões propostas durante a revisão e verificar se as mudanças foram efetu-

adas. Caso o artefato precise ser modificado este voltará para a atividade de documentação dos

requisitos e uma nova revisão devera ser realizada.

6.6.3.1 Passos para Execução

Para a criação do registro de revisão, devem ser seguidos os seguintes passos:

1. Artefatos a serem revistos e objetivos da revisãoLista com os artefatos que serão revisa-

dos e uma descrição dos objetivos dessa revisão.

2. Participantes da revisãoLista dos indivíduos que irão participar dessa revisão com seus

respectivos papéis. Por exemplo: coordenador de revisão, revisor técnico, cliente, autor

e etc.

3. Agendamento e localIncluir a data, horário e local da reunião de revisão. Disponibilizar o

artefato para todos os participantes.

4. Problemas identificados e recomendações para resoluçãoListar qualquer problema iden-

tificado durante a revisão. Os Revisores podem identificar:

1. Problemas com o artefato que precisam ser corrigidos,

2. Problemas com o projeto identificados na revisão,

3. Problemas no produto os quais foram identificados na revisão do artefato.

4. A equipe de revisão podem fazer recomendações para a resolução dos problemas.

5. Ações a serem tomadasListar as ações a serem tomadas nos items identificados durante a

revisão, cada item deve conter o identificador do revisor responsável por identificá-lo e

sua respectiva ação.

6. Problemas a serem solucionados pelo gerente de projetoOs problemas que não sao pas-

síveis de resolução pelos revisores, pois os mesmos não conseguiram entrar em acordo

para a sua solução, devem ser escalados para a intervenção do gerente de projeto.
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6.6.3.2 Formato do Artefato

Este artefato pode ser subdivido em duas seções: uma que contém os artefatos a serem revisados

e seus respectivos revisores. Outra seção contendo uma lista dos ítens levantados juntamente

com a ação a ser tomada.

A primeira seção pode ser representada num e-mail contendo:

1. Objetivos da revisão

2. Participantes da revisão

3. Hora e local

4. Decisões

5. Ações a serem tomadas.

A segunda seção conterá a lista dos ítens levantados podendo ser substituída por comentá-

rios a serem anexos no próprio artefato. O coordenador de revisões poderá comparar as duas

versões do artefato e acompanhar sua evolução assegurando que as alterações foram efetuadas.

6.6.4 Requisitos Iniciais

Requisitos correspondem à descrição dos serviços que um sistema deve prover e às restrições

sobre as quais ele deve operar.

Os requisitos inicias podem ser definidos como as acoes fundamentais do sistema, proces-

sando as entradas do usuários em saídas do sistema. Dentro do projeto os requisitos iniciais

são descritos nas fases iniciais da elicitação, possuem um alto nível de abstracao, servindo para

orientar as fases seguintes do processo de engenharia de requisitos. Os projetos de pesquisa

que formaram a base formal de conhecimento, estavam descritos na forma deLow Ceremony

Use Cases(ver Seção 6.6.6.2) [ACB02], durante a fase de documentação eles foram evoluídos

e detalhados na forma deHigh Ceremony Use Cases[ACB02].

6.6.5 Requisitos do Sistema

Esse artefato contém uma visão geral dos requisitos do sistema, incluindo os requisitos de

qualidade que não estão descrito em casos de uso.

Os requisitos do sistema são compostos pelos requisitos suportados e os casos de uso. Os

casos de uso descrevem o comportamento dos requisitos funcionais do sistema e os requisitos

suportados, descrevem o escopo, requisitos não funcionais e demais requisitos que não possam

ser detalhados em casos de uso.

Os requisitos do sistema podem ser organizados de acordo com o modeloFURPS+, que
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é um acrônimo deFunctionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability + Cons-

traints (Funcionalidade, Usabilidade, Segurança, Performance, Suportabilidade e Escopo Ne-

gativo) [Gra92] como podemos ver na descrição:

Usabilidade Os requisitos de usabilidade incluem os requisitos baseado nos fatores humanos,

a interface com o usuário, problemas de acessibilidade, estética e consistência com a

interface do usuário.

Segurança Os requisitos de segurança incluem aspectos como: disponibilidade, precisão,

frequência de falhas, tolerância a falhas ou recuperabilidade quando o sistema ocorre

um erro crítico.

Performance Requisitos de performance são relativos ao tempo de resposta do sistema no uso

de recursos.

Suportabilidade Os requisitos de suportabilidade incluem: testabilidade, adaptabilidade, ma-

nutenibilidade, compatibilidade, configuração, instalação, escalabilidade e assim por di-

ante.

+ (Escopo Negativo)O "+"do acrônimoFURPS+permite especificar o escopo negativo, como

arquitetura, implementação, guidelines de interface, restrições físicas e restrições legais:

Os requisitos funcionais especificam ações que um sistema deve ser capaz de executar.

Geralmente, isso é melhor descrito em um modelo de caso de uso e em descrições de casos de

uso [ACB02]. Os requisitos funcionais especificam, portanto, o comportamento de entrada e

saída de um sistema [Sof05].

6.6.5.1 Considerações

O DSD-REQ-PROCESSpor se tratar de um processo de desenvolvimento distribuído, onde

o nível de ambigüidade dos requisitos, devem ser mitigados osHigh Ceremony Use Cases

[ACB02] são os mais indicados para esse contexto.

6.6.6 Documento de Especificação dos Requisitos

O Documento de Especificação dos Requisitos compreende a coleção de todos os requisitos

pertecentes ao projeto. É interessante que sejam definidos templates para que esse artefato

ao ser elaborado seja seguido os padrões definidos pela organização, como é sugerido pela

[Byr94].
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O DER deverá acompanhar a evolução do sistema, fornecendo o suporte as fases de desen-

volvimento do projeto e as novas funcionalidades do sistema.

A coleção de requisitos de um DER pode estar descrito em um único documento ou agru-

pados num conjunto de artefatos. Para DSD-REQ-PROCESS consideramos que o DER será

composto por três artefatos: Descrição dos Casos de Uso, Descrição dos Atores do Sistema e

Storyboards.

6.6.6.1 Descrição dos Atores do Sistema

Esse artefato se faz presente nas atividades de elicitação do RUP [Sof05], dentro do estudo

de caso o utilizamos mas não validamos sua importância dentro do estudo de caso, ao nosso

entender esse estudo foge do escopo desse trabalho.

Para entender o propósito do sistema é necessário conhecer quem o utiliza, diferentes usuá-

rios são representados como atores. Um ator define um conjunto coerente de papéis que os

usuários do sistema podem desempenhar ao interagir com ele. Uma instância de ator pode ser

desempenhada tanto por um indivíduo quanto por um sistema externo.

Um ator pode ser qualquer coisa ou qualquer um que venha trocar informações com o

sistema. Podendo ser um usuário , um dispositivo de hardware ou outro sistema.

A diferença entre um ator como sendo um indivíduo perante uma classe que o represente,

é que diversos usuários podem desempenhar o mesmo papel. Quando os usuários desempe-

nharem o mesmo papel, não significa que eles terão o mesmo ator para representá-los. Nesses

casos, cada usuário deverá ter uma instância de um ator, onde cada ator terá um nome, descrição

e estará relacionado aos casos de uso do sistema.

O engenheiro de requisitos é o responsável final pelo gerenciamento de atores. Apesar

do designer de interface atualizar as informações detalhadas sobre cada ator, o engenheiro de

requisitos é responsável por garantir que:

• Cada ator está associado aos casos de uso corretos.

• Cada ator é parte dos relacionamentos de generalização corretos.

• Cada ator define um papel coeso e independente entre os demais atores.

Um designer de interface é responsável pela integridade dos detalhes do ator humano, ga-

rantindo que:

• Cada ator captura as características necessárias exigidas para criar a interface do usuário.
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• Os casos de uso locais que descrevem o ator são legíveis e consistentes com suas propri-

edades.

6.6.6.2 Descrição de Casos de Uso

O documento de caso de uso define um conjunto de cenários, onde cada cenário é uma seqüên-

cia de ações que o sistema executa por intervenção dos atores no sistema. A guideline Detalhar

Casos de Uso do RUP [Sof05], sugere que os mesmos sejam escritos de forma iterativa, ini-

ciando do detalhamento do fluxo principal até identificar os fluxos alternativos e de erros. Os

casos de uso devem ser detalhados até atingir o nível de detalhamento requerido pelo projeto.

Cockburn [ACB02], classifica os casos de uso de duas formas:

High Ceremony Use Casespossuem um nível de detalhamento maior e mais bem estruturado.

São indicados para grandes projetos com um nível de complexidade maior. Também são

utilizados em culturas de desenvolvimento que prezam por documentação.

Low Ceremony Use CasesOutros projetos podem ser mais ágeis e menos formais. Os casos

de uso do tipo Low Ceremony Use Cases são mais indicados para pequenos projetos

e sistemas não críticos, sendo necessário que os integrantes tenham o conhecimento do

domínio do problema a ser desenvolvido. Caso os autores façam uso de templates, muitos

dos campos disponíveis para o detalhamento do caso de uso podem ficar em branco por

exemplo.

6.6.6.3 Storyboard

Protótipo de interface de média-fidelidade utilizada como artefato de documentação. Umstory-

boardconsiste numa série de desenhos ou imagens que representam como a interface é utilizada

para desempenhar determinada tarefa. Para execução desse processo é desejável que osstory-

boardstenham um nível de detalhe que seja possível incluir as representações da interface do

usuário, fornecendo o embasamento necessário para a documentação do DER [Sny03].

Normalmente são utilizados para demonstrar todos os passos que o usuário irá desempe-

nhar na execução de determinada tarefa, oferecendo aos usuários a possibilidade de revisão da

navegabilidade do sistema e identificar suas funcionalidades [Sny03].

Dentro da Engenharia de Requisitos ostoryboardé considerado um protótipo descartável e

segundo o [Byr94] os protótipos descartáveis são úteis pelas seguintes razões:

1. Os usuários podem ter uma visão mais amigável a partir de um protótipo do que lendo

um DER, isso propicia umfeedbacknas fases iniciais do projeto.
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2. Os protótipos antecipam aspectos do comportamento do sistema. Produzindo não apenas

respostas, mas também novos questionamentos auxiliando assim na validação do DER a

posteriori.

3. Um DER baseado em protótipos tende a possuir menos mudanças durante o desenvolvi-

mento, diminuindo a ocorrência de retrabalho.
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Conclusão

Este trabalho teve por objetivo propor um processo de engenharia de requisitos para equipes

distribuídas, a partir da investigação qualitativa das práticas de uma equipe de DDS quanto

aos processos relacionados a validação e documentação dos requisitos. Este trabalhou visou

preencher uma lacuna existente na área de DDS, especificamente em engenharia de requisitos,

conforme apontado por Zowghi [DZO01]. Foi utilizado o paradigma de pesquisa qualitativa,

em particular, técnicas degrounded theoryatravés da observação participante em um estudo de

caso, para analisar a estrutura das práticas desempenhadas pelos participantes de projetos de

desenvolvimento distribuído de software.

A metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho auxiliou na identificação das dificulda-

des dos participantes na execução das atividades síncronas e assíncronas a medida em que con-

tribuiu para a definição de qual meio de comunicação dever ser utilizado para cada atividade.

Devemos destacar que os resultados desse estudo de caso foram corroborados pela literatura

estudada, o que permitiu uma maior segurança na proposição do processo, isto é típico do tipo

de pesquisa desenvolvida, exploratória e de base qualitativa.

De acordo com as métricas apresentadas (Seção 5.7.3), o uso dosstoryboardscomo ar-

tefato de saída da elicitação e de entrada para a documentação do DER no contexto de DDS,

apresentou-se como uma técnica viável para o compartilhamento dos requisitos entre as equipes

distribuídas servindo de suporte para um melhor detalhamento da especificação do DER. Por

intermédio do uso de ferramentas de comunicação as quais permitem audio-conferência [SL]

obtivemos uma maior maturidade e evolução no desenvolvimento distribuído desse estudo de

caso aumentando a comunicação informal entre as equipes formando verdadeiros grupos de

trabalho.

Por se tratar do estudo de um caso único, não é possível generalizar esse processo. Contudo,

através da replicação deste estudo em outros projetos de software poderemos refiná-lo e aplicá-

lo em outros contextos.
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7.1 Trabalhos Futuros

Durante o desenvolvimento do trabalho, várias atividades foram percebidas. Contudo, devido

à limitação do escopo desse trabalho elas não puderam ser inseridas, mas reconhecemos como

uma extensão da pesquisa desse trabalho em possíveis trabalhos futuros:

• Tratar a gerência dos requisitos no processo proposto. A importância da gerência dos re-

quisitos é reconhecida [KS98], porém se torna uma atividade bastante complexa quando

executada em ambientes de desenvolvimento distribuído de software [DZ02].

• Analisar o impacto da alterações dos protótipos na fase de validação. Devido a limitações

de tempo e do período da observação, não analisamos o impacto da alteração dos artefatos

durante a elicitação.

• Avaliar o uso de agendas colaborativas no processo proposto. Acreditamos que atra-

vés destas ferramentas, iremos diminuir a necessidade de ferramentas de comunicação

síncronas para a atividade de planejamento de reunião.

• Estudar mecanismos e técnicas para realizar a elicitação em ambientes distribuídos de

desenvolvimento.

• Elaborar um ambiente colaborativo de inspeção dos requisitos a partir dos requisitos

extraídos desse trabalho.



APÊNDICE A

Entrevista Semi-Estruturada

Esse documento contém um conjunto de perguntas a serem respondidas em entrevistas semi-

estruturadas, a pessoas envolvidas no desenvolvimento de softwares oriundos de pesquisa. A

pretensão dessa pesquisa é a prototipação de uma ferramenta com as necessidades e interesses

dos usuários pesquisados. Logo ao final da pesquisa, estaremos levantando os requisitos da

ferramenta.

A.1 Entrevista com Gerentes de Projeto

Integrantes da Equipe

• Qual o fator motivacional dos integrantes?

• Qual o grau de comprometimento no projeto?

• Quanto tempo é gasto diário no gerenciamento?

Tarefas

• Quais as ferramentas que você utiliza para o gerenciamento de projetos?

• O que poderia ser melhorado na gerência de projeto?

• Como é a cobrança em cima dos alunos?

• Existe integração do software? E como ela é feita?

• Como os requisitos foram coletados? Como eles são validados?

• Existe gerenciamento de requisitos? Como ele é realizado?

• Como é a fase de negociação dos requisitos? Como vocês negociam os requisitos, junta-

mente com o cliente?
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• Vocês fazem prototipação dos casos de uso? Se sim, o quanto elas ajudam no entendi-

mento do projeto para todos os envolvidos?

Ambiente Técnico

• Qual a metodologia de desenvolvimento utilizada? E como ela funciona?

• Existe gerência de configuração? Em caso negativo, faz falta?

Ambiente Físico

• A forma de desenvolvimento é presencial ou distribuída? Se distribuído como eles traba-

lham nesse ambiente?

Ambiente Organizacional

• Os integrantes são funcionários ou pesquisadores?

• Qual o seu papel dentro do projeto?

• A quem o projeto se destina?

• O projeto será um produto, pesquisa? O que vocês pretendem fazer com o software

desenvolvido?

• Qual o grau de coesão da equipe em relação a horários?

• Como são as fases do projeto?

• Como é a fase de entendimento dos requisitos? Como os desenvolvedores e stake holders

entendem os requisitos? Que tipo de ferramenta seria interessante para reali-zar essa

atividade?



APÊNDICE B

Planilha de Coleta de Métricas

A planilha de coleta de métricas teve como objetivo de avaliar a qualidade dos requisitos produ-

zidos pelas unidades distribuídas. Ela foi elaborada a partir de características que um requisito

bem descrito deve possuir conforme a IEEE 830 [Byr94].

A planilha de coleta de métricas teve os seguintes atributos:

1. Qualidade da Escrita

(a) Alta

(b) Média

(c) Baixa

2. Grau de Entendimento

(a) Alta

(b) Média

(c) Baixa

3. Granularidade

(a) Alta

(b) Média

(c) Baixa

4. Ambigüidade

(a) Muito

(b) Média

(c) Pouca

5. Duplicado

(a) Sim

(b) Não

6. Referente ao Módulo
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(a) Sim

(b) Não

7. Útil (pronto ir para produção)

(a) Sim

(b) Não



APÊNDICE C

Glossário

ADS Ambiente de Desenvolvimento de Software

BM Business Management

CASE Computer-Aided Software Engineering

CODIPSE COoperative and DIstributed Process Support Environment

CMM Capability Maturity Model

DCS Desenvolvimento Centralizado de Software

DER Documento de Especificação dos Requisitos

DDS Desenvolvimento Distribuído de Software

DM Development Management

DGS Desenvolvimento Global de Software

EC Estudo de Caso

EPF Eclipse Process Framework

EPM Enterprise Project Manager

ER Engenharia de Requisitos

ES Engenharia de Software

FCS Fatores Críticos de Sucesso

MRS Marketing Requirements Specification

LGPL GNU Lesser General Public License

P2P peer-to-peer
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PSEE Process-Centered Software Engineering Environment

OMG Object Management Group

RUP Rational Unified Process

SPEM Software Process Engineering Metamodel

UDS Unidades Distribuídas de Desenvolvimento

UPD Unidades Principal de Desenvolvimento

UD1 Unidades Distribuídas 1 - Petrolina

VoIP Voz Sobre IP

XML Extensible Markup Language

XSL The Extensible Stylesheet Language Family
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