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Resumo: À medida que o conhecimento e as práticas sobre determinadas vistas dos sistemas de
informação se vão estabilizando e começa a ser possível estabelecer referências, surge a motivação
natural para uma oferta e procura de sistemas ou componentes para sistemas já incorporando essas
referências, em detrimento de “desenvolvimentos à medida”. A especificação de referência
MoReq2010 é um exemplo de um desses casos, com o intuito de oferecer um conjunto de requisitos
fundamentais que um sistema de gestão documental deve cumprir. No entanto esta especificação foi
desenvolvida fundamentalmente por especialistas de gestão documental, através de processos
expeditos, sem a aplicação evidente das técnicas, métodos ou boas práticas fundamentais da
Engenharia de Requisitos (ER), o que é reconhecido como um risco elevado para potenciais
inconsistências, contradições e lacunas. Os conceitos fundamentais da ER implicam que uma
especificação de requisitos deve ser completa e consistente e os seus requisitos devem ser bem
formados, isto é cumprir um conjunto de critérios de qualidade, nomeadamente não ambiguidade,
atomicidade, completude e compreensibilidade. Neste projecto enfrentou-se o problema de analisar
uma especificação de requisitos de referência e determinar o seu grau de alinhamento com as boas
práticas de ER. A partir de uma análise automatizada à especificação MoReq2010 foi assim possível
analisar aspectos de qualidade dos seus requisitos. Foram assim desenvolvidas heurísticas segundo
as boas práticas de ER, visando suportar a análise à formação do requisitos e às relações entre todos
os eles. Tal permitiu identificar requisitos mal formados e inconsistências, e com esses resultados, foi
possível propor soluções para melhorar a especificação.

Palavras-Chave: Engenharia de Requisitos, Qualidade de Requisitos, Gestão Documental, Sistemas
de Gestão de Documentos de Arquivo, MoReq.
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Abstract: As the knowledge and practices on specific views of information systems stabilize and it
begins to be possible to provide references, motivation comes naturally to a demand and supply of
systems or components for these systems that already incorporates those references to the detriment
of custom development. The referencial specification MoReq2010 is an example of one of those
cases, in order to provide a set of basic requirements that a document management system must
meet. However, this specification was developed primarily by specialists in document management,
through expedited procedures without clear application of the techniques, methods or practices of the
fundamentals of requirements engineering (RE), which is recognized as a high risk for potential
inconsistencies, contradictions and gaps. The fundamental concepts of RE imply that a requirements
specification should be complete and consistent and their requirements must be well formed, fulfilling
a set of quality criteria, including no ambiguity, atomicity, completeness and comprehensibility. In this
project the problem handled was the analysis of a referencial requirements specification and to
determine the degree of alignment with the best practices of RE. With an automatic analysis of the
specification MoReq2010 it was possible to analyze some aspects of the quality of its requirements.
Thus it were developed heuristics according to the RE good practices, and for supporting the analysis
of the form of the requirements as theirs dependency relationships between all. This allowed the
identification of malformed requirements and inconsistencies and, with the results, propose solutions
to improve the specification.

Keywords: Requirements Engineering, Requirements Quality, Document Management Systems,
Record Management Systems, MoReq.
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1 Introdução
Neste capítulo é apresentado o problema e motivação, um sumário dos resultados obtidos, e uma
descrição da estrutura do documento.

1.1 Problema e Motivação
Estima-se que as organizações, em 2009, geriram cerca de seiscentos mil pentabytes de
informação [1]. Uma gestão capaz dessa informação é fundamental para a eficácia e eficiência de
todos os processos da organização. Um sistema de gestão documental torna-se portanto um sistema
desejado em qualquer grande organização. A procura acrescida de sistemas de gestão documental e
de arquivo é acompanhada pelo aparecimento de novos sistemas, com diferentes características,
servindo diferentes interesses.
À medida que o conhecimento e as práticas sobre determinadas vistas dos sistemas de informação
se vão estabilizando e começa a ser possível estabelecer referências, surge a motivação natural para
uma oferta e procura de sistemas ou componentes para sistemas já incorporando essas referências,
em detrimento de “desenvolvimentos à medida”.
A especificação de referência MoReq2010 [2] é um exemplo de um desses casos, com o intuito de
oferecer um conjunto de requisitos fundamentais que um sistema de gestão documental deve
cumprir. Concretamente, a especificação MoReq2010 está a ser utilizada como especificação de
referência no desenvolvimento de linhas orientadoras a recomendar na Administração Pública
Portuguesa, no contexto de um grupo de trabalho promovido pela AMA1 e com a colaboração, entre
outras organizações, da DGARQ2 e do IST.
No entanto esta especificação foi desenvolvida fundamentalmente por especialistas de gestão
documental, através de processos expeditos, sem a aplicação evidente das técnicas, métodos ou
boas práticas fundamentais da Engenharia de Requisitos (ER), o que é reconhecido como um risco
elevado para potenciais inconsistências, contradições e lacunas. Os conceitos fundamentais da ER
implicam que uma especificação de requisitos deve ser completa e consistente e os seus
requisitos devem ser bem formados, isto é cumprir um conjunto de critérios de qualidade,
nomeadamente não ambiguidade, atomicidade, completude e compreensibilidade.
Neste projecto enfrentou-se o problema de analisar uma especificação de requisitos de
referência e determinar o seu grau de alinhamento com as boas práticas de ER. A assunção foi a de
que aplicando técnicas de ER seria possível analisar a qualidade dos requisitos (partindo de
diferentes heurísticas que ajudam a encontrar expressões ambíguas, não atómicas, incompletas ou

1

Agencia para a Modernização Administrativa, http://www.ama.pt

3

Direcção Geral de Arquivos, http://dgarq.gov.pt

incompreensíveis), as relações de dependências entre os requisitos, identificar inconsistências e
melhorar a navegabilidade e rastreabilidade da especificação.

1.2 Objectivo e Resultados
O objectivo concreto do projecto foi analisar uma especificação de requisitos genérica,
MoReq2010, usando conhecimentos e boas práticas propostas por especialistas de ER. O
MoReq2010 foi desenvolvido fundamentalmente por especialistas do domínio de gestão
documental. Por essa razão tem muitas falhas, na perspectiva de ER. É possível aplicar técnicas e
boas práticas de engenharia de requisitos, para identificar lacunas e inconsistências na
especificação MoReq2010. Se essas lacunas e inconsistências forem ultrapassadas será possível
uma aplicação mais eficaz dos requisitos expressos no documento e será estreitada a relação e
melhorada a comunicação entre os stakeholders3 do negócio com os responsáveis pelo
desenvolvimento do sistema, e assim facilitada a implementação e gestão dos requisitos.
Os resultados obtidos estão relacionados com a consistência, rastreabilidade e navegabilidade
na especificação MoReq2010, com a análise individual dos requisitos e com a análise das
relações entre os mesmos.
A estruturação do documento de requisitos MoReq2010 possibilitou uma melhoria da
rastreabilidade e identificação de inconsistências. Adicionalmente a migração da informação para um
sistema facilitou a análise automática, fundamental para a obtenção dos restantes resultados.
Na análise individual dos requisitos foi possível identificar à partida cerca de cem requisitos pouco
compreensíveis, cerca de vinte requisitos ambíguos e cerca de oitenta requisitos não atómicos, num
total de 172 requisitos. Após analisar os resultados estes números desceram, devido à existência de
falsos positivos.
Na análise das relações entre requisitos foi possível identificar uma elevada dependência de todos
os capítulos de requisitos com o capítulo 2 do documento MoReq2010. Identificaram-se também
fortes dependências ou interdependências entre outros capítulos. Foi também possível identificar que
existem requisitos dos quais muitos dependem. Porém a especificação MoReq2010 não expressa,
explicitamente, qualquer relação entre requisitos.
Tentou-se ainda identificar agrupamentos de requisitos, mas os resultados foram pouco claros, e
de difícil análise.

1.3 Estrutura do Documento
O documento é composto por seis capítulos em que nos dois primeiros capítulos, “2. Engenharia
de Requisitos e “3. Gestão Documental”, são apresentados conceitos fundamentais dos dois grandes

3

Stakeholder: Mantem-se a palavra em inglês, por ser uma expressão usual no domínio de engenharia de
software e sistemas de informação. A tradução seria “partes interessadas”.
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domínios de conhecimento necessários para a concretização deste projecto. No capítulo 2,
Engenharia de Requisitos, são descritos os artefactos usados nesse domínio, nomeadamente os
requisitos, os cenários e as actividades e são descritas diferentes metodologias que se podem aplicar
em diferentes situações. No capítulo 3, são descritos os conceitos fundamentais de gestão
documental, são apresentados conceitos e técnicas relacionadas com sistemas de gestão de
conteúdos (que são uma generalização de um sistema de gestão de documental), e por fim são
descritas algumas das mais importantes normas e referências de gestão documental e de arquivo.
No capítulo 4 é feita uma análise do problema, sendo apresentado um estudo mais cuidado e
focado nos dois domínios (ER e GD) onde se apresentam técnicas e referencias sobre a avaliação
da qualidade de requisitos e de especificação de requisitos. Posteriormente são descritas as
actividades de validação e verificação de requisitos, assim como as heurísticas para análise de
qualidade. Na secção 4.5 é feita uma análise mais focada ao MoReq2010, sendo analisado a sua
estrutura e conteúdo. O capítulo é concluído com uma análise (manual) ao MoReq2010 na
perspectiva das boas práticas de ER.
No capítulo 5 é descrita a proposta de solução tecnológica. São apresentados os casos de uso,
relacionados com os actores, o modelo do domínio da solução, os componentes desenvolvidos e
serviços disponibilizados.
No capítulo 6 são apresentados resultados, a validação e uma análise crítica dos mesmos. Este
capítulo está dividido em três secções, que descrevem os resultados em três perspectivas:
Consistência e Rastreabilidade do MoReq2010, Análise Individual de Requisitos e Análise de
Relações entre Requisitos.
Por fim, no capítulo 7, são apresentadas as conclusões do projecto, é descrito o processo de
desenvolvimento e é apresentado um sumário dos resultados e as oportunidades de trabalho futuro
que este projecto pode desencadear.

3
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2 Engenharia de Requisitos
Este capítulo é constituído por duas secções. Na primeira são descritos os artefactos usados no
domínio de Engenharia de requisitos (ER), os requisitos, os cenários e as actividades de ER. Na
segunda são descritas diferentes metodologias que se podem aplicar em diferentes contextos.

2.1 Artefactos de Engenharia de Requisitos
A engenharia de requisitos (ER) é o campo que procura definir o contexto e o espaço do
problema de um projecto a partir da sistematização de um conjunto de actividades tais como o
levantamento, especificação, documentação, análise, negociação, validação e gestão de
requisitos (representadas na Figura 1). Todas as actividades descritas têm um propósito e finalidade
na ER e é portanto essencial que todas façam parte de um processo de engenharia de requisitos
adequado e eficiente. A ausência de qualquer uma das actividades no processo pode provocar
atrasos, derrapagens orçamentais, aumento dos custos de manutenção, ou no pior caso possível,
resultar num sistema que não suporta as reais necessidades dos utilizadores e do negócio.

Figura 1 – Conceitos de Engenharia de Requisitos
O sucesso das actividades de ER depende da identificação e uso correcto dos artefactos
reconhecidos nesta área de negócio. Nesta secção são apresentados os elementos (metas4,
requisitos, cenários) que suportam essas actividades.

4

Metas: Tradução de Goals, do inglês
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Tipicamente a ER procura representar o espaço do problema (vista externa do sistema) e não o
espaço da solução (vista interna do sistema) que é endereçado pelo desenho e desenvolvimento do
projecto. Este objectivo de ER é também uma das maiores causas de dificuldades de ER uma vez
que o espaço do problema tem menos restrições o que torna o contexto da discussão virtualmente
infinito. Devido a isso é frequente a necessidade de lidar com ideias mal definidas e inconsistentes
entre si, uma dificuldade que é agravada pela necessidade de se partir de pressupostos tais como o
impacto do novo sistema no ambiente envolvente, ou as ameaças e perigos do ambiente ao sistema.
Torna-se portanto fundamental delimitar o espaço do problema definindo o contexto.
O contexto de um sistema pode ser muito complexo, já que engloba os processos de negócio,
fluxos de informação, componentes de hardware e aplicações existentes, sistemas exteriores que
interagem com o sistema, normas de segurança, código legal, utilizadores, clientes, entre muitos
outros. O detalhe desejado na definição do espaço é portanto uma característica sensível: a definição
de um espaço demasiado pequeno acarreta o risco de tornar impossível a satisfação de alguns
requisitos enquanto a definição de um espaço demasiado alargado acarreta o risco de fazer perder
demasiado tempo e provocar a acção fora da área de competência ou autoridade dos actores
envolvidos [3].
Adicionalmente todo o processo envolve muitas pessoas (stakeholders), por vezes com objectivos
e prioridades diferentes, que nem sempre têm uma ideia clara do que pretendem. O próprio contexto
do negócio está constantemente sujeito a mudanças e a implementação de um novo sistema irá
afectar as actividades normais de qualquer organização. Resumindo a engenharia de requisitos tem
de lidar com um conjunto de situações de diversos domínios e portanto torna-se fundamental
compreender o aspecto humano intrínseco. Por esta razão conhecimento teórico e técnicas de
diversas ciências tais como a psicologia, sociologia ou linguística, são importantes para as
actividades descritas [4].

2.1.1 Requisitos
Um requisito pode ser definido como [5]:

1) Uma condição ou capacidade necessária por um utilizador para resolver um problema ou
atingir um objectivo
2) Uma condição ou capacidade que tem de ser cumprida ou detida por um sistema ou
componente para satisfazer um contrato, norma, especificação ou qualquer outro
documento obrigatório
3) Uma representação documentada de uma condição ou capacidade descrita em 1) e 2)

Segundo [6] os requisitos podem ter três funções:


Ferramenta de contratualização: uma especificação que define o contexto técnico e um
contrato de desenvolvimento com valor legal e que serve para proteger todas as partes
6

envolvidas;


Ferramenta de gestão de configurações: a definição e relação entre os requisitos que
constituem as funcionalidades e o contexto do sistema. Controlando os requisitos controla-se
a definição da configuração;



Ferramenta de engenharia: os requisitos podem ser usados como plataforma de
comunicação entre todos os actores para descrever e compreender as necessidades
operacionais, apoiar decisões de cariz técnico, definir a arquitectura e/ou para verificar a
conclusão de módulos ou do próprio projecto;

Em [7] são considerados três tipos de requisitos: funcionais, de qualidade (ou não funcionais)
e de restrição. Já em [8] o autor refere que os requisitos podem ser organizados em diversas
categorias, não havendo distinção entre níveis de abstracção e tipos de requisitos. A Tabela 1
apresenta diferentes classificações possíveis e respectivas descrições.
Tabela 1 - Exemplos de Classificações de Requisitos
Classificação
possível

Categorias
Funcional: Relacionado com o que o sistema é suposto fazer, com a função para o qual existe;

Tipologia

Não Funcional:
requisito que define
um critério de
avaliação da
operacionalidade do
sistema, ao invés da
sua funcionalidade e
comportamento
esperado

Requisito de desempenho: a qualidade com que uma função ou actividade
deve ser executada pelo sistema (tempo, cobertura, quantidade);
Requisito de usabilidade: requisito relacionado com a apresentação e
interface da aplicação;
Requisito de segurança: requisito relacionado com a protecção e acesso aos
dados;
Requisito de segurança: requisito relacionado com a protecção e acesso aos
dados;

Requisito do cliente: requisito que define uma expectativa do sistema, no que diz respeito ao seu
objectivo, ao contexto, às restrições ou à eficácia esperada;
Nível de
abstracção

Requisito de sistema: requisito que define uma necessidade do sistema (Hardware ou Software), para
suportar o seu funcionamento eficaz e eficiente;
Requisito derivado: requisito que resulta da transformação de outro requisito de mais alto nível;
Requisito atribuído: requisito que é distribuído num conjunto de requisitos de mais baixo nível. O
requisito é dividido e distribuído nos outros;

A norma IEEE 830-1998 [9] propõe vários tipos de organização para uma especificação de
requisitos (por exemplo, orientados a funcionalidades, objectos, classe, modo) considerando que
diferentes sistemas podem adequar-se melhor a diferentes modos de organização de requisitos. No
entanto, a norma dá especial ênfase às categorias de interfaces externas, funções, requisitos de
performance, requisitos lógicos para a base de dados, restrições de design e atributos do sistema.
Um requisito bem formado tem também que satisfazer um conjunto de critérios [8]:


Um requisito tem de ser exequível devendo representar um objectivo que tenha uma solução
tecnicamente viável e com custos aceitáveis;



Um requisito tem de ser verificável devendo representar um objectivo que seja possível de
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verificar de um modo objectivo e inequívoco;


Um requisito tem de ser inequívoco só podendo ter um significado;



Um requisito tem de ser completo devendo conter toda a informação necessária para ser
compreendido;
Um requisito deve ser expresso em termos de necessidade e não solução, ou seja, deve



descrever o “porquê” e “o quê”, e não o “como”.

2.1.2 Cenários
Um cenário representa um exemplo concreto do uso de um sistema e pode descrever uma
sequência de interacções a diferentes níveis de abstracção, captando assim diferentes níveis de
detalhes. A Figura 2 representa o uso de cenários como uma camada entre os modelos conceptuais,
constituídos por requisitos, metas e arquitecturas e a camada da realidade. Esta capacidade
intermédia de abstracção tem um impacto muito positivo em qualquer actividade de ER:


Auxiliando a simulação do sistema e ajudando a entender se um requisito ou um conjunto
de requisitos é ou não satisfeito pelo sistema;



Suportando o processo de documentação, ajudando a compreender o contexto dos
requisitos, sendo uma importante ferramenta para a identificação de actores, papéis,
metas, pré-condições, pós-condições, recursos, localizações, etc. [7]

Figura 2 - Cenário com uma abstracção de nível médio (adaptado de [7])
Um cenário pode ser caracterizado por um conjunto de características, que lhe definem o
propósito, o nível de abstracção, o estado que simulam, o contexto e a solução que simulam. O
que os distingue é expresso na Tabela 2.
Existem variadas formas de documentar um cenário: através de linguagem natural como se
tratasse de uma pequena narrativa; de um modo estruturado através da enumeração de requisitos ou
documentação tabular também com linguagem natural; ou através de modelos. A linguagem UML
(Unified Modeling Language5) suporta a documentação através de modelos através de diagramas de
casos de uso (Figura 3).

5

http://www.uml.org
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Tabela 2 - Diferentes tipos de cenários
Característica

Tipo
Descritivo

Propósito

Nível de
abstracção

Estado

Solução

Cenário que descreve um processo ou fluxo, de modo a dar a compreender as
operações, agentes envolvidos, eventos, etc.;

Exploratório

Cenário que é criado para avaliar e explorar possibilidades, soluções alternativas;

Explicativo

Cenário para explicar uma meta, uma solução ou uma sequência de interacções;

Instancia

Cenário que descreve uma sequência concreta de interacções entre actores, com
inputs e outputs concretos;

Tipo

Cenário que descreve uma sequência abstracta de interacções, referindo-se a
papéis, tipos de input ou output, não os especificando;

Misto

Cenário que descreve elementos concretos e elementos abstractos de interacções;

Estado actual

Cenário para suportar o design de um modelo de um sistema existente, para, por
exemplo, documentar o uso corrente do sistema – sistema As-Is;

Estado
pretendido

Cenário para suportar o design de um modelo de um sistema pretendido, de uma
realidade ainda não existente – sistema To-Be

Sistema interno
Contexto

Descrição

Cenário que se foca exclusivamente em acções internas do sistema, que acontecem
dentro dos limites do sistema;

Interacções

Cenário que se foca nas interacções entre o sistema e os actores que o envolvem

Contexto
envolvente

Cenário que além de se focar nas relações do sistema com os actores, também
procura focar-se na informação sobre o contexto externo do sistema, que relevante
para a utilização deste;

Normal

Cenário que documenta a sequência de interacções que é normalmente executada
para satisfazer determinado conjunto de objectivos;

Alternativa

Cenário que documenta a sequência de interacções que pode ocorrer
alternativamente ao cenário normal e que também resulta na satisfação dos
objectivos associados ao cenário normal;

Excepcional

Cenário que documenta a sequência de interacções que é executada em vez de um
outro cenário, quando um evento excepcional ocorre. Como consequência desse
evento excepcional é possível que um ou mais objectivos não sejam satisfeitos;

Figura 3 – Exemplo de um Diagrama de Caso de Uso em UML6

6

http://argouml-stats.tigris.org
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Um caso de uso pode ser definido como uma especificação de sequências de acção que um
sistema ou subsistema pode fazer, interagindo com objectos externos, providenciando um serviço
com valor associado. Este tipo de diagrama é muito útil para o levantamento e documentação de
requisitos, pois apresenta uma funcionalidade numa linguagem perceptível tanto para os clientes
como para os engenheiros de sistemas de informação.

2.1.3 Actividades de Engenharia de Requisitos
Tabela 3 - Actividades de Engenharia de Requisitos
Descrição

Técnicas e Ferramentas

Levantamento

Após a identificação dos stakeholders identificam-se os
requisitos que o sistema tem de satisfazer.

Entrevistas, inquéritos, cenários,
brainstorming em workshops,
protótipos, simulações, focus
groups,
categorização
de
stakeholders, etc.

Análise e
Negociação

Garantir a unicidade, consistência e completude dos
requisitos, identificando anomalias, e procurando resolvelas; priorização dos requisitos

Mapas relacionais, diagrama de
contexto,
tabela
eventoresposta, casos
de
uso,
modelação
de
dados,
priorização de requisitos

Especificação e
Documentação

O registo da documentação deve descrever, além dos
requisitos, o background do sistema, o domínio e contexto
do problema, um glossário, a descrição dos stakeholders e
qualquer outra informação relevante. A norma IEEE 8301998 propõe uma estrutura com Introdução, Descrição
Geral e Especificação de Requisitos

Templates, layouts, linguagem
natural, linguagem natural
controlada, linguagem formal,
regras
de
documentação,
estruturação da documentação,
etc.

Validação e
verificação

Garantir que a documentação e especificação
representam de um modo preciso as necessidades dos
stakeholders; avaliar a perenidade lógica dos requisitos

Inspecções, análises formais,
animações,
simulações,
protótipos, etc.

Gestão de Requisitos

Garantir a rastreabilidade dos requisitos; analisar a
maturidade e estabilidade dos requisitos; gerir mudanças
(eliminação, alteração ou adição) de requisitos durante a
fase de desenvolvimento ou manutenção do sistema, de
modo a minimizar o impacto e risco que daí advém.

Politicas e procedimentos de
controlo de mudança, definir
atributos
dos
requisitos,
matrizes de rastreabilidade, etc.

Desenvolvimento de Requisitos

Actividade

Para comunicar e uniformizar com sucesso o conhecimento partilhado entre os stakeholders de
um sistema pretendido é necessário executar um conjunto de actividades. No entanto, diferentes
autores defendem diferentes actividades ou diferentes sequências de actividades. As actividades
descritas em seguida representam o conteúdo de diversos trabalhos, embora nem sempre com as
denominações correspondentes. Por exemplo, em [3] o autor separa a análise de requisitos da
modelação enquanto em [4] estas representam uma actividade apenas seguida de outra
denominada comunicação de requisitos. Não só os autores nos oferecem diferentes perspectivas
como também diferentes metodologias de desenvolvimento com diferentes sequências e diferentes
graus de detalhe em cada actividade. Por exemplo na metodologia de desenvolvimento Agile, a ER é
caracterizada pela utilização de prototipagem, técnicas Joint Application Design (JAD) para
ultrapassar conflitos, especificações de requisitos menos formais e desenvolvimento de muitos
casos de uso [8]. Este capítulo não pretende fazer um levantamento exaustivo de todas estas
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perspectivas, mas explicar algumas das actividades aceites como mais fundamentais na engenharia
de requisitos.
A Tabela 3 apresenta a descrição de diferentes actividades de engenharia de requisitos e
possíveis técnicas e ferramentas a aplicar como suporte.

2.2 Metodologias de Engenharia de Requisitos
Nesta secção são apresentadas algumas metodologias propostas, como o COSMOD-RE [7] e
Communication Analysis [10], com diferentes propósitos. São também apresentadas metodologias
orientadas a aspectos e orientadas a metas.

2.2.1 COSMOD-RE

Figura 4 - Camadas, Artefactos e Processos do COSMOD-RE [7]
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Esta metodologia proposta por Klaus Pohl propõe uma abordagem por camadas, para lidar com a
complexidade de um sistema informático [7]. As camadas abstraem e ajudam a estruturar o espaço
do problema ou da solução. Esta abordagem permite uma decomposição hierárquica (estratégia
“divide-to-conquer”), uma maior separação de interesses, categorização de requisitos e maior
facilidade de rastreabilidade. São consideradas quatro camadas:





Camada do sistema: a camada de mais alto nível define os requisitos e a arquitectura
independentemente da implementação, da tecnologia e da estrutura interna do sistema;
Camada de decomposição funcional: divide o sistema em blocos funcionais, descrevendo
as suas dependências e associando-lhes os requisitos;
Camada de componentes de Software/Hardware: representa o sistema por blocos de
software e hardware, sendo-lhes associados os requisitos que satisfazem;
Camada de desenvolvimento: nesta camada é descrita a arquitectura tecnológica.

O COSMOD-RE considera ainda outras duas dimensões que cruza com as camadas: os
artefactos e os processos.
Os artefactos considerados, representados em todas as camadas, são as metas, os cenários, os
requisitos e a arquitectura. Para garantir a consistência dos artefactos estes devem ser criados
percorrendo as diferentes camadas iterativamente de forma a ir refinando os artefactos obtidos em
cada uma das camadas e consequentemente incrementando a sua qualidade final.
Os processos representam os métodos para se obter artefactos em cada camada. O COSMODRE considera três processos em que cada um se foca em duas camadas adjacentes. Os processos,
representados na Figura 4, são:


Processo da camada do sistema, cujos objectivos são captar as metas e os requisitos,
desenvolver a arquitectura e os casos de uso da camada de sistema e também
desenvolver a arquitectura, os casos de estudo e captar as metas da camada funcional;



Processo da camada funcional, cujos objectivos são criar os requisitos da camada
funcional e criar as metas, desenvolver a arquitectura e os casos de uso da camada HW /
SW;



Processo da camada HW / SW, cujos objectivos são criar os requisitos da camada
funcional, ao mesmo tempo que se criam as metas e se desenvolve a arquitectura e os
casos de uso da camada desenvolvimento.

Cada processo é ainda detalhado por cinco subprocessos que constituem procedimentos
genéricos a ser aplicados nas diferentes camadas.

2.2.2 Communication Analysis
A metodologia de Communication Analysis [10] propõe uma abordagem para levantamento de
requisitos baseados em camadas. Este método procura capturar os requisitos analisando os fluxos
de comunicação, o que implica desenhar a arquitectura organizacional e entender os processos de
negócio.
O método propõe que se divida o processo de levantamento de requisitos em cinco níveis:
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L1. Sistema / Subsistema: onde se captura uma descrição geral da organização e do seu
ambiente (Arquitectura organizacional). Idealmente o problema será decomposto, e a
complexidade do mesmo reduzida



L2. Processo: onde se captura a descrição dos objectos e processos de negócio
(Arquitectura de informação e de processos)



L3. Interacções de comunicação: onde se descrevem os eventos de comunicação



L4. Ambiente de utilização: onde se captura dos requisitos relacionados com o uso do
sistema a desenvolver



L5. Ambiente operacional: onde se desenha e implementa a arquitectura aplicacional do
novo sistema

2.2.3 Metodologias Orientadas a Aspectos
Em 1999, John Grundy propôs que se devia identificar todos os aspectos que afectam os
componentes de um sistema [11]. Muitos autores consideram ter sido esse o início da AORE (Aspect
Oriented Requirements Engineering – engenharia de requisitos orientada a aspectos) [12]. Por
aspecto entende-se um conjunto de características que definem uma perspectiva sobre um
componente e constituem um modo para melhor compreender e agir sobre os dados, as
funcionalidades, restrições e inter-relações dos componentes. A Tabela 4 descreve alguns aspectos
identificado em [11]. Note-se que determinados aspectos podem existir apenas em alguns
componentes enquanto outros podem ser partilhados. Os aspectos podem ser usados para
refinamento top-down (partir dos aspectos para identificar os requisitos) ou bottom-up (identificar os
requisitos e agrupa-los em função de aspectos).
Tabela 4 - Aspectos identificados por John Grundy
Aspecto

Detalhes do Aspecto

Descrição

Interface do
utilizador

Vistas, feedback

Aspectos que suportam interfaces de
utilizador, incluindo interfaces extensíveis e
compostas para diferentes componentes

Colaboração

Edição sincronizada, Gestor de versões,
Protocolo de edição partilhada, Etc.

Aspectos que suportam
colaborativo de utilizadores

Persistência

Guarda /carregar dados, Pesquisar dados,
Gestão de versões, Etc.

Aspectos que suportam a gestão de
persistência de dados

Distribuição

Identificação de objectos, Invocação
operações, Gestão de transacções,
Fiabilidade, Etc.

Configuração

de

o

trabalho

Aspectos que suportam a gestão de
objectos distribuídos
Aspectos que suportam a configuração do
componente pelo utilizador final

Ficheiros de configuração

Mais tarde, em 2002, em [13], é proposto um processo para identificação e especificação dos
aspectos através de um modelo geral para AORE o que representa o início de um ciclo de
investigação mais intenso na área e do qual surgiram variadas técnicas [12]. Foram identificadas
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como principais motivações para a utilização de AORE a maior facilidade de rastreabilidade e a
identificação precoce dos conflitos, e respectiva gestão.

Figura 5 - Modelo AORE [13]
A Figura 5 representa o modelo proposto. Este tem início na identificação de responsabilidades e
no levantamento dos requisitos sendo fundamental relacionar as responsabilidades e os requisitos de
forma a evitar futuros conflitos. Depois de especificar as responsabilidades deve-se procurar
candidatos a aspectos. Uma responsabilidade que cruza vários requisitos será considerada uma
candidata a aspecto. De seguida especifica-se e prioriza-se (para suportar a resolução de conflitos)
os aspectos e o processo termina com a especificação das dimensões.

2.2.4 Metodologias Orientadas a Metas
Os requisitos são o resultado de um conjunto de propósitos desejados para um sistema. E as
metas são uma abstracção desses propósitos. É portanto fácil compreender que muitos autores
defendam que o processo de ER deva ser precedido pela modelação e documentação de metas,
que representem as intenções dos stakeholders. As vantagens da utilização de metas [14]:


Oferecem uma visão global do sistema;



Direccionam o processo de levantamento de requisitos;



Ajudam a filtrar requisitos irrelevantes;



Servem de prova de completude de um projecto;



São mais estáveis que os requisitos, sendo portanto mais fácies de gerir.

A identificação de metas pode por vezes ser um desafio complicado. Embora por vezes os
stakeholders consigam identificar explicitamente metas, a maior parte das vezes estas estão
implícitas sendo necessário fazer o levantamento das mesmas. Com o intuito de criar mecanismos e
ferramentas para sistematizar e tornar mais eficiente este processo, variadas frameworks foram
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desenvolvidas, nomeadamente KAOS, e foram definidas diferentes linguagens para a modelação das
metas, por exemplo o I*.
Em KAOS são inseridas ligações de responsabilidade para relacionar os submodelos de metas
com os de agentes. Uma meta pode ser atribuída a agentes alternativos através de ligações de
responsabilidade OR o que permite a exploração de propostas de soluções diferentes. Por sua vez as
metas podem ser subdivididas através de ligações de decomposição AND ou OR, e interrelacionadas
através de ligações de conflito [7] [15].
A linguagem I* é orientada ao agente e é constituída por dois modelos: um que modela as
dependências, o Strategic Dependency Diagrams – SDD – e outro que modela os actores envolvidos,
descrevendo a que metas estão associados, o Strategic Rationale Diagrams – SRD [7] [15].

15
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3 Gestão Documental
Neste capítulo são apresentados os conceitos fundamentais de gestão documental, são
apresentados conceitos e técnicas relacionadas com sistemas de gestão de conteúdos (que são
uma generalização de um sistema de gestão de documental), e por fim são descritas algumas das
mais importantes normas e referências de gestão documental e de arquivo.

3.1 Conceitos Fundamentais
A Figura 6 mostra os conceitos essenciais de gestão documental e o modo como estes se
relacionam. As suas definições [16] são expressas na Tabela 5 e relacionadas na Figura 6.

Figura 6 - Conceitos de Gestão Documental e de Arquivo
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Tabela 5 - Conceitos de gestão documental
Conceito

Definição

Documento

Qualquer objecto ou informação que possa ser tratado como uma unidade [17];

Documento
de arquivo7

A norma NP 4438 [17] define documento de arquivo como “informação produzida, recebida e
mantida a título probatório e informativo por uma organização ou pessoa no cumprimento
das suas obrigações legais ou na condução das suas actividades”. Já a International Council
of Archives8 define documento de arquivo como “informação guardada produzida ou
recebida no início, durante ou fim de uma actividade individual ou institucional, que contem
conteúdo, contexto e estrutura suficiente para servir como prova de uma actividade”. Apesar
das diferentes definições importante é realçar que ambas entendem documento de arquivo
como uma prova, ou seja, informação com valor probatório [18].

Fundo

Unidade arquivista que corresponde à maior unidade orgânica. É composta por todos os
documentos produzidos e acumulados por uma mesma entidade.

Subfundo:

Conjunto de documentos produzidos dentro de um fundo, por uma das suas unidades
orgânicas, por exemplo o conjunto de documentos produzidos pelo departamento de
recursos humanos.

Série

Conjunto de documentos agrupados em função de um dado processo do negócio. Por
exemplo todos os documentos associados ao processo recrutamento numa empresa
constituem uma série de documentos

Subsérie

Uma divisão do conjunto representado por uma série, de modo a especificar mais o âmbito
da série. Por exemplo dentro da série do processo de recrutamento pode haver a subsérie
de captação e recrutamento de estagiários e a subsérie de contratação de gestores
executivos.

Colecção:

Conjunto de documentos agrupados segundo uma mesma característica comum (tipologia,
conteúdo, etc.). Por exemplo um dossier de legislação específica é reunido para discutir e
analisar determinado assunto.

Classificação

É um processo de organização de documentos que consiste em criar regras préestabelecidas para agrupar os documentos. Existem vários sistemas de classificação que
agrupam a informação de forma distinta.

Classificação
orgânica:

Agrupa os documentos de acordo com a procedência do documento. Portanto estes planos
de classificação tipicamente reflectem a arquitectura organizacional da organização

Classificação
funcional

Agrupa os documentos por tema e por função, ou seja, tende a reflectir a arquitectura de
processos da organização.

Plano de
classificação

Resulta de uma análise exaustiva das características dos documentos e das entidades que
os manipulam. É um documento que engloba relações hierárquicas (arquitectura
organizacional), actividades, funções e processos (arquitectura de processos), as diferentes
classificações e o procedimento de aplicação destas, assim como critérios de ordenação dos
documentos,

Prazo de
retenção

O tempo que um documento deve ser conservado. Pode ser calculado a partir de uma
análise de cinco passos:
1. Determinar requisitos legais ou administrativos
2. Determinar os diferentes tipos de utilização dos documentos no sistema
3. Determinar relações com outros sistemas
4. Considerar todas as utilizações possíveis do documento
5. Atribuir prazo de retenção tendo por base a avaliação total do sistema

Ciclo de vida
do
documento

Ciclo de vida de um documento é iniciado quando o documento é criado ou recebido por
uma entidade no decorrer de um processo. Quando todos os processos associados ao
documento terminam, o destino do documento tem de ser avaliado. Um documento tem uma
classificação associada. A classificação do documento define-lhe um prazo de retenção,
findo o qual o documento é preservado ou eliminado.

7

Tradução de Record

8

http://www.ica.org
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3.2 Sistemas de Gestão de Conteúdos (SGC)
A Association for Information and Image Management (AIIM)9 é uma organização não lucrativa, que
providencia educação, investigação e boas práticas de gestão documental e representa uma
referência nesse domínio. A definição de Sistema de Gestão de Conteúdos, segundo a AIIM, é10:
“Sistema de gestão de conteudo (SGC) é o conjunto das estratégias, métodos e ferramentas
usados para capturar, gerir, armazenar, preservar e distribuir conteúdo e documentos
relacionados com os processos organizacionais. SGC abrange a gestão de informação em todo o
contexto de uma organização, esteja a informação no papel, num ficheiro electrónico, numa base
de dados ou até num e-mail.”
Numa outra perspectiva, um sistema empresarial de gestão de conteúdos (SGC) pode ser um
conjunto de diferentes sistemas (onde cada um representa um conjunto de estratégias, métodos e
ferramentas) aplicados para capturar, gerir, guardar, preservar e distribuir o conteúdo e
documentos relacionados com os processos de negócio de uma organização tal como ilustrado na
Figura 6.

Figura 7 - Sistema de Gestão de Conteúdos

Um sistema de gestão de conteúdos pode portanto assumir diferentes formas, cada qual com seu
propósito e âmbito. Note-se que um SGC pode ser um conjunto com mais de que um sistema. A AIIM
define os seguintes sistemas como uma forma de SGC:


Sistema de gestão documental: Sistema responsável pela gestão, armazenamento e
monitorização de documentos electrónicos;



9

Sistema de gestão de documentos de arquivo: Sistema responsável pela gestão de

http://www.aiim.org

10

Traduzido pelo autor do documento original
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documentos de arquivo durante todo o seu ciclo de vida, desde a criação até à preservação
e/ou eliminação;


Sistema de gestão de conteúdo Web: Um sistema que apoia a manutenção, controlo,
alterações e agregação do conteúdo com suporte na rede;



Sistema de gestão de conhecimento: Um sistema que apoia a identificação, criação,
representação e distribuição de ideias e experiencias;



Sistema de gestão de processos de negócio: Sistema que apoia a criação, execução,
monitorização e optimização de tarefas que constituem um processo de negócio, numa
organização.

O processo de gestão da informação na perspectiva de um SGC é suportado por um conjunto de
actividades:


Captura: os documentos podem provir de fontes de diversas naturezas, e existir em diversos
formatos. Na captura os documentos são armazenados no sistema, num formato suportado
por este;



Gestão: assim que um documento é recebido deve ser classificado e classificado com
metadados e poderá ser encaminhado para um processo de preservação, num sistema de
gestão de arquivo;



Armazenamento: um documento é armazenado quando não está em condições de ser
preservado, ou ainda não existe essa necessidade. O acesso ao documento pode ainda ser
necessário e a destruição ou alteração deve ser proibida;



Distribuição: os documentos têm de estar acessíveis aos colaboradores da organização. O
processo de distribuição define quem tem acesso, e garante a integridade e consistência da
informação ao ser apresentada;



Preservação: processo necessário para assegurar a conservação de documentos autênticos
por um longo período de tempo;

3.3 Normas e Referencias de Gestão Documental e
de Arquivo
Neste capítulo são descritas um conjunto de referências, normas, regulamentos e legislação
fundamentais para assegurar a execução e implementação consistente e eficaz de sistemas de
gestão documental e de arquivo.

3.3.1 ISO 15489 / NP 4438 – Informação e Documentação. Gestão de
Documentos de Arquivo
A Norma Portuguesa 4438 [17] é uma instanciação da norma ISO 15489 à realidade portuguesa e
visa, fundamentalmente, fornecer orientações para a organização e gestão de documentos,
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independentemente da forma, fontes ou destino destes. Definindo um guia para a definição de
responsabilidades das organizações relativamente aos documentos que gerem a norma tem como
objectivo assegurar a gestão pertinente dos documentos, independentemente da natureza da
organização.
A norma é constituída por duas partes, sendo que a segunda apresenta um conjunto de
metodologias e processos para concretizar a primeira parte que apresenta definições e orientações.

3.3.2 ISO 26122: Information and Documentation – Work Process
Analysis for Records
Esta norma, representada pelo relatório técnico homónimo, descreve uma framework para
analisar os processos relacionados com a criação e gestão de registos. São consideradas duas
análises:


Análise Funcional, que passa por organizar os processos em funções;



Análise sequencial, que passa por identificar o fluxo da informação ao longo dos processos

3.3.3 ISO 30300/1: Information and Documentation – Record
Management Systems
As normas ISO 30300 e 30301 constituem uma abordagem estratégica, abrangente, que suporta a
implementação de processos operacionais, sistemas e controlos de gestão documental. Acima de
tudo estas normas têm como alvo os gestores e auditores, apresentando-lhes um conjunto de
políticas, boas práticas e riscos legais. Enquanto a norma 15489, apresentada em cima, se foca nos
aspectos operacionais, esta está mais relacionada com estabelecer uma estratégia organizacional,
tendo em conta políticas, planeamento, monitorização, liderança, etc..

3.3.4 ISO 16175: ICA Principles and Functional Requirements for
Records in Electronic Office Environments
Em 2006 o International Councilon Archives (ICA) desenvolveu um conjunto de requisitos para
sistemas de gestão de arquivo, consistente com a norma ISO 15489. Esta especificação procura
sintetizar um grande número de requisitos funcionais jurídicos, assim com um conjunto de requisitos
de sistema. São assumidos como objectivos catalisar uma melhor gestão de arquivos,
independentemente do domínio jurídico, suportar as necessidades do negócio, providenciar suporte
às actividades de auditoria e melhorar a consistência jurídica entre as diferentes comunidades.
Ressalvam, no entanto, que devido aos diferentes e variados meios jurídicos que querem cobrir, não
podem desenvolver orientações demasiado detalhadas.
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A especificação é constituída por três documentos: o 1º módulo, que apresenta o contexto e os
princípios básicos (superficialmente abordados na paragrafo anterior) e outros dois, apresentados
mais à frente, nos próximos parágrafos.
Modulo 2: Orientações e Requisitos Funcionais para Sistemas de Gestão de Documentos de
Arquivo Electrónicos
Este módulo apresenta um conjunto de orientações e requisitos funcionais fundamentais e
opcionais para o desenvolvimento de um sistema de gestão de arquivos electrónicos dedicado.
Os requisitos funcionais estão organizados da seguinte forma:


Captura de documentos de arquivo



Identificação de documentos de arquivo



Classificação de documentos de arquivo



Gestão de documentos de arquivo



Gestão de Documentos de Arquivo Híbridos (documentos de arquivo electrónicos e não
electrónicos)



Retenção e preservação de documentos de arquivo



Pesquisa, obtenção e apresentação de documentos de arquivo



Administração de documentos de arquivo

Modulo 3: Orientações e Requisitos Funcionais para Documentos de Arquivo em Sistemas de
Negócio
Este módulo apresenta um conjunto de orientações e requisitos funcionais fundamentais e
opcionais para organizações que pretendam integrar funcionalidades de gestão de documentos de
arquivo em sistemas de informação já existentes.
Apresenta um conjunto de requisitos muito mais orientados à integração num sistema existente,
compreendendo a possibilidade de determinado requisito poder ser cumprido por um outro sistema já
existente. Estão categorizados da seguinte forma:


Criar documentos de arquivo em contexto



Gerir e manter documentos de arquivo



Suportar importação, exportação e interoperabilidade



Retenção e preservação de documentos de arquivo quando necessário

3.3.5 MoReq – Modular Requirements for Records Systems
MoReq advém de Modular Requirements for Records Systems, que em português pode ser
traduzido para Requisitos Modulares para Sistemas de Gestão de Documentos de Arquivo. O MoReq
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foi desenvolvido pelo DLM-Forum11 com a colaboração e suporte da Comissão Europeia12 para ser
aplicado em sectores públicos ou privados que pretendam adquirir ou avaliar um sistema de gestão
de documentos de arquivo.
Em 2001 foi publicada a primeira versão da especificação. Em 2008 foi lançada a segunda versão,
o Moreq2, para colmatar novas necessidades e aproveitar novas oportunidades que o crescimento
das tecnologias de informação oferecia. O MoReq 2 diferencia-se do primeiro fundamentalmente por
assumir um contexto mais abrangente e pela inclusão de especificações de teste (framework de
testes) e de certificação (um esquema XML schema), assim como uma secção denominada “Chapter
Zero”, onde são descritos os requisitos legais e obrigatórios únicos da legislação de cada país. [2]
Em 2009 foi definido o trajecto pretendido para o MoReq: desenvolver uma terceira versão
denominada MoReq2010, e criar uma nova versão em 2012, onde os requisitos serão apresentados
em módulos específicos para cada tipo de negócio (saúde, finanças, direito, etc.).
O MoReq2010, publicado em Junho de 2010, apresenta uma reestruturação da estrutura e
conteúdo em relação aos seus antecessores sendo agora constituído por módulos independentes,
cada um passível de evoluir independentemente dos restantes [2]. O documento está estruturado em
capítulos, começando por apresentar “Informação Importante”, o “Contexto”, o “Propósito” e os
“Conceitos Chave”13. Após os capítulos introdutórios são então apresentados os requisitos base
funcionais (onze capítulos) e não funcionais (quinze capítulos). Por fim são apresentadas um conjunto
de séries de requisitos, com um ou mais módulos, e em que pelo menos um dos módulos tem de ser
cumprido para um sistema ser compatível com o MoReq2010.
Um sistema de gestão de documentos de arquivo que cumpra a especificação do MoReq2010 é
designado por MCRS (siglas para “MoReq2010 Compliant Record System” -Sistema de Gestão de
Documentos de Arquivo em Conformidade com o MoReq, em inglês). Para um sistema ser um MCRS
este tem de cumprir um conjunto de requisitos nucleares e tem de cumprir pelo menos um dos
módulos de requisitos de cada série. Isto permite que um conjunto de sistemas bastante diferentes
possam todos ser igualmente MCRS.

3.3.6 DoD 5015.2-STD

-

Design Criteria Standard for Electronic

Records Management Software Applications
O Design Criteria Standard for Electronic Records Management Software Applications 5015.2 [19]
é um documento que define requisitos para a gestão de documentos de arquivo no departamento de
defesa dos Estados Unidos da América [20] e é tido como norma em vários estados dos Estados
Unidos da América. As orientações fundamentais para um sistema de gestão de arquivo ser aceite
pela norma são [21]:

11

http://www.dlmforum.eu/

12

http://ec.europa.eu/transparency/archival_policy/moreq/

13

Traduzido pelo autor do documento original
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Séries de documentos de arquivo: os SGDA estão organizados em função do conceito de
séries, que constituem um conjunto de documentos que partilham do mesmo conjunto de
regras (classificação) que gerem o seu ciclo de vida. Dentro de uma série pode existir uma
outra série (subsérie). As séries estão organizadas numa estrutura hierárquica;



Metadados: os documentos, as séries, as subséries, todos necessitam de um conjunto de
metadados para apoiar o processo de organização e pesquisa;



Conexões: um SGC precisa de assegurar que os documentos se relacionam entre si, que
estão ligados. Essa ligação deve ser explícita;



Gestão de versões: um SGC deve ser capaz de suportar diferentes versões do mesmo
documento. Isto é um caso específico de conexão: uma nova versão de um documento é um
documento novo, como novos metadados, mas está ligado à versão anterior, e dela pode
herdar atributos;



Acesso: o SGC deve definir acessos aos documentos, usando atributos especiais, que
devem ser definidos ao inserir o documento no arquivo;



Documentos de arquivo vitais: conjunto de documentos considerados essenciais para o
funcionamento normal da organização;



Tabelas de Selecção: a uma série está associado um conjunto de regras de retenção e
alienação que deve incluir:
o

Critérios de selecção: quando é que a série pode ser encaminhada, seguindo os
critérios de tempo (alienação baseada no tempo), evento (alienação baseada na
ocorrência de um evento) ou tempo-evento (uma combinação de ambos)



o

Período de retenção: o período entre a selecção e a alienação

o

Acção de alienação: o que acontece ao documento terminado o período de retenção

Encerramento de documentos de arquivo: um evento pode fechar uma pasta, tornando
impossível a inserção de novos documentos, assim como os documentos que ela tem se
tornam inactivos (e deixa de ser permito qualquer alteração)



Retenção: o período de retenção define por quanto tempo um documento de arquivo tem de
ser guardado e mantido acessível.



Destino do Documento de Arquivo: determina o que acontece após terminado o período de
retenção



Pausa Legal: um SGC deve ter a habilidade de suspender as pastas de documentos. Todas
as alienações são interrompidas, não podem ser removidos nem alterados quaisquer
documentos de arquivo.
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3.3.7 DIRKS
O DIRKS é uma framework desenvolvida pela National Archives of Australia (NAA)14 que agrega
um conjunto de boas práticas e orientações para o correcto desenvolvimento de um sistema de
gestão de arquivos.
A framework tem como objectivo garantir que a informação e os documentos estão baseados e
alinhados com os requisitos do negócio apresentando para isso um processo que procura assegurar
eficiência e eficácia à gestão documental garantindo que os documentos são precisos, fidedignos,
legíveis, significativos e de longa duração.
Os principais objectivos desta framework são apresentados na Tabela 6 mapeados com os
diferentes passos do processo DIRKS.
Tabela 6 - Definição dos objectivos do DIRKS [22]
Objectivos

Passo

Compreender o negócio, a regulamentação e o contexto em
que opera a organização
Identificar as necessidades de criar, controlar, obter e
distribuir arquivos (necessidades relacionadas com
segurança, procedimentos).

Passo A: Investigação preliminar
Passo B: Análise da actividade de negócio
Passo C: Identificar os requisitos de arquivo

Avaliar em que medida as estratégias organizacionais
existentes satisfazem as necessidades do sistema de
arquivos

Passo D: avaliar os sistemas existentes

Identificar as estratégias pretendidas para o sistema de
arquivo

Passo E: identificar as estratégias para a
gestão do arquivo

Redefinir as estratégias existentes ou definir novas
estratégias para contemplar requisitos pouco ou nada
suportados pelos actuais sistemas

Passo F: definição do sistema de gestão de
arquivo
Passo G: Implementação de um sistema de
gestão de arquivo

Implementar, manter e rever essas estratégias

Passo H: revisão da implementação

Para a concretização desta metodologia é necessário formar equipas que incluam um gestor de
projecto, profissionais de gestão de arquivo (e.g. arquivistas), gestores de informação, engenheiros
de redes e informática, especialistas legais, auditores, especialistas do negócio e colaboradores da
organização [22]. De seguida apresenta-se uma descrição mais detalhada dos vários passos da
metodologia DIRKS:
A. O processo tem início numa investigação preliminar, onde se procura compreender o
contexto da organização. O objectivo é entender quais os factores que influenciam as
necessidades de criação e retenção de documentos de arquivo, assim como os pontos
fortes e os pontos fracos da organização na gestão de documentos. Nesta fase definem-se
problemas e avaliam-se oportunidades e riscos.
B. Na análise da actividade de negócio cria-se uma arquitectura de processos e uma
14

http://www.naa.gov.au/
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arquitectura de informação.
C. De seguida, no passo C, deve procurar-se fazer um levantamento exaustivo dos requisitos
da organização para produzir, receber e reter documentos de arquivo.
D. No passo D avaliam-se os sistemas existente na organização e estudam-se de que modo
estes suportam a produção, recepção e retenção dos documentos de arquivo. Neste passo
deve ser possível compreender quais os requisitos que podem ser preenchidos pelos
sistemas existentes e quais os requisitos que implicam a compra de novas aplicações.
E. Na definição das estratégias devem definir-se as políticas, os procedimentos, normas,
instrumentos e outras tácticas que devem ser adoptadas para garantir uma eficaz gestão
documental.
F. Na definição do sistema convertem-se as estratégias definidas no passo E com os
requisitos identificados no passo C, de forma a preencher lacunas que os sistemas
avaliados no passo D não sejam capazes de tratar. Um conjunto de novas arquitecturas
deve ser o resultado deste passo (de processos, de informação, tecnológica e até
organizacional).
G. No passo G devem ser definidas estratégias para implementar as arquitecturas obtidas no
passo H. Esta passo passa por integrar novos sistemas, pesando os riscos, fazer
reengenharia dos processos e fornecer formação aos colaboradores.
H. Na revisão mede-se a eficiência dos novos sistema de arquivo, avalia-se todo o processo
(constituído pelos passos apresentados), corrigem-se as deficiências e estabelece-se um
regime de monitorização.

Passo A
Investigação
Preliminar

Passo B
Analisar
actividade de
negócio

Passo C

Passo E

Identificar
requisitos

Identificar
Estratégias

Passo F
Definir Sistema

Passo D
Avaliar sistemas
existentes

Passo H
Revisão

Fluxo
Feedback

Figura 8 - Fluxo do DIRKS [22]
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Passo G
Implementar
Sistema

4 Análise do Problema
De um modo geral o problema centra-se na necessidade de trazer as boas práticas de
engenharia de requisitos para uma especificação de requisitos desenvolvida por pessoas
especialistas no negócio mas não em engenharia de requisitos. Neste contexto é necessário estudar
diferentes critérios de avaliação de qualidade de requisitos e especificações, e analisar o
MoReq2010 à luz desse estudo.
É importante compreender que existem diferentes modos de exprimir requisitos: língua natural,
língua natural controlada e linguagem formal. Apesar da ambiguidade inerente e da informalidade,
que dificultam a construção correcta de uma especificação de requisitos, a língua natural continua a
ser o modo mais usual para o desenvolvimento de especificações de requisitos. Por essa razão, e
também por ser mais apropriado ao contexto do problema a resolver, a língua natural é a forma de
expressão considerada no contexto deste projecto. Esta permite uma maior:


Universalidade: a língua natural pode ser utilizada em qualquer área ou domínio;



Flexibilidade: a língua natural permite qualquer nível de abstracção e refinamento;



Compreensibilidade: a língua natural é compreensível pela maior parte dos stakeholders,
já que não é necessário qualquer treino ou ferramentas (assumindo que os stakeholders
conhecem a língua em que a especificação está expressa);

A língua natural obriga, no entanto, a lidar com alguns desafios:


Ambiguidade lexical: é necessário lidar com sinónimos e homónimos. O uso de diferentes
palavras para definir o mesmo conceito, ou o a utilização da mesma palavra para definir
conceitos diferentes terá consequências negativas na compreensão e aplicação da
especificação;



Ambiguidade sintáctica: uma frase pode ser interpretada de diferentes maneiras, se
gerar pelo menos duas árvores sintácticas diferentes;



Ambiguidade semântica: uma frase pode ter mais que uma interpretação (mesmo que
não tenha ambiguidade lexical ou sintáctica);



Ambiguidade referencial: uma frase pode referenciar um objecto. Mas pode haver
diferentes interpretações relativas a qual é o objecto referenciado;

Nas secções que se seguem serão abordados com maior pormenor as estruturas para
especificações de requisitos, mais concretamente a norma IEEE 830-1998; a qualidade de requisitos
e especificações e o modo de a validar.

4.1 Qualidade da Especificação de Requisitos
É possível definir critérios de qualidade para cada requisito individualmente ou para a
especificação como um todo. Nesta secção pretende apresentar-se o estudo sobre critérios de
avaliação da qualidade da especificação de requisitos como um todo. No entanto é importante
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clarificar que a qualidade de uma especificação de requisitos depende também da qualidade de cada
requisito individualmente.
Uma especificação de requisitos pode ser avaliada pela forma e pelo conteúdo.
Tendo em consideração o conteúdo, uma especificação de requisitos deve ser [7]:


Completa: todos os requisitos relevantes têm de estar definidos. Uma especificação é
considerada completa se registar toda a informação relevante e os requisitos expressos
sejam também completos (segundo a definição que consta na secção 2.1.1). Segundo a
norma IEEE 830-1998 uma especificação de requisitos é completa se incluir os seguintes
elementos [9]:
o

Todos os requisitos, funcionais, de performance, de restrição, de interface.

o

Definições das respostas esperadas pelo sistema a todas a situações expectadas.

o

Legendas e referências para todas as figuras, tabelas e diagramas, assim como a
definição de todos os termos e unidades de medida.



Consistente: considera-se que uma especificação de requisitos está consistente se cada
requisito é (internamente) consistentemente definido e se não houver inconsistências entre
os requisitos definidos. Diferenciam-se três tipos diferentes de inconsistências:
o

Descrição inconsistente de um objecto/aspecto real: quando dois requisitos
descrevem o mesmo objecto/aspecto com diferentes terminologias.

o

Propriedades inconsistentes de aspecto/objectos reais: as propriedades de um
objecto/aspecto real, especificados em dois requisitos diferentes, contradizem-se.

o

Especificação de acções inconsistente: quando existe um conflito logico ou
temporal entre duas acções especificadas em pelo menos dois requisitos



Modificável e legível: estas propriedades são influenciadas pela estrutura e estilo do
documento. Uma especificação é modificável se a sua estrutura e estilo suportarem uma
alteração simples, completa e consistente dos requisitos, sem deixar de mantar o mesmo
estilo e estrutura. Uma especificação é legível se o seu leitor for capaz de extrair e
compreender todo o seu conteúdo facilmente. Para suportar estas características um
documento deve ter uma estrutura coerente, cada expressão de requisito deve estar
associada a um identificador único, devem ser evitadas redundâncias e os requisitos
devem ser atómicos.

Tendo em conta a forma de uma especificação de requisitos é relevante notar que existem
diversas recomendações de estruturas de referências (norma VDI/VDE 3694, norma IEEE 12331998, norma IEEE 830-1998, entre outras) [7]. Usar uma estrutura de referência tem muitas
vantagens (em alternativa em usar uma estrutura ad-hoc):


Tem qualidade, comprovada pela experiencia de utilização;



Ajuda a verificar a completude do documento;



Ajuda o autor a focar-se no conteúdo;



Suporta uma melhor navegação entre diferentes documentos (já que a mesma informação
estará no mesmo sitio, mesmo quando se trata de diferentes projectos);
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Tem um melhor suporte (seja a nível de ajuda como de gestão, havendo já muitas



ferramentas que consideram as referencias mais conhecidas);
A norma IEEE 830-1998 propõe a estruturação do documento em três níveis, cuja descrição pode
ser vista na Tabela 7.
Tabela 7 - Resumo da norma IEEE 830-1998
Estrutura

Parte 1:
Introdução

Parte 2:
Descrição

Descrição

Propósito

Inclui o propósito da especificação, assim como o público-alvo.

Contexto

Descrição do que o software fará e uma descrição dos objectivos chave,
incluindo benefícios e metas.

Definições,
acrónimos e
abreviações

Definição dos termos mais importantes, acrónimos e abreviações necessários
para compreender apropriadamente a especificação.

Referencias

Lista de todos os documentos referenciados na especificação

Vista geral

Uma vista geral sobre o conteúdo e estrutura do documento

Perspectiva do
produto

Descrição de dependências com outros produtos, da integração com sistemas
existentes

Funções do
produto

Descrição condensada das funções mais relevantes que o software executará

Características
do utilizador

Características dos diferentes tipos de utilizadores

Restrições

Definição de restrições gerais que limitam as opções durante o
desenvolvimento dos requisitos, por exemplo regulamentos, limitações físicas,
interfaces para outras aplicações ou considerações de segurança

Suposições e
dependências

Descritas as suposições, e anunciadas as alterações necessárias caso
aconteça uma alteração das suposições

Parte 3: Requisitos

Aglomera todos os requisitos do documento. Estes estão organizados em não
funcionais e funcionais. Os últimos podem ser organizados em função do
modo de utilização, do utilizador, das entidades relacionadas, das
funcionalidades, entre outros.

4.2 Qualidade dos Requisitos
A qualidade dos requisitos é fundamental para definir a qualidade de uma especificação (em
complemento com a qualidade da estrutura e especificação como um todo).
Consideram-se os seguintes critérios de avaliação da qualidade de requisitos:


Rastreável: o requisito é rastreável se o seu uso, evolução, impacto e fonte forem
rastreáveis em qualquer momento do processo de desenvolvimento



Correcto: o requisito é correcto se os stakeholders o aceitarem como tal;



Consistente: um requisito é consistente se a sua expressão não contradisser uma
expressão de um outro requisito;



Verificável: um requisito é verificável se um stakeholder puder verificar se o sistema
desenvolvido cumpre ou não o requisito expresso na especificação;
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Avaliado: um requisito está avaliado se a sua relevância e/ou estabilidade tiverem sido



determinados e documentados;
Actualizado: um requisito está actualizado se reflectir o estado actual do sistema e o seu



contexto, como por exemplo regulamentações legais ou outras necessidades intrínsecas
ao negócio;
Expressividade:



o

Completo: o requisito não pode omitir nenhum tipo de informação que seja
importante para o stakeholders;

o

Não ambíguo: o requisito apenas pode ter uma leitura possível. Caso contrário
poderá não ser implementado como desejado;

o

Compreensível: o texto do requisito tem ser simples e fácil de compreender;

o

Atómico: um requisito apenas deve representar uma única necessidade. Se for
possível dividir uma expressão de requisito em duas ou mais expressões o
requisito não é atómico.

Além de cumprir os critérios de qualidade apresentados, um requisito deve ter:


Ter uma identificação única;



Estar definido um critério de aceitação;



Documentar as referências cruzadas, para outras partes da especificação;



Ser organizado de modo maximizar a legibilidade e a compreensibilidade;

É também considerada boa prática associar atributos aos requisitos. Os atributos permitem a
identificação inequívoca do requisito, a contextualização do requisito, categorização e tipificação do
requisito, priorização, atribuir critérios de validação e qualidade, entre outros aspectos.

4.3 Validação e Verificação de Requisitos
Uma especificação de requisitos é um artefacto, que resulta de um processo em que se elícita,
documenta, negoceia e se validam e verificam os requisitos. A qualidade dos requisitos, da
especificação dos requisitos e do processo em si deve ser verificada e validada em momentos bem
definidos.
Considera-se validação a actividade em que os stakeholders certificam que os requisitos
documentados e a solução proposta resolvem os seus problemas; e considera-se verificação a
actividade em que se certifica se os requisitos cumprem as normas e condições impostas [5].
Com a consciência de haver diversos entendimentos sobre o significado de validação e verificação,
no contexto deste trabalho será considerada a definição proposta em [7], onde se considera que a
validação garante que tanto os inputs, as actividades realizadas e os resultados obtidos das
actividades de engenharia de requisitos cumprem os critérios de qualidade definidos. Os objectivos
de ambas as actividades (verificação e validação) são atingidos na verificação de requisitos, num
processo que se divide em três actividades:
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Validação dos requisitos: É a actividade onde se certifica se os resultados das
actividades cumprem os critérios de qualidade definidos. Satisfazer este objectivo passa
por verificar se os requisitos são ambíguos, incompletos e/ou inconsistentes. Este
objectivo é abordado segundo uma perspectiva tridimensional:



o

Validação atendendo o conteúdo;

o

Validação atendendo à documentação;

o

Validação atendendo ao acordado entre as diferentes partes.

Validação dos pressupostos contextuais: É a actividade onde se certifica que os inputs
das actividades cumprem os critérios de qualidade. Nesta actividade garante-se que é
dedicado detalhe suficiente aos pressupostos contextuais: se a informação é suficiente e
correcta. As maiores falhas neste contexto são:



o

Falta de informação

o

Informação incorrecta

o

Informação pouco detalhada

o

Fontes insuficientes de informação

Validação da execução das actividades: Verificar se a execução das actividades estão
de acordo está de acordo com as directrizes e definições de processos definidas. A
adopção de modelos e frameworks como o CMMI aumentam a confiança para a
subcontratação para a concretização de algumas das actividades.
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4.4 Heurísticas para Análise de Especificações e
Requisitos
Da análise das secções anterior é possível consolidar algumas das características, e reflectir sobre
algumas possíveis heurísticas que ajudem a validação das ditas características, representadas na
Tabela 8, inspirada por [23].
A tabela expressa um conjunto de critérios de qualidade (dos requisitos e da especificação) e
possíveis heurísticas a aplicar para avaliar os critérios de um modo automático (preferivelmente,
no entanto, em alguns dos critérios, não foi possível identificar heurísticas para processamento
automático).
Tabela 8 - Heurísticas de validação para requisitos e especificações de requisitos
Engenharia de Requisitos

Os
requisitos
devem ser

Completos

Existem palavras que necessitam estar associadas a outras, que as
definem. Por exemplo fluxo (de dados, de controlo,…), acesso (de
escrita, remoto, autorizado).

Rastreáveis

Verificar as ligações que referenciam outras partes do documento.

Não ambíguos

Verificação de palavras que podem ser subjectivas, como parecido,
se possível, fácil, claro, bom, mau, etc.

Compreensíveis

Identificação de requisitos demasiado longos, uso exagerado das
palavras e, ou, utilização de pronomes demonstrativos ou pessoais
(este, aquele, ele, eles) e proposições (acima, abaixo, etc.).

Consistentes

Verificar as referências dos requisitos, garantido que apontam para
secções existentes.

Atómicos

Garantir que os requisitos são curtos.

Verificáveis

Verificar ligação dos requisitos com objectos da arquitectura da
solução.

Avaliados
Actualizados

A especificação
de
requisitos
deve ser

Heurísticas

Possibilitar o uso de atributos. Associando atributos de estado, por
exemplo, pode ajudar a garantir as propriedades desejadas.

Completa

Verificar se existirá a possibilidade de adicionar nova informação,
seja complementar ou totalmente inovadora.

Consistente

Verificar a utilização de glossários, e o uso das expressões nele
definidas.

Modificável e legível

A estrutura do documento deve poder ser editada,
Lexicalmente
Sintacticamente

Não ambígua

Gerar árvores sintácticas possíveis para cada
frase

Semanticamente
Referencialmente
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Procurar ligações que possam referenciar
mais que um objecto (considerando apenas
objectos armazenados no sistema)

4.5 Estrutura e Conteúdo do MoReq2010
O MoReq2010, como escrito na secção 3.3.5, é constituído pelo Core, que agrega os requisitos
(funcionais e não funcionais) fundamentais para a implementação de um MCRS, e por séries.
Cada série contém um ou mais módulos. Um MCRS terá de satisfazer pelo menos um módulo de
cada série. A Tabela 9 apresenta os onze capítulos que agregam os requisitos funcionais, com uma
breve descrição do que cada capítulo representa.
Tabela 9 - Capítulos de Requisitos Funcionais do MoReq2010 Core
Capítulos

# requisitos

Descrição

2. System
Services

28

Expressas as funcionalidades comuns a todos os serviços do MoReq2010;
apresenta a possibilidade de escolha de um dos módulos da série 100 –
Tipos de interface;

3.User and
Group Service

14

Expressa os requisitos relacionados com a gestão de utilizadores e grupos
de utilizadores;

15

Expressas as funcionalidades relacionadas com como é que os
utilizadores estão autorizados a executar uma função do MCRS. Por
exemplo este capítulo estende o conceito de CRUD, pois em gestão
documental há distinção entre destruir e apagar [2].

5.
Classification
Service

8

Agrega requisitos relacionados com o esquema de classificação, e a
atribuição de classes a registos; apresenta a possibilidade de escolha de
um dos módulos da série 200 – Classification Series. Relaciona-se com
os capítulos 6. Record Service e o 8. Disposal Scheduling Service;

6. Record
Service

21

Agrega requisitos relacionados com a agregação de documentos de
arquivo, nomeadamente as hierarquias de agregações, as suas relações
com os processos/actividades de negócio e com as classificações;

7. Model
Metadata
Service

20

Descreve funcionalidades que facilitam a interoperabilidade entre
diferentes sistemas. O objectivo é propor a implementação de um modelo
autocontido, reconhecido por qualquer MCRS, de forma a exportar e
importar os documentos e respectivos metadados facilmente;

4. Model Role
Service:

Agrega requisitos que definem as funcionalidades para a gestão do ciclo
de vida de documentos de arquivo num MCRS, relacionados,
nomeadamente com prazos de retenção, acções de destino, retenção
permanente, revisão do ciclo de vida, destruição, transferência;

8. Disposal
Scheduling
Service

24

9. Disposal
Holding
Service

7

Agrega requisitos que definem as funcionalidades relacionadas com
suspensão de destino, desde a imposição da suspensão, ao impacto desta
e terminação da suspensão;

27

Agrega requisitos que definem as funcionalidades relacionadas com a
pesquisa de objectos num MCRS, expressando diferentes métodos,
diferentes modos de apresentação de resultados, assim como
funcionalidades relacionadas com a geração e apresentação de relatórios;

10

Agrega requisitos que definem as funcionalidades relacionadas com a
exportação de conteúdo, metadados, histórico de eventos e controlos de
acesso. Estes dados devem poder ser transferidos (como consequência de
qualquer actividade definida no contexto do capitulo 8. Disposal
Scheduling Service), migrados, replicados;

10. Searching
and Reporting
Service

11. Exporting
Service
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Existem quinze capítulos sobre requisitos base não funcionais, que qualquer MCRS tem de
cumprir. Esses capítulos são apresentados na Tabela 10.
Tabela 10 - Capítulos de Requisitos Não Funcionais do MoReq2010 Core
Capitulo

# requisitos

Descrição

12.3 Non-functional
Requirements for Performance

7

Requisitos relacionados com o tempo de resposta,
eficiência e rendimento do MCRS

12.4 Non-functional
Requirements for Scalability

7

Requisitos relacionados com a performance e a
capacidade do MCRS ao longo do tempo, com aumento
do carregamento de dados

12.5 Non-functional
Requirements for Manageability

8

Requisitos relacionados com a gestão e administração
técnica e funcional do MCRS

12.6 Non-functional
Requirements for Portability

5

Requisitos relacionados com a capacidade do MCRS de
operar com sucesso em diferentes ambientes

12.7 Non-functional
Requirements for Security

6

Requisitos relacionados com a segurança informática
do MCRS

12.8 Non-functional
Requirements for Privacy

2

Requisitos relacionados com a garantia de privacidade
nos dados pessoais e/ou sensíveis que um MCRS pode
armazenar e gerir

12.9 Non-functional
Requirements for Usability

2

Requisitos relacionados com a usabilidade e interface
do MCRS

12.10 Non-functional
Requirements for Accessibility

1

Requisitos relacionados com a usabilidade do MCRS
para todos os tipos de utilizadores, com diferentes
habilidades e capacidades

12.11 Non-functional
Requirements for Avaliability

6

Requisitos relacionados com a disponibilidade do
MCRS

12.12 Non-functional
Requirements for Reliability

6

Requisitos relacionados com a integridade, precisão e
rigor do MCRS

12.13 Non-functional
Requirements for Recoverability

6

Requisitos relacionados com a capacidade de
recuperação do MCRS em caso de falha, por qualquer
razão

12.14 Non-functional
Requirements for Maintainability

6

Requisitos relacionados com a facilidade (minimizando
os custo, diminuído os riscos) de reparação e
melhoramento do MCRS

12.15 Non-functional
Requirements for Support

7

Requisitos relacionados com a actividade de suporte do
MCRS, por parte do fornecedor do sistema

12.16 Non-functional
Requirements for Warranty

6

Requisitos relacionados com o licenciamento e com os
termos e condições associados à instalação e uso de
um MCRS

12.17 Non-functional
Requirements for Compliance

5

Requisitos relacionados com o cumprimento de
legislação, regulamentos e normas
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4.6 Análise

ao

MoReq2010

na

Perspectiva

de

Engenharia de Requisitos
A informação exposta neste capítulo permite verificar alguns requisitos do MoReq2010, assim
como analisar a sua estrutura.
Da análise da Tabela 7, que descreve a estrutura propostas pela norma IEEE 830 – 1998 [9], e
cruzando essa informação com a descrição do MoReq2010, no capítulo 3.3.5, é possível estabelecer
a relação entre ambos, procurando compreender em que capítulo do MoReq2010 está a informação
referenciada na referida norma. A relação está expressa na Tabela 11.
Tabela 11 - Relação entre MoReq 2010 e a norma IEEE 830 - 1998
Norma IEEE 830 - 1998

MoReq201

Introdução

Glossário (capitulo 13) e secção introdutória de cada capítulo (2.1, 3.1, 4.1,
etc.)

Descrição

Fundamentos (capitulo 1) e Modelo de informação (capitulo 14)

Especificação dos requisitos

Capítulos de Requisitos (2.3, 3.3, 4.4, etc.)

Fazendo uma análise a uma pequena amostra aleatória de requisitos do MoReq2010, e
procurando verificar a sua boa formação obtém-se a informação parcialmente representada na
Tabela 12. Existem requisitos mal formados, seguindo quase qualquer critério. Os critérios
considerados estão relacionados com a expressividade do requisito, sendo portanto ignorados, nesta
análise, outros critérios como consistência, verificabilidade ou actualidade. Apenas com exemplos
podemos apontar:


O requisito R2.4.3 não é atómico, e pode ser mais compreensível. O uso de expressões
de referência, sem expressão explícita do sujeito, pode provocar mal entendidos, e deve
ser evitado (of each – de cada – serviço, conjunto de serviços ou utilizadores?).



O requisito R4.5.08 não é atómico, expressa três necessidades diferentes, e é pouco
compreensível, já que é longo, e substitui o sujeito por uma expressão de referência
implícita, o que deve ser evitado (where so).



O R6.5.20 é também um requisito não atómico, e pouco compreensível (its contextual data
parece referir-se ao componente, mas pode também referir-se ao utilizador, ao próprio
MCRS, ou uma das propriedades do componente - titulo ou descrição).



O R8.4.14 também não é atómico, pois expressa mais que uma necessidade, pouco
compreensível, pois oferece diversas alternativas, de um modo confuso e é ambíguo, já
que não define bem quando é que a actualização do estado deve ser feita.



O requisito R10.4.16 indica que o utilizador deve poder combinar, juntar ou encadear
vários resultados, de diferentes pesquisas. Um requisito deve ser mais concreto, devem
ser definidos os valores pretendidos, e devem ser evitadas expressões como “vários”.
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Pode-se verificar que existem requisitos mal formados ao longo de todo o documento, sendo a
atomicidade e compreensibilidade duas características difíceis de encontrar nos requisitos, se for
pretendido um rigor como o exigido em engenharia de requisitos. É no entanto de notar que existe
uma tentativa de normalização das expressões, sendo que todas as analisadas começam por The
MCRS must…, ao contrário do verificado na versão anterior, o documento de referência MoReq2,
como notado em [24], em que parecia não haver preocupações estruturais. Este melhoramento
oferece uma maior compreensibilidade ao texto.

Não

Não

Sim

Não

Não Ambíguo

Sim
Sim
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Sim
Sim

Não
Não

Sim
Sim

Não
Não

Sim

Não

The MCRS must allow a User to combine, chain, or join, the results of several
Search queries so as to answer Complex search enquiries.

Sim

Compreensível

The MCRS must update the disposal status of any Record when requested by
an Authorised user and, either immediately or periodically, and at least daily,
the MCRS must update the disposal status of all active records.

Não

The MCRS must allow an Authorised user to Modify the Title and Description
of an active Component, and any of its Contextual metadata.

Sim

R6.5.20

Completo

Atómico

R4.5.08

The MCRS must automatically Create an Access control list (D14.3.2) for each
Service, or bundle of services under R2.4.1, and for each Entity in the MCRS
where so specified, with the following Metadata: Include Inherited Roles Flag
(M14.4.43).
Each Access control list also has: Access control entries for that Entity.

Não

R2.4.3

The MCRS must allow an Authorised user to Browse across its services, or
bundles of services under R2.4.1, and Inspect the Metadata of each as listed
under R2.4.2.

R8.4.14

Expressão

R10.4.16

Requisito

Tabela 12 - Requisitos do MoReq2010 Mal Formados

5 Proposta de Solução Tecnológica
Neste capítulo são apresentadas as opções tomadas para tentar resolver o problema descrito. São
apresentados os casos de uso considerados, e os actores responsáveis por os executar, é
apresentado o domínio da solução proposta e são descritos os serviços e os componentes que
suportam os casos de uso.

5.1 Casos de Uso e Actores
Para desenvolvimento deste sistema foram considerados um conjunto de casos de uso,
associados a um conjunto de actores. Na Figura 9 é apresentada a hierarquização dos actores. Um
utilizador pode ser um utilizador não autenticado, anonimo, que apenas pode navegar no sistema,
consultar alguma informação. Todos os restantes utilizadores têm de se autenticar para realizar os
seus casos de uso. Mas mesmo os utilizadores registados têm diferentes privilégios. Apenas um
editor pode editar a informação directamente no sistema. Já um administrador interage com o
sistema para integrar ou corrigir (automaticamente) uma especificação. Existe ainda uma classe
especial de editores, os revisores, que podem gerar relatórios de qualidade, verificar a consistência
de um perfil, rever artigos, criar dominós para perfis. Um revisor com ainda mais privilégios é o gestor
de perfil, que pode criar um perfil. Todos os actores estão implicitamente ligados a todos os casos
de uso associados aos actores que especificam.
uc Actors

User

Rev iew er

Editor

Registered User

System
administrator

Profile Manager

Basic Rev iew er

Figura 9 - Hierarquia dos actores do sistema
Neste capítulo serão descritos os casos de usos que estão representados na Figura 10, Figura 11
e na Figura 12.
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uc Use Cases 1/2
Use Cases

Consulta de um perfil

Gerar relatório sobre
perfil

User

Discussão sobre um
artigo

Criação de um
domínio para o perfil

Registered User

Rev iew er

Edição de um artigo

Rev isão de um artigo

Editor

Figura 10 - Casos de Uso relacionados com os Actores

Caso de Uso
Actor
Objectivo
Contexto
Pré-condições

Cenário principal

Caso de Uso
Actor
Objectivo
Contexto
Pré-condições
Cenário principal

Edição de um artigo
Editor
Editar um artigo do Requirements Portal
Este caso de uso é válido no sistema Requirements Portal
O actor deve ser um utilizador registado com credenciais para editar
artigos no sistema
1. Navegação para o artigo que se pretende editar
2. Selecção da opção de edição
3. Alteração do texto do artigo
4. Selecção da opção de guardar alterações
Criação de um domínio para o perfil
Reviewer
Criar o domínio de um perfil, mantendo a relação com o domínio
do(s) outro(s) perfil(/is) do(s) qual(/is) descende
Este caso de uso é valido no sistema Requirements Portal
O actor deve ser um utilizador registado com credenciais para criar
domínios
1. Criação de uma página de domínio
2. Edição da página de domínio
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Caso de Uso
Actor
Objectivo
Contexto
Pré-condições

Cenário principal

Caso de Uso
Actor
Objectivo
Contexto
Pré-condições
Cenário principal

Revisão de um artigo
Reviewer
Aceitar, rejeitar e/ou comentar uma determinada versão de um
artigo
Este caso de uso é valido no sistema Requirements Portal
O actor deve ser um utilizador registado com credenciais para rever
artigos no sistema
1. Navegação para o artigo que se pretende editar
1.1 Navegando directamente para o artigo
OU
1.2 Seleccionando o artigo na lista de artigos por rever
2. Avaliar o artigo com base nos critérios disponíveis
Consulta de um perfil
User
Consultar os artigos de um dado perfil, navegação no Portal;
Este caso de uso é valido no sistema Requirements Portal
N/A
1. Escolha do perfil pretendido
2. Navegação pelos artigos do perfil

Caso de Uso
Actor

Discussão sobre um artigo
Registered User
Discutir opções tomadas para definir um requisito ou desenvolver

Objectivo

qualquer outro artigo;

Contexto
Pré-condições

Este caso de uso é valido no sistema Requirements Portal

Cenário principal

O actor deve ser um utilizador registado e autenticado
1. Navegação até ao artigo que se pretende discutir
2. Navegação até à página de discussão do artigo em questão
3. Acrescentar um comentário ou um novo tópico à discussão
sobre o artigo
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uc Relatories

Rev iew er

Generate reports ov er a
profile

Obtain cluster report
Obtain requirements
quality report

Obtain relationships
matrix

Obtain chapter
relationship report
Obtain relationships
report

Figura 11- Caso de uso "Gerar relatórios sobre perfil"

Caso de Uso
Actor
Objectivo
Contexto
Pré-condições

Cenário principal

Gerar relatórios sobre perfil
Reviewer
Obter do sistema a geração de um relatório. Este caso de uso pode
ser é uma generalização de outros cinco.
Este caso de uso é valido no sistema Quality Management
O actor deve ser um utilizador registado com as permissões
adequadas e autenticado
1. Escolher o perfil do qual se quer ver o relatório
2. Navegar para a página inicial de geração de relatórios (ver
Anexo V – Quality Management System, Figura 23)
3. Escolher o relatório que se pretender obter

Para cada de um dos casos de uso que este generaliza apenas o cenário principal varia, sendo
que as restantes características são iguais.
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Caso de Uso
Objectivo

Cenário principal

Caso de Uso
Objectivo

Cenário principal

Caso de Uso
Objectivo

Cenário principal

Caso de Uso
Objectivo

Cenário principal

Caso de Uso
Objectivo
Cenário principal

Obter matriz de relações
Obter uma matriz que expressa relações directas entre vários
requisitos.
1. Escolher o perfil do qual se quer ver o relatório
2. Navegar para a página inicial de geração de relatórios (ver
Anexo V – Quality Management System, Figura 23)
3. Escolher o relatório que se pretender obter (matriz de relações,
ver Anexo V – Quality Management System, Figura 25)
4. Escolher os requisitos cujas relações se querem analisar (matriz
de relações, ver Anexo V – Quality Management System, Figura
24)
5. Confirmar a selecção, requerendo ao sistema a geração do
relatório
Obter relatório de relações
Obter um relatório que expressa as relações directas e indirectas
que cada requisito tem com os restantes
1. Escolher o perfil do qual se quer ver o relatório
2. Navegar para a página inicial de geração de relatórios (ver
Anexo V – Quality Management System, Figura 23)
3. Escolher o relatório que se pretender obter (relatório de
relações)
Obter análise de capítulos
Obter um relatório que expressa as relações directas entre os
capítulos
1. Escolher o perfil do qual se quer ver o relatório
2. Navegar para a página inicial de geração de relatórios (ver
Anexo V – Quality Management System, Figura 23)
3. Escolher o relatório que se pretender obter (relatório de analise
de capítulos, (ver Anexo V – Quality Management System,
Figura 28)
Obter relatório de clusters
Obter um relatório que expressa agrupamentos de requisitos
(definidos partir da relação que tem entre si)
1. Escolher o perfil do qual se quer ver o relatório
2. Navegar para a página inicial de geração de relatórios (ver
Anexo V – Quality Management System, Figura 23)
3. Escolher o relatório que se pretender obter (relatório de clusters)
Obter relatório de qualidade de requisitos
Obter um relatório que apresenta recomendações para melhorar a
qualidade individual dos requisitos
1. Escolher o perfil do qual se quer ver o relatório
2. Escolher o critério de avaliação desejado
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Na Figura 12 observam-se os casos de uso de dois actores especializados, o administrador do
sistema, e gestor de perfil.

uc Use Cases 2/2
Use Cases

Integração de uma
especificação no
sistema

Criação de um perfil

System
administrator

Profile Manager

Figura 12 - Casos de Uso de administradores

Caso de Uso
Actor

Integração de uma especificação no sistema
System administrator
Integrar um documento com uma especificação no sistema, de

Objectivo

modo automático. (processo através do qual o MoReq 2010 foi
integrado no sistema);

Contexto
Pré-condições
Cenário principal

Caso de Uso
Actor
Objectivo
Contexto
Pré-condições
Cenário principal

Este caso de uso é valido no sistema Integrator
O actor deve ter acesso ao sistema
1. Obter um documento XML compatível com o sistema
2. Carregar o documento XML no sistema
Criação de um perfil
Profile Manager
Criar um perfil novo
Este caso de uso é valido no sistema Quality Management
O actor deve ser um utilizador registado com as permissões
adequadas e autenticado
1. Navegar à página de criação de perfil
2. Definir as propriedades do perfil (nome, descrição, propósito)
3. Acrescentar artigos ao perfil

5.2 Domínio da Solução
Requirements Portal é a plataforma onde será integrada a especificação de requisitos, o
MoReq2010. Esta plataforma servirá de suporte para o armazenamento e apresentação da
especificação, e será um catalisador para o desenvolvimento das ferramentas necessárias para a
resolução do problema apresentado. O Portal é composto por artigos e agrega diferentes perfis.
Um artigo é uma página no portal. O artigo expressa a informação da especificação. Mas ter
apenas um tipo de artigo seria limitador. Existem diferentes tipos de informação numa especificação,
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como representado na Tabela 11, onde é feita uma comparação entre a estrutura de especificação de
requisitos e a estrutura do MoReq2010. Por essa razão optou-se por criar especializações do objecto
artigo:


Artigo de suporte: ajuda a navegação pela especificação. Pode ser o índice, ou uma lista
de artigos que partilham de características semelhantes;



Artigo de informação: expressa objectos do modelo de informação;



Artigo de requisito: expressa requisitos na especificação;



Artigo descritivo: expressa informação de contexto da especificação de requisitos;

Um artigo de requisito pode ter uma referência. Esta constitui uma ligação para um outro artigo de
requisito. Representa uma relação entre dois requisitos.
O portal irá agregar um conjunto de perfis. Um perfil é um conjunto de requisitos e a descrição do
seu contexto e propósito. O MoReq2010, integrado no portal, é, por si só, um perfil. A partir dele
podem ser desenvolvidos outros. Um perfil é uma vista de uma especificação de requisitos, que se
adequa a uma certa necessidade ou perspectiva. Um perfil irá relacionar-se com outro perfil, na
medida em o seu conteúdo deverá acrescentar, emendar ou agregar informação de outros perfis. Um
perfil pode ser:


Perfil original: é a especificação inicial, que não deve ser alterada;



Perfil emendado: é quando alguns dos requisitos de uma outra especificação são
alterados, emendados;



Perfil agregado: é quando se juntam requisitos de diferentes perfis;



Perfil estendido: é quando se acrescentam novos requisitos (ou outra informação) a um
perfil existente;

Um perfil pode ter características dos vários tipos de perfil.
Um perfil pode ainda ser associado a:


Relatório de Relações: apresenta diferentes estudos sobre as relações entre os
requisitos. Como as relações são expressas por referências entre artigos de requisitos as
referências contidas nesses artigos estão associadas ao relatório de relações;



Um domínio: descreve e contextualiza o vocabulário usado no perfil;



Um relatório de qualidade: expressa dados qualitativos relacionados com os requisitos
expressos no perfil;

Um relatório de relações pode ser:


Matriz de relações: apresenta as relações entre requisitos, numa matriz;



Análise de capítulos: apresenta as relações entre diferentes conjuntos de requisitos;



Relatório de Clusters: apresenta possíveis conjuntos de requisitos, com fortes ligações
entre si;



Análise de relações: apresenta a lista dos requisitos associados aos requisitos que o
referem;

A Figura 13 mostra um modelo do domínio esquematizado em UML.
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class Dominio
Specification
Original

WikiRequirements
Portal

Aggregation
1..*
Specification

Article

Profile
1..*
Amended

Extended

Descriptiv e Article
Support Article

0..*
Requirement Article

Relations Report

Information Article

1
Profile Domain

1
Quality Report

0..*
References

Relations Matrix

Chapter Analysis

Clusters Report

Figura 13 – Modelo de domínio da solução proposta
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Relations
Analysis

5.3 Serviços e Componentes
Neste capítulo apresentam-se os serviços disponibilizados pelo sistema, representados na Figura
14. Nas próximas secções são descritos os serviços do sistema e os componentes que os suportam
(Integrator, Requirements Portal e Quality Management System).
class Arquitectua de Serv iç...
Busi ness Layer
Relations Matrix
Generation

Quality Report
Generation

Chapter Analysis
Profile
Management

Relations Report
Generator

Profile Brow sing

Specification
Integration
Serv ice

Clusters
Identification

Appli cati on Layer

Quality
Management
System

WikiRequirements
Portal

Integrator

Figura 14 – Arquitectura de serviços e componentes (diagrama Archimate [25])

5.3.1 Componente Integrator
Este componente foi desenvolvido para integrar uma qualquer especificação de requisitos no
sistema. Foi desenvolvida em C#, por existirem interfaces C# com o outro componente (Requirements
Portal) bastante maduras, com uma comunidade activa de utilizadores, portanto com um óptimo
suporte. O único contra seria a falta de portabilidade (devido à dependência ao sistema Windows),
mas os serviços a disponibilizar são apenas utilizados no início do ciclo de vida do sistema, pelo que
essa desvantagem não se mostrou muito relevante no momento da escolha da tecnologia.

5.3.2 Componente Requirements Portal
A tecnologia Wiki trás um conjunto de vantagens, muito adequadas ao problema em questão, já
que as características colaborativas desta tecnologia catalisam uma negociação mais eficaz e ajudam
à comunicação, dois elementos fundamentais em todas as actividades de ER [26]. Além disso
oferecem uma base de gestão de informação, com boa navegabilidade e disponibilizando um
conjunto de funcionalidades (já implementadas) que podem oferecer diferentes e interessantes
oportunidades no contexto do desenvolvimento e continuidade deste projecto.
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Após uma cuidada análise de diferentes plataformas Wiki (cujo o resultado é reflectido no Anexo I:
Comparação de Software Web Wiki) optou-se por utilizar a MediaWiki para integrar a especificação
MoReq 2010. Esta plataforma está na base da conhecida Wikipedia15, cuja utilização massiva
comprova a sua fácil navigabilidade. Esta plataforma oferece inúmeras APIs16 para a introdução e
manipulação de dados, além de apresentar uma arquitectura que facilita a integração de novos
módulos e funcionalidades, o que aliás foi bastante explorado no projecto apresentado neste
documento.
class Wiki Moreq

Dominio::
WikiRequirements
Portal

Sections

Moreq::Terms

0..*
1..*
Dominio::Article

Moreq::Glossary

0..*
0..*

0..*
Moreq::
Requirements
Chapter

Category

Moreq::
Fundamentals

Moreq::
Information Model

Moreq::Chapter

Moreq::Moreq
2010

Figura 15 - Modelo de domínio da representação MoReq 2010 no sistema
A organização dos objectos neste componente está representada na Figura 15. O sistema é
constituído por categorias e artigos. As categorias são um agregador de artigos (ou de outras

15

http://www.wikipedia.org

16

http://www.mediawiki.org/wiki/API:Client_code
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categorias – uma categoria pode conter várias categorias). Um artigo é uma página no sistema, com
informação normalmente textual ou figurativa. Os artigos referenciam-se entre si, através de links. Os
artigos são compostos por secções de diferentes níveis (secção, subsecção, etc.).
Para integrar o MoReq2010 no sistema o documento foi analisado, procurando-se encontrar
tipificações dos diferentes capítulos. Identificaram-se quatro tipos de dados: os requisitos, os
fundamentos, o glossário e o modelo de informação. Criaram-se artigos modelados à imagem da
estrutura desses quatro tipos. Por exemplo, cada glossário é um artigo específico, em que cada
secção é um termo do glossário.

5.3.3 Componente Quality Management System
Este sistema foi desenvolvido numa tecnologia Web, e interage com o sistema Requirements
Portal. Na opção da tecnologia pesou a possibilidade de utilização dos serviços disponibilizados pelo
componente em qualquer sistema operativo (portabilidade). Este componente concretiza os serviços
que procuram oferecer indicadores de avaliação de um perfil, obtendo a informação do outro
componente, do Requirements Portal, que disponibiliza uma API. O sistema lê os dados do
Requirements Portal, analisa-os e apresenta os resultados ao utilizador.

5.3.4 Serviço para Obtenção de Relações
Para obter as relações entre os requisitos foi necessário organizar os requisitos em árvore. Cada
requisito relaciona-se com outro(s). Um requisito é representados como um nó na árvore e a ligação
entre os nós é a relação entre os requisitos. Uma ligação de um nó descendente para o seu
ascendente é chamada backlink.
O objectivo é conhecer toda a árvore, para conhecermos todos os requisitos que se relacionam
com o primeiro. Para a resolução deste tipo de problemas é apropriado o uso de algoritmos de
procura em árvore [27]. Existem muitos algoritmos, com diferentes graus de eficiência e eficácia para
pesquisar numa árvore. A escolha do algoritmo a usar não é resultado de um estudo intensivo, pois
isso fugia ao âmbito deste projecto. No entanto foi feito um estudo superficial, para escolher o
algoritmo (e respectivos parâmetros) a usar. Foram considerados os seguintes algoritmos de procura
cega (sem uso de heurísticas):


Procura em profundidade primeiro



Procura em profundidade limitada



Procura em profundidade primeiro com limite iterativo

Tendo por base resultados expressos na Tabela 13 foi escolhido o algoritmo com profundidade
limitada a 20 para calcular as relações entre os requisitos, pois apresenta os melhores resultados em
tempo útil. A partir deste valor o número de relações tendia a estabilizar, sem no entanto nunca
estabilizar totalmente, provavelmente devido a referências cíclicas, sendo que o algoritmo gerava
árvores infinitas, repetindo caminhos já percorridos.
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Tabela 13 - Comparação de algoritmos de procura para cálculo de relações entre os
requisitos
Algoritmo de Procura

Número de relações do R2.4.01

Profundidade 1º

Número de relações do R7.5.01

Tempo

(não executado em tempo útil)
3

32

30

1:33

7

70

37

1.34

9

70

39

1:37

20

74

43

1:35

Profundidade
limitada a

Profundidade de limite
iterativo

(não executado em tempo útil)

Este serviço calcula as relações, baseando-se nos backlinks, isto é: o requisito A é referenciado
por B e C, e referência D. Apenas são considerados os requisitos B e C. A relação entre A e D é
reflectida nas relações de D.
Com este serviço pretende-se identificar requisitos mais relevantes, dos quais dependam muitos
outros.

5.3.5 Serviço para Identificação dos Agrupamentos de Requisitos
Para a identificação de agrupamentos de requisitos também foram identificadas as relações dos
requisitos, usando os princípios descritos na secção anterior. A diferença relativamente ao serviço
apresentado na secção anterior é que após a identificação das relações é atribuída uma etiqueta a
cada conjunto de relações, constituindo portanto um agrupamento. Adicionalmente neste serviço
pretende-se saber quais os requisitos com ligação, enquanto no anterior apenas era pretendido
contar as ligações.
Com este serviço pretende-se identificar grupos de requisitos que não estejam explícitos na
organização formal da especificação.

5.3.6 Serviço para Identificação das Relações entre Capítulos
Neste serviço foram identificadas as relações directas dos requisitos, e depois agrupadas por
capítulos, e apresentadas relações entre os capítulos.
Com este serviço pretende-se avaliar as dependências entre os diferentes capítulos

5.3.7 Serviço para Geração do Relatório de Qualidade
A Figura 16 representa a actividade de obtenção de um relatório de qualidade de um perfil.
Quando se pretende visualizar um relatório de qualidade deve escolher-se o perfil sobre o qual se
quer ver o relatório. O sistema irá então obter os requisitos desse perfil e aplicar um conjunto de
algoritmos para apresentar recomendações de melhoramento do perfil. Os algoritmos baseiam-se
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num conjunto de heurísticas, que consistem, na generalidade, em análise textual, que procuram
garantir que os requisitos cumprem algumas propriedades essenciais para um requisito bem formado
Após a aplicação dos algoritmos o sistema apresenta ao utilizador um resumo estatístico dos
resultados obtidos. Nesse relatório geral são apresentados diferentes indicadores de qualidade, e o
número de requisitos que podem ser melhorados na perspectiva de cada indicador. O utilizador pode
então escolher um dos indicadores para ver os detalhes (ver Anexo V – Quality Management System,
Figura 26). O sistema apresenta as recomendações associadas ao indicador: uma lista de requisitos,
com a razão pela qual estão na lista.
act Obter Relatório de Qualidade
User

System

Selects profile for the
quality report

Gets profile
requirements

Start

Calculates
completeness of the
requirements

Calculates ambiguity
of the requirements

Calculates atomacy
of the requirements

Presents report
statiscal data (Report
Ov erv iew)
Chooses quality
criteria to see
recomendations
details

Presents
recommendation for
the chosen criteria

Yes
No
ActivityFinal

continues?

Figura 16 - Diagrama de Actividade para obtenção do relatório de qualidade
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Tendo em consideração a atomicidade, a compreensibilidade, a não ambiguidade e a
completude

(tudo

características

desejadas

numa

requisito),

foram

desenvolvidos

os

algoritmos/heurísticas apresentadas em baixo.
Atomicidade
Para tentar perceber se um requisito é ou não atómico foi aplicada uma heurística que conta o
número de palavras. Se um requisito tem mais que X palavras é mais provável que seja não
atómico. O X é identificado avaliando os diferentes resultados para diferentes valores.
Compreensibilidade
Foram consideradas duas heurísticas para avaliar a compreensibilidade de um requisito: contagem
do número de ocorrências de palavras de ligação e verificação da utilização exagerada de palavras
de referência implícita.
Na contagem do número de ocorrências de palavras de ligação são calculadas as ocorrências de
palavras de ligação de diferentes itens ou ideias (por exemplo ‘and’, ‘or’). Tipicamente um requisito
com muitas ocorrências destas palavras é um requisito que expressa demasiados conceitos ou
actividades e é de leitura complicada e pouco compreensível.
Na verificação da utilização exagerada de palavras de referência implícita, são procuradas
ocorrências de palavras que referem, implicitamente, um sujeito já mencionado no texto (por exemplo
‘that’, ‘these’, ‘those’, pronomes possessivos). Tipicamente a ocorrência exagerada destas palavras
complica a leitura do requisito, tornando-o pouco compreensivo. As palavras procuradas foram: 'this',
'these', 'that', 'those', 'theirs', 'his', 'her', 'its', 'previous', 'next', 'last', 'above' e 'below'.
Não Ambiguidade
Tabela 14 - Expressões de ambiguidade
Adjectivo

Adverbio

Imprecisão

hard, easy, Good, bad, great, small,
acceptable, adequate, eficiente, flexible,
robust, several, simple, useful,
significant, recente, ancient, importante,
possible, appropriate, effective, normal

Cleary,
eventually,
timely

At least

Subjectividade

Better, faster, superior, reasonable,
suficient, complicated, smaller, greater,
similar

Normally,
ideally,
similary

where appropriate, state-of,
user-friendly, having in mind,
as possible, as minimum, as
applicable, if pratical

optionally

is possible, when necessary, if
case

Opcionalidade
Expressões fracas

Could, might, can, may
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Expressão

Para identificar requisitos ambíguos verifica-se a ocorrência de expressões que possam ser
ambíguas, tais como ‘several’, ‘easy’, ‘better’, ‘important’, ‘when necessary’: tipicamente estas
expressões tornam um requisito ambíguo. As palavras ou expressões procuradas foram identificadas
em fontes como [28] e do entendimento semântico das palavras. A Tabela 14 mostra as expressões
utilizadas.
Completude
Para identificar requisitos incompletos procuraram-se palavras que tipicamente deveriam ser
precedidas ou sucedidas por outras, e não o sendo deixam o requisito incompleto. Por exemplo
quando se menciona ‘acesso’, dever-se-ia também mencionar ‘de escrita’, ‘remoto’ ou ‘autorizado’.
Adicionalmente são procuradas palavras que normalmente estão associados a expressões
incompletas, tais como "not determined", "not defined", "but not limited to" e "as a minimum".

5.3.8 Serviço para Obtenção da Matriz de Relações
act Gerar Matriz de Relaçõ...
User

System

Gets profile
requirements

Selects the profile for
the relation matrix
Start

Presents the
requirements of the
chosen profile

Selects the
requirements for
relationships

Gets requirements
referenced

Gets requirements
that reference
chosen requirements

Constructs relation
matrix, w ith chosen
and obtained
requeriments

Presents Relation
Matrix
ActivityFinal

Figura 17 - Diagrama de Actividade de Geração da Matriz de Relações
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A Figura 17 representa a actividade para a geração da matriz de relações. O objectivo final da
actividade é obter uma matriz que apresenta as relações estabelecidas pelos requisitos
seleccionados pelo utilizador.
A actividade tem inicio quando utilizador escolhe um perfil e o sistema obtém os requisitos do perfil
escolhido, apresentando-os ao utilizador. Posteriormente o utilizador escolher quais os requisitos
sobre os quais pretende ver as relações. O sistema irá procurar os requisitos que são referenciados
pelos requisitos escolhidos e os requisitos que referenciam os requisitos escolhidos. Apresenta então
ao utilizador uma matriz, tendo num dos eixos os requisitos escolhidos, e no outro todos os requisitos
que se relacionam com os do primeiro eixo. Nas células centrais da matriz é apresentado o indicador
de qual a relação estabelecida entre os dois requisitos (se o requisito referencia o outro, se o requisito
é referenciado, ou ambos) (ver Anexo V – Quality Management System, Figura 25).

5.3.9 Serviço para Gestão do Perfil
Este serviço suporta o caso de uso gerir um perfil. O utilizador pode adicionar novos artigos e
editar ou remover os existentes. Este serviço ajuda a garantir a consistência e a rastreabilidade, já
que oferece uma visualização das relações entre os artigos. Um utilizador pode facilmente navegar
entre diferentes artigos, assim como pode, consultando relatórios gerados, procurar inconsistências
(referencias a requisitos não existentes, por exemplo).

5.3.10 Serviço de Navegação no Perfil
Este serviço permite a um utilizador navegar por um perfil. Por navegar por um perfil entende-se
visualizar os artigos do perfil, e aceder aos diferentes artigos referenciados por outros, ou
encontrados por pesquisa.

5.3.11 Serviço de Integração da especificação
Este serviço visa integrar qualquer especificação com determinado formato XML no sistema.
A actividade que concretiza o serviço inicia-se com a recepção do documento da especificação em
XML. A aplicação lê o documento, filtra a informação relevante, descartando conteúdo desnecessário
(atributos e elementos XML – por exemplo o conteúdo responsável pela formatação do documentos),
organiza a informação necessária, criando objectos locais, de acordo com o tipo de conteúdo que o
texto representa, identifica as referências entre os objectos, aplica a formatação (transformando
elementos HTML em elementos Wiki) e por fim transforma toda a informação em conteúdo Wiki, que
integrar no Requirements Portal.
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6 Resultados e Validação
A integração de uma especificação de requisitos num sistema de informação foi por si só um
resultado. A partir de um documento Word, que continha a especificação, conseguiu-se integrar com
sucesso essa especificação no sistema, abrindo logo um conjunto de diversas possibilidades,
relacionados fundamentalmente com:


Navegabilidade;



Acesso à informação (tanto manualmente como automaticamente);



Tratamento automático da informação

A integração da especificação permitiu logo à partida identificar alguns problemas da
especificação, permitiu o desenvolvimento de ferramentas de análise e detecção de incorrecções e
ofereceu aos utilizadores uma plataforma de discussão para desenvolvimento de diferentes
instanciações da especificação.
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos pela integração do MoReq2010 num
sistema de informação, assim como os resultados da aplicação de ferramentas de análise
automática, desenvolvidas especificamente para este projecto. Na secção 6.1 são apresentados
resultados obtidos pelo uso do sistema Requirements Portal, nomeadamente relativamente à
consistência da especificação e ao melhoramento da rastreabilidade. Na secção 0 são
apresentados os resultados relativamente à análise isolada dos requisitos (qualidade dos
requisitos). Na secção 6.3 são apresentados resultados relativamente às relações entre os
requisitos, e os diferentes capítulos de requisitos do MoReq2010.

6.1 Consistência e Rastreabilidade do MoReq2010
A representação estruturada do Moreq2010 no sistema melhora a rastreabilidade, relativamente
ao documento original, versão Word. Uma referência a determinada secção da especificação
transforma-se, com o sistema, numa ligação para essa secção. A navegabilidade é facilitada, a
ligação entre diferentes secções torna-se mais óbvia e o acesso imediato.
As referidas ligações, que substituem as referências internas da especificação de requisitos,
permitem também identificar inconsistências, já que ao quando são referenciadas diferentes secções
da especificação está-se, a nível aplicacional, a criar ligações entre páginas. Se uma página
referenciada não existir o administrador do perfil será avisado, e a inconsistência será resolvida.
Adicionalmente foi acrescentado valor aos requisitos originais. Existia já, no documento original,
uma divisão implícita da informação expressa nos requisitos (a expressão propriamente dita e uma
breve explicação ou exemplo). Essa divisão foi formalizada e foram acrescentadas novas secções,
para auxiliar os utilizadores na navegação. Por exemplo o requisito R2.4.4, cuja representação
original pode ser vista na Figura 18, está representado no sistema como apresentado na Figura 19
(versão comentada, a versão não comentada pode ser vista no Anexo IV – Requirements Portal, na
Figura 22). Nessa figura observam-se cinco secções diferentes. A secção 1 é um resumo do
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requisito, gerado automaticamente; a secção 2 representa a expressão do requisito; a secção 3
representa uma explicação ou exemplo da aplicação do requisito; a secção 4 é uma agregação
das referências a conceitos que constam no glossário da especificação; a secção 5 é uma
agregação dos requisitos referenciados no texto original mais o respectivo resumo.

R2.4.4
The MCRS must allow an authorised user to modify the metadata for each service, or bundle of
services under R2.4.1, including:





Title,
Description,
Owner Information, and
Contextual metadata (if any).

The Owner Information gives information about the organisation or organisations using the
MCRS, and may include help desk or contact information.The Title and Description should provide
the local name of the MCRS and additional descriptive information.
Function reference: F14.5.162

Figura 18 - Requisito R2.4.1 no MoReq2010 original

Figura 19 – Visualização do Requisito R2.4.4 no Requirements Portal (versão comentada)
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6.2 Analise Individual dos Requisitos
6.2.1 Resultados
Do relatório de qualidade dos requisitos foi possível obter os dados representados na Tabela 15.
Num total de 174 requisitos analisados (todos os requisitos funcionais do MoReq2010 Core), foram
obtidas 224 recomendações. Essas recomendações foram obtidas da aplicação dos diferentes
algoritmos descritos na secção 5.3.7. Associado a cada critério de avaliação considerado
(incompletude, ambiguidade, incompreensibilidade e não atomicidade) está uma ou duas
heurísticas usadas para identificar os potenciais problemas. Cada heurística é responsável por gerar
o número de recomendações expressas na terceira coluna.
Tabela 15 - Dados obtidos da análise individual dos requisitos
Total de requisitos analisados:

174

Total de recomendações:

214

Critério de avaliação

Heurística

# Recomendações

Incompletude

Pesquisa de expressões que indiquem incompletude

0

Ambiguidade

Pesquisa de expressões ambíguas

21

Multiplicidade de termos de repetição

14

Incompreensibilidade

Não atómicos

Referências implícitas

102

Contagem de palavras

63

6.2.2 Validação
O propósito desta secção é validar os resultados apresentados, enquadrando-os no problema
estudado.
Incompletude
O relatório não apresenta nenhum requisito incompleto, segundo a heurística utilizada.
Ambiguidade
Foram identificadas 21 recomendações. A Tabela 16 expressa as frequências das palavras
associadas a ambiguidade encontradas nos requisitos. São também apresentados os falsos
positivos, identificados depois de analisar os resultados, verificando se os requisitos eram ou não
ambíguos.
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Tabela 16 - Expressões ambiguas encontradas nos requisitos
Expressão

# ocorrências

% falsos positivos

great

2

100%

several

2

0%

significant

1

100%

at least

16

0%

Total

21

14%17

A definição da palavra “significant” é dada na especificação. Apesar de ser tipicamente uma
palavra ambígua, neste caso está bem definida, com limites concretos. Há palavras normalmente
ambíguas que apesar de serem utilizadas foram-no num contexto diferente ao esperado (“great” era
um parâmetro pretendido numa funcionalidade – pesquisa –, era portanto uma palavra-chave, e não
uma palavra descritiva do requisito).

The MCRS must allow a user to combine, chain, or join, the results of several Search queries so
as to answer complex search enquiries.
Exemplo 1 - Requisito R10.4.16
O Exemplo 1 apresenta um requisito ambíguo, devido ao uso da palavra several. Não são
especificadas quantas queries18 se podem usar. Segundo as boas práticas de ER devia ser definido
um limite máximo e um mínimo concretos.
Incompreensibilidade

No caso da multiplicidade de ocorrências das expressões “and” e “or”, verifica-se que as
expressões dos requisitos são normalmente muito longas, e não atómicas, sendo que a repetição das
palavras servem como ligação entre aquilo que deveriam ser diferentes requisitos. Tipicamente um
requisito muito longo é também um requisito pouco compreensível, pois não é incisivo e expressa
demasiadas ideias. No Exemplo 2 é apresentado um requisito com sete ocorrências da palavra “and”
e cinco ocorrências da palavra “or”. O requisito não é atómico, mas também pouco compreensível,
pois é confuso e apresenta várias alternativas.

17

Média ponderada: (100*2 + 2*0 + 100*1 + 0*16) / 21 ~= 14%

18

Palavra mantida em inglês por ser uma palavra com um significado muito próprio, e conhecido no domínio de
informática. A tradução mais próxima seria “pergunta”.
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Tabela 17 - Resultados da análise da compreensibilidade
Heurística

Ocorrências

Multiplicidade (mais do que quatro ocorrências da
palavras)

Expressões de referência implícita

% falsos positivos

And’s

11

0%

Or’s

3

0%

That

80

44%19

This

6

50%

These

3

33%

Its

12

8%

they

1

0%

Total

116

35%

The MCRS must automatically apply an active template to an entity on its creation in all cases
when:


The entity is created in a service, or bundle of services under R2.4.1, for which there are one or
more service templates of the same entity type, indicated by a combination of the template
service identifier and the template entity type identifier;



The entity is an aggregation and is created and classified with a class for which there are one
or more aggregation templates, indicated by a combination of the template class identifier and
the template entity type Identifier; or



The entity is a record and is created and classified with a class for which there are one or more
record templates, indicated by a combination of the template class identifier and the template
entity type identifier.

Exemplo 2 - Requisito R7.5.18
No caso das referências implícitas verifica-se que existem muitos falsos positivos, principalmente
nos requisitos que usam as expressões “that”, “this” ou “these”. Estas expressões podem não agravar
a incompreensibilidade da expressão do requisito se forem usadas junto ao objecto que referem
(como no Exemplo 3), ou como complemento de verbos (ensure that, como no Exemplo 4).

The MCRS must generate system identifiers for new entities as universally unique identifiers
(UUID) and must not allow these identifiers to be modified.
Exemplo 3 - Requisito R2.4.24

19

De uma amostra aleatória de 20% do total (16 requisitos analisados)
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The MCRS must allow function definitions to be added to, and removed from, active roles,
ensuring that every function definition is at all times associated with at least one active role.
Exemplo 4 - Requisito R5.4.04
Não Atomicidade
Na Tabela 18 estão expressos os resultados de diferentes execuções do mesmo algoritmo.
Desconhecendo-se à partida o número de palavras que um requisito atómico do MoReq2010 (em
média) variou-se o número de palavras “máximo”. Esse valor está na primeira coluna da tabela. Na
segunda coluna é referido o numero de recomendações, que são os requisitos com mais palavras
que o limite expresso na primeira coluna. Na terceira coluna indica-se qual o intervalo dentro do qual
se analisam os requisitos, e na quarta o número de requisitos analisados. Na análise aos requisitos
com mais de 30 palavras a ferramenta encontra 112 requisitos (num total de 174 requisitos) Dentro
desses 112 requisitos escolhem-se os mais perto do limite para uma análise não automática. Foram
analisados 30 requisitos, com 30 a 40 palavras. Após uma análise dos 30 requisitos conclui-se que 23
requisitos são atómicos, apesar de terem sido apresentados pela ferramenta. Portanto para o
parâmetro de 30 palavras de limite obtiveram-se 76,7% de falsos positivos (na amostra de 30
requisitos) representados na última coluna. Quanto maior é o “numero de palavras”, menor é a
percentagem de falsos positivos. O Exemplo 5 apresenta um requisito com 68 palavras, não atómico.

Tabela 18 - Resultados do estudo da atomicidade dos requisitos do MoReq2010
Parâmetro “Numero de
palavras”

# total de
recomendações

Intervalo de número de palavras
que define a amostra

Amostra

% de falsos
positivos

30

112

30-40

30

76,7%

40

81

41-50

15

40%

50

63

51-75

24

25%

75

37

76-100

15

13,3%

100

21

101-125

7

0%

The MCRS must not allow a disposal schedule with a retention trigger code of FROM DATE OF
LAST REVIEW, under R8.4.3, to be associated with a class as the default disposal schedule of the
class. Likewise, the MCRS must not allow such a disposal schedule to be applied directly to any
record that has not previously been reviewed, except during the confirmation of a review decision,
under R8.4.16 .
Exemplo 5 - Requisito R8.4.4
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6.2.3 Análise Critica
Da análise dos resultados apresentados é possível observar que algumas das heurísticas
utilizadas são muito eficazes para analisar a qualidade dos requisitos, como a contagem do número
de palavras, no caso da atomicidade, ou a pesquisa de “or”, “and”, “these” ou “its”, na avaliação da
compreensibilidade, e as expressões “at least” e “several” na análise da ambiguidade das
expressões.
No entanto em alguns casos verificou-se uma taxa de insucesso algo alta, após uma analise não
automática dos requisitos, como nas expressões “that” ou this, na análise da compreensibilidade, ou
“great” e “significant”, na análise da ambiguidade, em que se verificou que as expressões por si só
não decrementam a qualidade do requisito. Foi necessário ler o requisito para realmente reconhecer,
ou não, se a expressão afecta qualidade do requisito, e em muitas vezes não afecta.
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6.3 Análise de Relações entre Requisitos
6.3.1 Resultados
Foi feita uma análise das relações entre os requisitos, cujos resultados estão expressos na
Tabela 19; uma análise da estrutura do MoReq2010, analisando as relações entre os capítulos
cujos resultados estão expressos na Tabela 20; e foi feita uma análise de agrupamentos de
requisitos, onde se procurou identificar agrupamentos de requisitos, mas os resultados foram
inconclusivos (ver Anexo II – Resultados de identificação de agrupamentos de requisitos no
MoReq2010).

Tabela 19 - Relações entre os requisitos
Total de requisitos

174

Total de requisitos sem relações

67

Nível máximo

1

5

20

Requisitos mais “fortes”

# de relações

R2.4.1

9

R2.4.13

8

R2.4.22

8

R10.4.5

8

R2.4.15

7

R2.4.1

48

R7.5.1

43

R7.5.8

38

R7.5.5

38

R7.5.2

37

R2.4.1

74

R2.4.2

47

R7.5.1

43

R7.5.5

38

R7.5.8

38

Comentários

E mais 10 requisitos
com cinco ou mais
relações

E mais 11 requisitos
com 30 ou mais
relações (cinco dos
quais também do
capítulos 7)

E mais 12 requisitos
com 30 ou mais
relações (seis dos
quais também do
capítulos 7)

Do serviço de obtenção de relações obtiveram-se alguns resultados interessantes. A Tabela 19
apresenta os cinco requisitos mais fortes para diferentes níveis de relações. Os requisitos mais fortes
são os que têm mais relações. Uma relação de nível 1 é uma relação directa entre dois requisitos R1
e R2. Uma relação nível 2 é quando o requisito R3 referencia R2 e R2 referencia R1. A uma
profundidade máxima de dois níveis R1 relaciona-se com R2 e R3.
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A Tabela 20 apresenta as relações entre os capítulos do MoReq2010. Foram calculadas as
relações que os requisitos de cada capítulo têm com requisitos de outros capítulos (ou do próprio).
Por exemplo o capítulo 2 (System Services) tem 38 referências internas (requisitos do capitulo que
referenciam outros requisitos, do mesmo capitulo) e refere 5 vezes o capítulo 7 (Model Metadata
Service). Este último refere 8 vezes o capítulo 2.
Tabela 20 - Relações entre os capítulos do MoReq2010

% dependência

Total referências

Total Requisitos

Capítulo é referido

System Services

2

38

1

0

0

1

5

3

0

1

3

50%

52

28

User and Group Service

3

6

5

1

0

0

0

0

0

0

0

50%

12

14

Model Role Service

4

9

2

4

0

0

0

0

0

0

0

73%

15

15

Classification Service

5

1

0

0

2

1

0

1

0

0

0

34%

5

8

Record Service

6

4

0

0

0

16

0

1

0

0

0

23%

21

21

Model Metadata Service

7

8

0

0

0

0

24

0

0

0

0

40%

32

20

Disposal
Service

8

1

0

0

4

8

4

45

1

0

0

75%

63

24

9

2

0

0

0

0

0

1

3

0

0

43%

6

7

Searching and Reporting
10
Service

2

2

0

0

0

0

0

0

36

0

15%

40

27

Export Service

2

0

0

0

0

0

0

0

0

21

20%

23

10

73

10

5

6

26

33

51

4

37

24

(numero do capitulo)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Capítulo refere
(titulo, numero do capitulo)

Scheduling

Disposal Holding Service

Total

11

6.3.2 Validação
Observa-se na Tabela 19 que existem ao todo 15 requisitos com cinco ou mais relações de
primeiro nível, 67 sem qualquer relação, e os restantes 92 requisitos tem entre uma a quatro
relações, em 174 requisitos. Ao efectuar a pesquisa de relações a um nível maior (5º ou 20º nível)
observamos um conjunto de requisitos do capítulo 7 a sobressaírem, o que pode induzir que este
capítulo é muito relevante, tendo muitos requisitos a referenciarem os seus requisitos (indirectamente,
já que directamente não são registadas muitas relações, como pode ser observado na Tabela 20).
Mas para realmente compreender a organização dos capítulos é necessário interpretar também as
relações entre eles. A Tabela 20 apresenta a relação entre os diferentes capítulos. Os resultados
podem levar a concluir que a especificação de requisitos estudada está mal organizada.
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É de notar que que o capitulo 2 é referenciado por todos os restantes capítulos, o que atendendo
ao seu conteúdo, descrito na secção 4.5, onde o capitulo é apresentado como um agregador de
requisitos comuns a todos os serviços, faz todo o sentido. No entanto verifica-se que os capítulos 3 e
4 estão muito dependente do capitulo 2, mais até que si próprios, já que referem requisitos do
capitulo 2 mais vezes do que requisitos de si próprios.
De notar também a dependência do capitulo 8 dos capítulos 5, 6 e 7. Se a relação entre os
capítulos 5 e 8 seria expectável, já que é enunciada na introdução destes capítulos, já as outras duas
são mais surpreendentes.
É também curioso observar a percentagem de dependência dos capítulos. Esse valor foi calculado
tendo em conta a quantidade de requisitos existente num capítulo relativamente ao número de
requisitos que esse capítulo refere. De notar grande dependência dos capítulos 2, 3, 4 e 8, e a não
dependência dos capítulos 6, 10 e 11.

6.3.3 Análise Crítica
Considerando

estes

resultados

podem

ensaiar-se

diferentes

conclusões.

Destacam-se

determinados requisitos, que se relacionam com muitos outros (directamente ou indirectamente). Este
dado permite afirmar que poderia haver uma hierarquização formal de requisitos no MoReq2010 (já
que informalmente ela já existe, como estes resultados comprovam). Os requisitos poderiam ter uma
relação de especialização, agregação ou composição explícita.
A estrutura do documento também pode ser repensada. Existem dependências muito fortes entre
alguns capítulos, em oposição a outros quase totalmente autocontidos. No entanto para responder a
esta questão seria necessário fazer uma análise semântica mais cuidada.
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7 Conclusões
Esta dissertação teve como objectivo a análise qualitativa de uma especificação de requisitos
genérica (o MoReq2010), aplicando técnicas do domínio de engenharia de requisitos. Obtiveram-se
resultados satisfatórios (na perspectiva de foram encontrados pontos a melhorar na referida
especificação).
Importa ainda referir que os resultados desta dissertação serão apresentados no encontro dos
membros do DLM-Forum20, a realizar entre 31 de Maio e 1 de Junho de 2012, em Copenhaga,
Dinamarca. Adicionalmente parte dos resultados foram também submetidos para um artigo intitulado
“A Requirements Engineering analysis of MoReq”, [29], para publicação no Record Management
Journal encontrando-se neste momento em revisão.
Neste capítulo é descrito o processo de desenvolvimento do projecto, sendo descritas algumas
das dificuldades encontradas, é apresentado um breve sumário dos resultados obtidos e são
apresentadas propostas para trabalho futuro, de forma a aproveitar o projecto desenvolvido e
melhorar os resultados obtidos.

7.1 Processo de Desenvolvimento do Projecto
O desenvolvimento do projecto foi repartido em quatro fases, uma para cada um dos componentes,
e uma final para análise dos resultados.
Num primeira fase foi necessário integrar a especificação num sistema de informação. Para isso foi
desenhado e desenvolvido o sistema Integrator. O desenvolvimento deste sistema foi
particularmente complexo do ponto de vista técnico, pois foi necessário tratar um documento com
uma estrutura heterogénea e integra-la num sistema de forma a informação poder ser facilmente
acedida, manipulada e analisada.
Numa segunda fase foi desenvolvido o sistema, o Requirements Portal. O processo de
desenvolvimento contribui para a compreensão do problema, pois catalisou uma maior imersão na
especificação na especificação de requisitos.
Numa terceira fase foi desenvolvido o sistema Quality Management System. Foi a fase mais
estimulante, na perspectiva de que forneceu resultados de grande valor para esta dissertação.
Numa última fase foram analisados os resultados obtidos, e procurou-se fazer uma análise critica
a estes, não apenas os aceitando, mas procurando comprovar a sua validação.

20

http://www.sa.dk/content/us/about_us/danish_national_archives/dlm_forum
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7.2 Resultados
Este projecto ofereceu muitos resultados, nomeadamente ao permitir uma melhor análise da
especificação, da qualidade dos requisitos e da relação entre eles.
Especificação de Requisitos
O sistema desenvolvido permitiu identificar inconsistências, melhorar a navegabilidade, e
consequentemente a rastreabilidade de uma especificação de requisitos, o MoReq2010. A migração
do MoReq2010 para um sistema de informação criou muitas oportunidades, pois permitiu uma análise
mais detalhada, nomeadamente com a implementação de ferramentas que criaram perspectivas
diferentes sobre a informação. Além de permitir essa análise o sistema foi também usado para dar
início à tradução da especificação. É possível ter duas ou mais perspectivas da mesma
especificação, relacionadas entre si, e direccionadas a diferentes stakeholders.
Adicionalmente foi acrescentado valor à especificação original, devido à restruturação da
informação.
Qualidade de Requisitos
Foram exploradas técnicas para verificar a boa formação de requisitos que foram aplicadas ao
MoReq2010. Foram identificados requisitos não atómicos, pouco compreensíveis e ambíguos.
Relação entre requisitos
Foram estudadas as relações implícitas entre os requisitos do MoReq2010. Identificou-se a
oportunidade de hierarquizar os requisitos do MoReq2010, já que existem requisitos dos quais
muitos estão dependentes. Foram também estudadas as relações entre capítulos da especificação
de requisitos. Identificaram-se oportunidades de reorganizar a estrutura do documento. Sobressaíram
as relações de alguns capítulos que se demonstram muito dependentes de outros. Tentou-se
identificar um conjunto de agrupamentos de requisitos, para complementar os resultados já obtidos,
mas os resultados foram inconclusivos.

7.3 Trabalho Futuro
O projecto desenvolvido e aqui descrito pode ser aplicado a outras especificações de referência, e
as técnicas que foram desenvolvidas podem ser melhoradas, adaptadas e estendidas a diferentes
contextos e necessidades.
O aluno do Mestrado de Engenharia de Informática e Computadores do IST Ricardo Sousa
desenvolve o seu projecto de mestrado com o objectivo de estender e aplicar as técnicas
desenvolvidas neste projecto à especificação de referência da ICA, a “ISO 16175: ICA Principles and
Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments” (ver secção 3.3.4).
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Nos próximos parágrafos são apresentadas algumas sugestões para trabalho futuro, que poderão
dar continuidade ao projecto descrito nesta dissertação.
Especificação de Requisitos
Com os sistemas desenvolvidos podem ser desenvolvidas funcionalidades para suportar um
sistema de perfis de especificações flexível e que mantenha a consistência entre os diferentes perfis.
De momento é possível criar perfis, mas não há muitos serviços a suportar esta funcionalidade.
Podem ser desenvolvidas ferramentas para gerir ontologias, que ajudem a gerir os diferentes
domínios, assim como podem ser melhorados os serviços de criação e gestão de perfis.
Qualidade de Requisitos
As heurísticas aplicadas para a análise qualitativa dos requisitos foram parcialmente eficazes,
mas podem claramente ser melhoradas. Existem muitos melhoramentos possíveis:


Podem ser alterados os parâmetros (os dicionários, o numero de palavras, etc.);



Podem ser geradas árvores sintácticas, e posteriormente analisadas, para identificar
ambiguidade sintáctica;



Pode ser efectuada uma análise mais precisa ao texto, recorrendo a técnicas de língua
natural;

Pode ainda ser considerada a hipótese de desenvolver um serviço inteligente, que adapte os
parâmetros, de forma a oferecer resultados mais precisos, baseando-se nas taxas de aceitação ou
rejeição das recomendações dos utilizadores. Os resultados da execução do serviço não só
ajudariam a melhorar a qualidade da especificação, como também poderiam fornecer parâmetros de
referência, para aplicação noutras especificações.
Pode ser interessante no futuro fazer uma análise semântica ao documento, partindo também
dos resultados aqui apresentados e propor novas expressões de requisitos.
Relação entre Requisitos
Foram identificadas relações entre requisitos. Se por um lado os resultados foram interessantes,
por outro foram algo curtos. A tentativa de encontrar agrupamentos de requisitos não foi bem
sucedida. Provavelmente aplicando técnicas de procura em árvore mais complexas e apropriadas ao
problema poderia ser possível obter resultados muito interessantes.
Pode ser interessante no futuro fazer uma análise semântica ao documento, partindo também
dos resultados aqui apresentados e propor uma reestruturação da especificação.
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9 ANEXOS
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9.1 Anexo I: Comparação de Software Web Wiki

Tabela 21 - Comparação do Software Web Wiki

MediaWiki

Características

URL
Linguagem de
programação
Suporte de
Armazenamento

Aplicações Web Wiki
Phpwiki
Xwiki

PmWiki

MindTouch

TiddlyWiki

www.mediawiki.org

www.pmwiki.org phpwiki.sourceforge.ent www.xwiki.org

www.mindtouch.com www.tiddlywiki.com

PHP

PHP

PHP

Java

PGP, C# on Mono

Base de dados

Ficheiros

Ficheiros, base de
dados, RCS

Publico Alvo

End-users,
Educação

Qualquer

Qualquer

Base de
dados
Organizações,
grupos de
trabalho,
programadores

Web Server

Qualquer com
suporte PHP

Pesquisa
Dados
estruturados
Templates
Edição de
secções

Base de dados

Javascript
Ficheiros

Qualquer

Indivíduos, pequenos
grupos

Full Text

Apache, IIS,
sem Web
server
Full Text

Com Plugin

Sim

Com Patch

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Com Plugin

Não

Sim

Sim

Com Plugin

Apache, IIS, qualquer
com suporte PHP

Servelet 2.4+

Apache e ISS

Servidor próprio
incorporado

Full Text

Full Text

Full Text

Full Text
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9.2 Anexo II – Resultados de identificação de
agrupamentos de requisitos no MoReq2010
Tabela 22 - Agrupamentos de requisitos
Agrupamento 1, com 246 requisitos
R2.4.01 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02
R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14
R8.4.03 R7.5.17 R7.5.16 R7.5.15 R7.5.19 R7.5.20 R3.4.12 R4.5.11 R3.4.11 R2.4.20 R2.4.17 R6.5.21 R2.4.14 R2.4.15
R2.4.21 R3.4.03 R3.4.04 R3.4.10 R4.5.10 R7.5.07 R2.4.23 R4.5.08 R2.4.12 R2.4.13 R4.5.07 R2.4.11 R2.4.10 R7.5.12
R2.4.08 R4.5.12 R11.4.10 R11.4.05 R11.4.06 R7.5.18 R7.5.04 R7.5.09 R7.5.03 R10.4.26 R10.4.25 R10.4.24 R2.4.28
R2.4.02 R2.4.03 R2.4.04 R2.4.05 R2.4.06 R2.4.09 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R11.4.10 R11.4.05 R11.4.06 R9.4.06
R9.4.04 R6.5.06 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20
R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14 R8.4.03 R7.5.17 R7.5.16 R7.5.15 R7.5.19 R7.5.20
R7.5.18 R7.5.04 R7.5.09 R7.5.03 R10.4.25 R10.4.26 R10.4.24 R2.4.28 R2.4.03 R2.4.05 R4.5.08 R7.5.20 R3.4.12 R4.5.11
R3.4.11 R2.4.20 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.18 R2.4.16 R2.4.17 R6.5.21 R2.4.14 R2.4.15 R2.4.21 R3.4.03 R3.4.04 R3.4.10
R4.5.10 R7.5.07 R2.4.23 R4.5.08 R2.4.12 R2.4.13 R4.5.07 R2.4.11 R2.4.10 R7.5.12 R7.5.20 R3.4.12 R4.5.11 R3.4.11
R2.4.20 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.18 R2.4.16 R2.4.17 R6.5.21 R2.4.14 R2.4.15 R2.4.21 R3.4.03 R3.4.04 R3.4.10 R4.5.10
R7.5.07 R2.4.23 R4.5.08 R2.4.12 R2.4.13 R4.5.07 R2.4.11 R7.5.12 R7.5.20 R3.4.12 R4.5.11 R3.4.11 R2.4.20 R6.5.19
R6.5.16 R2.4.18 R2.4.16 R2.4.17 R6.5.21 R2.4.14 R2.4.15 R2.4.21 R3.4.03 R3.4.04 R3.4.10 R4.5.10 R7.5.07 R2.4.23
R4.5.08 R2.4.12 R2.4.13 R4.5.07 R7.5.20 R3.4.12 R4.5.11 R3.4.11 R2.4.20 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.18 R2.4.16 R2.4.17
R6.5.21 R2.4.14 R2.4.15 R2.4.21 R3.4.03 R3.4.04 R3.4.10 R4.5.10 R7.5.07 R2.4.23 R4.5.08 R2.4.13 R6.5.19 R6.5.16
R2.4.16 R2.4.18 R11.4.10 R11.4.05 R11.4.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R11.4.10 R11.4.05 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16
R2.4.18 R11.4.10 R11.4.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R2.4.08 R4.5.12
Agrupamento 2, com 777 requisitos
R7.5.01 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02
R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14
R8.4.03 R7.5.17 R7.5.16 R7.5.15 R7.5.19 R7.5.20 R7.5.18 R7.5.04 R7.5.03 R7.5.09 R7.5.08 R2.4.23 R2.4.28 R7.5.02
R7.5.05 R7.5.06 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.05 R8.4.06
R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04
R8.4.14 R8.4.03 R7.5.17 R7.5.16 R7.5.15 R7.5.19 R7.5.20 R7.5.18 R7.5.04 R7.5.03 R7.5.09 R7.5.08 R9.4.06 R9.4.04
R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15
R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14 R8.4.03 R7.5.17 R7.5.16
R7.5.15 R7.5.19 R7.5.20 R7.5.18 R7.5.04 R7.5.03 R7.5.09 R7.5.05 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16
R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R5.4.08
R8.4.10 R8.4.11 R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14 R8.4.03 R7.5.17 R7.5.16 R7.5.15 R7.5.19 R7.5.20 R7.5.18
R7.5.04 R7.5.09 R7.5.03 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.05
R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04
R8.4.04 R8.4.14 R8.4.03 R7.5.17 R7.5.16 R7.5.15 R7.5.19 R7.5.20 R7.5.18 R7.5.04 R7.5.09 R7.5.03 R9.4.06 R9.4.04
R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15
R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14 R8.4.03 R7.5.17 R7.5.16
R7.5.15 R7.5.19 R7.5.20 R7.5.18 R7.5.04 R7.5.03 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16
R8.4.22 R8.4.23 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11
R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14 R8.4.03 R7.5.17 R7.5.16 R7.5.15 R7.5.19 R7.5.20 R7.5.18 R7.5.04 R7.5.09
R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01
R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14 R8.4.03

72

R7.5.17 R7.5.16 R7.5.15 R7.5.19 R7.5.20 R7.5.18 R7.5.09 R7.5.03 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16
R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R5.4.08
R8.4.10 R8.4.11 R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14 R8.4.03 R7.5.17 R7.5.16 R7.5.15 R7.5.19 R7.5.20 R9.4.06
R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07
R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14 R8.4.03 R7.5.17
R7.5.16 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02
R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14
R8.4.03 R7.5.17 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.05 R8.4.06
R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04
R8.4.14 R8.4.03 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.03 R8.4.05
R8.4.06 R8.4.02 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04
R8.4.14 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R9.4.06 R9.4.04
R6.5.06 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.03 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.14 R8.4.18
R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01
R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14 R6.5.19
R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R8.4.16 R8.4.22
R8.4.23 R8.4.03 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R8.4.04 R8.4.14 R9.4.06 R9.4.04
R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.03 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.01 R8.4.15 R8.4.21
R8.4.18 R8.4.20 R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14 R8.4.07 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16
R2.4.18 R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23
R8.4.03 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18
R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.03
R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.20 R8.4.14 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R9.4.01
R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R9.4.06 R9.4.04 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.03 R8.4.05 R8.4.06
R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R8.4.14 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16
R2.4.18 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.03 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R9.4.01 R5.4.08
R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14 R8.4.07 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18
R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.03 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R9.4.01 R5.4.08
R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11
R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R8.4.16 R8.4.23 R8.4.03 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07
R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R8.4.14 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26
R5.4.04 R8.4.04 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R8.4.16 R8.4.03 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21
R8.4.18 R8.4.20 R8.4.14 R8.4.22 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04
R8.4.04 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.03 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15
R8.4.18 R8.4.20 R8.4.14 R9.4.03 R9.4.05 R7.5.20 R7.5.20
Agrupamento 3, com 152 requisitos
R6.5.15 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06
R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.03 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R8.4.04
R8.4.14 R6.5.14 R6.5.12 R6.5.08 R6.5.04 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22
R8.4.23 R8.4.03 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10
R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14 R6.5.14 R6.5.12 R6.5.08 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R9.4.01 R5.4.08
R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R8.4.04 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.03 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02
R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.14 R8.4.18 R8.4.20 R5.4.04 R6.5.12 R6.5.14 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18
R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R9.4.06 R6.5.06 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.03 R8.4.05
R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.18 R8.4.20 R8.4.14 R9.4.03 R9.4.05 R8.4.21 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06
R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.03 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15
R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14 R6.5.14
Agrupamento 4, com 60 requisitos
6.5.10 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01
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R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14 R8.4.03
R6.5.14 R6.5.12 R8.4.17 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.03
R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.20 R8.4.14 R8.4.18 R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11
R2.4.26 R8.4.04 R5.4.04
Agrupamento 5, com 31 requisitos
R6.5.01 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02
R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R8.4.14
R6.5.02 R6.5.07 R8.4.03
Agrupamento 6, com 89 requisitos
R10.4.01 R10.4.25 R10.4.26 R10.4.24 R3.4.14 R4.5.07 R5.4.07 R6.5.09 R6.5.17 R7.5.12 R8.4.12 R9.4.07 R2.4.22
R10.4.18 R10.4.09 R10.4.10 R10.4.06 R10.4.08 R10.4.11 R10.4.12 R10.4.13 R10.4.14 R10.4.15 R10.4.04 R10.4.07
R10.4.02 R10.4.03 R10.4.05 R10.4.17 R10.4.22 R10.4.25 R10.4.26 R10.4.24 R10.4.18 R10.4.09 R10.4.10 R10.4.06
R10.4.08 R10.4.11 R10.4.12 R10.4.13 R10.4.14 R10.4.15 R10.4.07 R10.4.25 R10.4.26 R10.4.24 R3.4.14 R4.5.07 R5.4.07
R6.5.09 R6.5.17 R7.5.12 R8.4.12 R9.4.07 R2.4.22 R10.4.18 R3.4.14 R4.5.07 R5.4.07 R6.5.09 R6.5.17 R7.5.12 R8.4.12
R9.4.07 R10.4.25 R10.4.26 R10.4.24 R10.4.18 R10.4.04 R10.4.07 R10.4.25 R10.4.26 R10.4.24 R10.4.18 R10.4.09 R10.4.10
R10.4.25 R10.4.26 R10.4.24 R10.4.18 R10.4.25 R10.4.26 R10.4.24 R10.4.18 R10.4.25 R10.4.26 R10.4.24 R10.4.11
Agrupamento 7, com 58 requisitos
R6.5.13 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.03 R8.4.05 R8.4.06
R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04
R8.4.14 R6.5.14 R9.4.06 R9.4.04 R6.5.06 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.03 R8.4.05
R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.18 R8.4.20 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04
R8.4.04 R8.4.14
Agrupamento 8, com 29 requisitos
R8.4.19 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R9.4.06 R9.4.04
R6.5.06 R8.4.16 R8.4.22 R8.4.23 R8.4.03 R8.4.05 R8.4.06 R8.4.02 R8.4.01 R8.4.07 R8.4.15 R8.4.21 R8.4.20 R8.4.14
R8.4.18
Agrupamento 9, com 97 requisitos
R11.4.01 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R11.4.05 R11.4.10 R11.4.06 R11.4.04 R11.4.08 R11.4.07 R11.4.09 R3.4.14
R4.5.07 R5.4.07 R6.5.09 R6.5.17 R7.5.12 R8.4.12 R9.4.07 R2.4.22 R11.4.02 R11.4.03 R3.4.14 R4.5.07 R5.4.07 R6.5.09
R6.5.17 R7.5.12 R8.4.12 R9.4.07 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R11.4.05 R11.4.10 R11.4.06 R11.4.04 R11.4.08
R11.4.07 R11.4.09 R2.4.22 R11.4.02 R3.4.14 R4.5.07 R5.4.07 R6.5.09 R6.5.17 R7.5.12 R8.4.12 R9.4.07 R6.5.19 R6.5.16
R2.4.16 R2.4.18 R11.4.05 R11.4.10 R11.4.06 R11.4.04 R11.4.08 R11.4.07 R11.4.09 R2.4.22 R11.4.03 R6.5.19 R6.5.16
R2.4.16 R2.4.18 R11.4.05 R11.4.10 R11.4.06 R11.4.04 R11.4.08 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R11.4.10 R11.4.06
R11.4.05 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.18 R2.4.16 R6.5.19 R2.4.18 R2.4.16 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.18
R2.4.18 R2.4.16 R6.5.16
Agrupamento 10, com 21 requisitos
R3.4.07 R7.5.20 R3.4.12 R4.5.11 R3.4.11 R2.4.20 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.18 R2.4.16 R2.4.17 R6.5.21 R2.4.15 R2.4.21
R3.4.03 R3.4.10 R4.5.10 R7.5.07 R2.4.14 R2.4.13 R3.4.04
Agrupamento 11, com 142 requisitos
R3.4.13 R7.5.20 R3.4.12 R4.5.11 R3.4.11 R2.4.20 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.18 R2.4.16 R2.4.17 R6.5.21 R2.4.15 R2.4.21
R3.4.03 R3.4.10 R4.5.10 R7.5.07 R2.4.14 R2.4.13 R3.4.04 R7.5.20 R3.4.12 R4.5.11 R3.4.11 R2.4.20 R6.5.19 R6.5.16
R2.4.18 R2.4.16 R2.4.17 R6.5.21 R2.4.15 R2.4.21 R3.4.03 R3.4.10 R4.5.10 R7.5.07 R2.4.14 R2.4.13 R7.5.20 R3.4.12
R4.5.11 R3.4.11 R2.4.20 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.18 R2.4.16 R2.4.17 R6.5.21 R2.4.15 R3.4.03 R3.4.04 R3.4.10 R4.5.10
R7.5.07 R2.4.13 R2.4.14 R3.4.12 R4.5.11 R7.5.20 R3.4.11 R2.4.20 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.18 R2.4.16 R2.4.17 R6.5.21
R3.4.03 R3.4.10 R4.5.10 R2.4.21 R3.4.04 R7.5.07 R2.4.14 R2.4.13 R7.5.20 R3.4.12 R4.5.11 R3.4.11 R2.4.20 R6.5.19
R6.5.16 R2.4.18 R2.4.16 R2.4.17 R6.5.21 R2.4.15 R2.4.21 R3.4.03 R3.4.04 R3.4.10 R4.5.10 R7.5.07 R2.4.13 R7.5.20
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R3.4.12 R4.5.11 R3.4.11 R2.4.20 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.18 R2.4.16 R2.4.17 R6.5.21 R2.4.15 R3.4.03 R3.4.04 R3.4.10
R4.5.10 R2.4.13 R2.4.14 R2.4.21 R7.5.20 R3.4.12 R4.5.11 R3.4.11 R2.4.20 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.18 R2.4.16 R2.4.17
R6.5.21 R2.4.15 R2.4.21 R3.4.03 R3.4.04 R3.4.10 R4.5.10 R7.5.07 R2.4.14 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R2.4.20
R3.4.12 R4.5.11
Agrupamento 12, com 33 requisitos
R5.4.02 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R9.4.01 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.04 R6.5.19 R6.5.16
R2.4.16 R2.4.18 R9.4.01 R5.4.08 R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R8.4.04 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R9.4.01 R5.4.08
R8.4.10 R8.4.11 R2.4.26 R5.4.04 R8.4.10
Agrupamento 13, com 16 requisitos
R2.4.24 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R11.4.10 R11.4.05 R11.4.06 R11.4.04 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18
R11.4.10 R11.4.05 R11.4.06
Agrupamento 14, com 12 requisitos
R2.4.25 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R9.4.01 R2.4.26 R6.5.19 R6.5.16 R2.4.16 R2.4.18 R9.4.01
Agrupamento 15, com 23 requisitos
R10.4.19 R10.4.25 R10.4.26 R10.4.21 R10.4.22 R10.4.24 R10.4.20 R10.4.25 R10.4.26 R10.4.21 R10.4.22 R10.4.24
R10.4.25 R10.4.26 R10.4.22 R10.4.24 R10.4.20 R10.4.25 R10.4.26 R10.4.24 R10.4.25 R10.4.26 R10.4.26
Agrupamento 16, com 6 requisitos
R3.4.01 R10.4.26 R10.4.25 R10.4.24 R3.4.02 R4.5.08
Agrupamento 17, com 4 requisitos
R7.5.10 R7.5.13 R7.5.11 R7.5.13
Agrupamento 18, com 5 requisitos
R8.4.08 R8.4.13 R8.4.09 R8.4.13 R8.4.09
Agrupamento 19, com 3 requisitos
R3.4.08 R3.4.09 R4.5.08
Agrupamento 20, com 2 requisitos
R5.4.06 R5.4.05
Agrupamento 21, com 2 requisitos
R2.4.07 R2.4.08
Agrupamento 22, com 2 requisitos
R10.4.23 R10.4.27
Agrupamento 23, com 2 requisitos
R4.5.09 R4.5.15
Agrupamento 24, com 2 requisitos
R4.5.05 R4.5.06
Agrupamento 25, com 2 requisitos
R4.5.01 R4.5.03
Agrupamento 26, com 1 requisitos
R7.5.14
Agrupamento 27, com 1 requisitos
R8.4.24
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Agrupamento 28, com 1 requisitos
R9.4.02
Agrupamento 29, com 1 requisitos
R2.4.27
Agrupamento 30, com 1 requisitos
R2.4.19
Agrupamento 31, com 1 requisitos
R3.4.06
Agrupamento 32, com 1 requisitos
R3.4.05
Agrupamento 33, com 1 requisitos
R10.4.16
Agrupamento 34, com 1 requisitos
R6.5.03
Agrupamento 35, com 1 requisitos
R6.5.05
Agrupamento 36, com 1 requisitos
R6.5.18
Agrupamento 37, com 1 requisitos
R6.5.11
Agrupamento 38, com 1 requisitos
R5.4.03
Agrupamento 39, com 1 requisitos
R5.4.01
Agrupamento 40, com 1 requisitos
R4.5.04
Agrupamento 41, com 1 requisitos
R4.5.02
Agrupamento 42, com 1 requisitos
R4.5.14
Agrupamento 43, com 1 requisitos
R4.5.13
Agrupamento 44, com 1 requisitos
R6.5.20
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9.3 Anexo IV – Requirements Portal

Figura 20 - Pagina inicial do Requirements Portal
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Figura 21 - Lista de requisitos e respectivo resumo do capítulo 2 do MoReq2010, no
Requirements Portal
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Figura 22 - Requisito do MoReq2010 no Requirements Portal
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9.4 Anexo V – Quality Management System

Figura 23 - Página principal do Quality Management System
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Figura 24 - Ecrã de selecção de requisitos para a matriz de relações
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Figura 25 – Matriz de relações para os requisitos do capítulo 9 do MoReq2010
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Figura 26 - Relatório de Qualidade de Requisitos
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Figura 27 - Relatório de Qualidade de Requisitos detalhado
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Figura 28 - Relatório de Relações entre capítulos
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Figura 29 - Relatório de Relações de Requisitos
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