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Contexto / Motivação

Objetivo

Atualmente o desenvolvimento industrial de software

voltado para o usuário é majoritariamente focado em

aplicações para celulares e baseadas na web.

Requisitos não funcionais - responsáveis por garantir

questões chave como usabilidade e eficiência - são

críticos no desenvolvimento desses sistemas, e uma

implementação falha deles resultará em um produto que

não alcança o esperado.

Entretanto, falta embasamento teórico para a tomada de

decisões na implementação desses atributos, já que

existem poucos estudos sobre relações entre requisitos

não funcionais e métodos para sua implementação.

Esse trabalho tem como objetivo estruturar um método

que possibilite a análise dos Requisitos Não Funcionais

(RNFs) e suas correlações e, a partir disso, a

incorporação deles em aplicações baseadas na web

(Web Based Applications - WBA).

Proposta

Para formular o método existiram duas etapas: a

primeira etapa foi o uso de entrevistas para especificar

quais requisitos não funcionais são mais importantes do

ponto de vista de desenvolvedores e usuários finais, e a

segunda foi o estudo das correlações e técnicas de

implementação dos requisitos não funcionais

selecionados através do RNF Framework.

Após a análise desse custo/benefício e correlações, os

requisitos não funcionais foram implementados em um

aplicativo chamado Barber Boutique, cuja arquitetura

foi desenvolvida com o princípio de responsabilidade

única pensando em acomodar os requisitos funcionais e

não funcionais.

Foram considerados 6 RNFs, e os mais votados foram,

respectivamente: Segurança, Usabilidade,

Disponibilidade e Desempenho.

Softgoal Interdependency Graph

Considerando então os RNFs escolhidos, foi aplicado o 

RNF Framework e desenvolvido o SIG, um gráfico que 

aponta e pesa as relações entre RNFs e mede quão bem 

esses atributos foram implementados.

Resultados

Como resultado da aplicação do método proposto houve

a implementação das táticas de operacionalização

citadas no SIG e posterior avaliação do grau de

satisfação das diferentes softgoals utilizando o

algoritmo de avaliação proposto pelo Framework do

Chung, com o qual foi constatado que todos os RNFs

escolhidos foram suficientemente satisfeitos, apenas

com um método de usabilidade sendo preterido.

Uma ressalva é que o sistema de pagamentos por

terceiros não foi implementado devido à sua

complexidade. Porém, é visível por suas relações

majoritariamente positivas que ele tem impacto

benéfico direto ou indireto em todos os outros RNFs, o

que faz de sua implementação uma decisão de design

acertada.

Link para visualização completa: https://whimsical.com/sig-tcc-UJFMoVR8FrfB6y4z75JvK4

Requisitos não funcionais escolhidos

A entrevista foi realizada a partir do preenchimento de

um formulário no Google Forms que, após uma breve

explicação, pedia para que os usuários elencassem de 1

a 6 a importância que julgavam que cada um dos RNFs

teria na Barber Boutique.


