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RESUMO

Apesar da importância dos Requisitos Não Funcionais (RNFs) no desenvolvimento de

um sistema ser reconhecida pela maioria dos profissionais da área de software e do

conhecimento empírico desses acerca das relações de um RNF com outros, ainda faltam

estudos que se aprofundem nessas relações e no seu impacto no produto final. Esse trabalho

apresenta um método que possibilite a definição de quais RNFs são mais importantes na

produção de uma Aplicação Baseada na Web a partir de entrevistas com usuários e

desenvolvedores, um estudo das correlações desses atributos no sistema e a posterior

implementação desses requisitos considerando o custo/benefício analisado, assim

possibilitando alcançar uma qualidade de software adequada e que leve em consideração os

possíveis e necessários trade-offs em um projeto de software.

Palavras-chave: Requisitos Não Funcionais, Aplicação Baseada na Web, Análise de

Relações, Trade-Offs Necessários.



ABSTRACT

Although the importance of Non Functional Requirements (NFR) and its inner

relationships in the development of a system are both recognized topics by the majority of

software engineering professionals, there is still a lack of studies that focus on these relations

and how they can impact the final product. This paper introduces a method that allows the

definition of which NFR are more important in the development of a Web Based Application

through interviews with users and developers, a study of the conexions between these kinds of

attributes throughout the system and the implementation of these NFRs considering the

cost-benefits considered, allowing better decision making in possible and necessary trade-off

scenarios in order to achieve an adequate software quality.

Keywords: Non Functional Requirements, Web Based Application, Relationship Analysis,

Necessary Trade-Offs.
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“The devil is in the details”

-- Common Proverb
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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta a motivação, o objetivo, a justificativa e a organização deste
trabalho.

1.1 Motivação
Atualmente o desenvolvimento industrial de software voltado para o usuário é

majoritariamente focado em aplicações para celulares e web, já que essas plataformas

permitem maior alcance devido ao uso global de celulares e computadores e contam com

diversas ferramentas de implementação que facilitam a estruturação do projeto. Segundo

Xing, Huang e Lai (2019), com a expansão rápida da tecnologia da web nos últimos anos, há

uma tendência significativa de que a Hypertext Markup Language (HTML) se transforme em

um consórcio mundial da web e leve o desenvolvimento de front-end para o primeiro plano da

história da internet. No entanto, existem várias bibliotecas e estruturas de desenvolvimento

front-end, como React, Angular e Vue. A seleção da estrutura e da biblioteca adequada de

forma a maximizar a experiência do usuário final torna-se, portanto, prioritária no

desenvolvimento web.

O desenvolvimento desses tipos de aplicativos é, portanto, bem conhecido na

indústria, e os profissionais são capazes de estabelecer as relações entre os diferentes atributos

não funcionais necessários para um bom produto através de análises da realimentação dos

usuários, como evidenciado pelas diferentes bibliotecas de componentes existentes, focadas

na experiência do usuário como Material-UI e Semantic UI, criadas com base em estudos

empíricos de preferências dos usuários finais. De acordo com Burnett, Cook e Rothermel

(2004), a área conhecida como engenharia de software do usuário final (end user) visa

resolver o problema da qualidade do software dos usuários finais, olhando além da parte que

envolve o "criar" do desenvolvimento de software para o resto do ciclo de vida do software.

Entretanto, falta embasamento teórico para a tomada de decisões na inclusão desses

atributos, já que é escasso o número de métodos que tratam diretamente da sua incorporação

no desenvolvimento, pois existe uma variedade grande de tipos de atributos, com diversas

técnicas de análise e implementação existentes. Segundo Bass, Clements e Kazman (2013), a

integração dessas técnicas no método como um todo exige um bom conhecimento do sistema
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e das técnicas de avaliações de custo/benefício dos requisitos dos impactos desses atributos,

de modo a desenvolver um produto que atenda às expectativas e, ao mesmo tempo, seja viável

economicamente - situação que, muitas vezes, afeta negativamente a qualidade do projeto

final.

Tendo isso em vista, é evidente a importância de uma análise mais sistemática que

sirva de norte para a definição desses atributos que, nesse trabalho foi denominado de

requisitos não funcionais (RNFs) do sistema. O método deve também considerar técnicas que

permitam incorporar os RNFs assim definidos, no desenvolvimento do sistema, de modo que

possibilite a melhora da qualidade dos software desenvolvidos, em especial por ser essa a área

de atuação profissional dos integrantes do grupo.
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1.2 Objetivo
Esse trabalho tem como objetivo desenvolver e aplicar um método método que reúna,

de forma integrada, a análise para definir os Requisitos Não Funcionais (RNFs) importantes

pertinentes ao desenvolvimento de aplicações baseadas na web (Web Based Applications -

WBA) e as recomendações para a implementação desses RNFs no sistema final. É sabido que

a relevância dos RNFs depende do domínio e do tipo de sistema. Dessa forma, foram

selecionadas as WBAs, por serem sistemas altamente utilizadas e, sobre elas, definir uma

técnica que permita selecionar os NFRs, analisando-se as ao estudo de suas correlações, de

modo que se alcancem conclusões qualitativas que possibilitem a avaliação de custo/benefício

pertinente. Para a posterior implementação desses dos RNFs selecionados no sistema, as

recomendações são no sentido de incorporar as técnicas existentes na literatura, visando assim

se obter um produto que atenda às necessidades previstas nos requisitos funcionais e não

funcionais sem elevar excessivamente o custo de produção.

A aplicação desses conceitos resultou em um método com três etapas. Na primeira

etapa, é definida uma técnica que permite avaliar os requisitos não funcionais que devem ser

considerados e selecionados no desenvolvimento de uma WBA, considerando o ponto de

vista dos stakeholders. Na segunda etapa, é aplicada a técnica de RNF Framework, que

possibilita analisar o impacto desses RNFs e suas correlações (citar Chung). Na terceira etapa,

são escolhidas as técnicas de implementação dos RNFs selecionados, através de análise de

custo/benefício nos artefatos de projeto que impactem nesses requisitos.

A avaliação do método proposto foi realizada através do desenvolvimento do sistema

Barber Boutique, em que se utilizou o princípio de responsabilidade única, tendo como meta

principal a inclusão de requisitos não funcionais no desenvolvimento de um sistema.

Entende-se como princípio de responsabilidade única ideia de que cada módulo, classe ou

função em um programa deve ter responsabilidade sobre uma única parte da funcionalidade

desse programa e deve encapsular essa parte. Todos os serviços desse módulo, classe ou

função devem ser estreitamente alinhados com essa responsabilidade. No contexto do Projeto

de Formatura, durante a fase de Análise de Requisitos os RNFs foram definidos e

especificados por meio de entrevistas realizadas com usuários e desenvolvedores e depois

foram avaliadas as relações de custo/benefício entre esses RNFs, utilizando-se o método

presente em Chung et al. (2000), RNF Framework. Durante a fase de Projeto, foram utilizadas

as técnicas de implementação desses RNFs e, para avaliar o atendimento do sistema aos
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requisitos não funcionais considerados, foi utilizado o processo de avaliação, algoritmo

presente no RNF Framework.
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1.3 Justificativa

Os RNFs são tão críticos quanto os funcionais no desenvolvimento de um sistema.

Eles são responsáveis por garantir questões chave como usabilidade e eficiência de um

sistema e uma implementação falha deles pode resultar em um produto que não alcança o

esperado em relação ao negócio, às necessidades do usuário e ao mercado, podendo até gerar

problemas legais em caso de brechas de segurança.

A definição e a posterior incorporação de RNFs não se constitui em boa prática, pois

os retrabalhos aumentam o custo de desenvolvimento tornando-o além do necessário, muitas

vezes inviável; além disso, o produto tem a probabilidade de ser inadequado para o uso

pretendido, além de ter baixa qualidade por causa dos retrabalhos. [1]

Segundo Yusop, Zowghi e Lowe (2007), mesmo com esse grau de importância, os

RNFs são comumente revisados apenas nos estágios finais do desenvolvimento como

retoques e não características essenciais. Parte disso é devido à pouca atenção que esse tipo de

requisito recebe da literatura e da prática, o que gera a falsa impressão de que eles podem ser

preteridos. Pior que isso, essa abordagem falha em guiar o profissional que deseja se atentar

de maneira correta a esse tipo de requisitos.

Devido a isso, é de interesse dos alunos - que trabalham como desenvolvedores de

aplicativos web - o desenvolvimento de um método que facilite a incorporação de RNFs

pertinentes a esse tipo de sistema e que sintetizam e unem as diferentes táticas de

implementação existentes na literatura - em especial em Bass, Clements e Kazman (2013) e

Chung et al. (2000) - aos métodos de análise de RNFs como o RNF Framework[14].

É esse contexto que fundamenta o trabalho proposto para a formulação de um método

de análise e incorporação de RNFs em WBAs, já que os tipos e importância dos RNFs

dependem do domínio e tipo de sistemas e, sendo WBAs, os tipos de aplicação de maior

interesse do grupo. A partir do método desenvolvido poderão ser retiradas informações e

táticas indispensáveis para um bom planejamento e implementação de requisitos não

funcionais, dando um passo em direção à melhora da qualidade dos softwares desenvolvidos e

fomentando a criação de processos semelhantes para outros domínios e especificações
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1.4 Organização da Monografia

A seguir é descrita a organização das demais partes do documento:

● Capítulo 2 - Aspectos conceituais: O capítulo apresenta os conceitos necessários

para o desenvolvimento do trabalho. Define os requisitos não funcionais, sua

importância nos sistemas e os métodos da literatura que mostram como eles se

relacionam, táticas de implementação e como podem ser considerados ao longo do

desenvolvimento.

● Capítulo 3 - Tecnologias Utilizadas: O capítulo apresenta uma breve descrição das

tecnologias utilizadas no desenvolvimento do Barber Boutique, WBA que serviu para

aplicar o  conhecimento adquirido e avaliar as hipóteses apresentadas.

● Capítulo 4 - Metodologia Utilizada: O capítulo apresenta como se deu o

desenvolvimento do trabalho, mostrando as estratégias utilizadas e o caminho

percorrido.

● Capítulo 5 - Estudo dos Requisitos Necessários: O capítulo mostra a aplicação dos

estudos realizados pelos alunos para a definição dos RNFs a serem implementados no

sistema. Primeiro foram realizadas as entrevistas para a seleção de RNFs e depois foi

utilizada a RNF FRamework para estudo das correlações.

● Capítulo 6 - Especificação dos Requisitos e Projeto do Sistema: O capítulo

apresenta a descrição dos requisitos identificados do do Barber Boutique. São

descritos os requisitos funcionais implementados no MVP (colocar por extenso na

primeira vez) do sistema e os RNFs selecionados.

● Capítulo 7 - Incorporação dos RNFs no Sistema: O capítulo apresenta a descrição

de como os RNFs selecionados foram incorporados ao Barber Boutique.

● Capítulo 8 - Avaliação do Nível de Satisfação dos RNFs Propostos: O capítulo

mostra - através da utilização do algoritmo do processo de avaliação de Chung et. al

(2000) - a análise do grau de satisfação da implementação dos quatro RNFs propostos

no capítulo 5 e incorporados ao sistema no capítulo 6. Além disso, são apresentados os

testes de satisfação dos requisitos funcionais do sistema.
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● Capítulo 9 - Resultados e Considerações Finais: O capítulo apresenta as conclusões,

as contribuições e as perspectivas de continuidade do trabalho.
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2 ASPECTOS CONCEITUAIS

Neste capítulo, apresentam-se os aspectos teóricos relacionados com os RNFs

fornecendo as principais definições, sua classificação, métodos para seleção dos RNFs do

sistema a ser desenvolvido, bem como as técnicas de especificação e implementação.

2.1 Conceitos sobre RNFs

Nesta seção, são abordados os itens de definição dos RNFs e as considerações

principais para esse conceito tendo como ponto de vista tanto problemas reais em projetos de

software, como também a visão de autores referenciados sobre o assunto.

2.1.1Definição

É importante ressaltar que os RNFs são referenciados por nomes diferentes na

literatura. Bass, Clements e Kazman (2013) usam o termo atributos de qualidade, e esse

trabalho usa o termo RNF, para ser coerente com o método NFR Framework que foi um dos

pontos relevantes do método definido. Na visão dos autores, os atributos de qualidade ou os

RNFs são propriedades mensuráveis ou testáveis de um sistema. Os autores também

distinguem duas categorias de RNFs: os que descrevem as propriedades do sistema em tempo

de execução e os que descrevem as propriedades do desenvolvimento do sistema.

Essas propriedades são utilizadas para indicar quão bem o sistema satisfaz as

necessidades de seus stakeholders. Pode-se pensar em um RNF como a medição da decência

de um produto ao longo de alguma dimensão de interesse de uma parte interessada.

Sendo assim, os RNFs são como qualificações dos requisitos funcionais ou do produto

como um todo; cada uma dessas qualificações é algo pontual pensando em cada requisito,

podendo ser desde a velocidade de execução de funções até o quão resiliente o sistema é para

entradas com erros.

De maneira similar a Bass, Clements e Kazman (2013), Chung et al. (2000) define os

RNFs como a maneira pela qual o software executará suas funções, por exemplo, requisitos

de desempenho, requisitos de interface externa, limitações de design e atributos de qualidade

de software. Além disso, os autores afirmam que os RNFs são responsáveis por abordar

questões importantes de qualidade para sistemas de software, declarando-os como vitais para
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seu sucesso. Um ponto de ressalva feito na abordagem de Chung et al. (2000) também são as

consequências no caso de eventuais negligências para com os RNFs, podendo resultar em:

software inconsistente e de baixa qualidade; usuários, clientes e desenvolvedores insatisfeitos;

tempo e custo excessivos para consertar um sistema que não foi desenvolvido com os

requisitos em mente.

Entretanto, os autores levantam, diferentemente da abordagem de Bass, Clements e

Kazman (2013), um ponto sobre o processo de testes desses requisitos: os requisitos não

funcionais são, nessa visão, difíceis de testar e, portanto, geralmente avaliados

subjetivamente.

2.1.2Discussões

Tendo em vista a definição dos RNFs e como eles se relacionam com os requisitos

funcionais do sistema e com o sistema como um todo, é também imperativo que se tenha uma

visão crítica sobre considerações, problemas e pontos de tensão relacionados à própria

definição dos RNFs.

Chung et al. (2000) traz, para consideração, aspectos dos RNFs que se devem tomar

cuidados, tanto no desenvolvimento como na manutenção de sistemas:

● RNFs podem ser subjetivos, uma vez que podem ser interpretados e avaliados de

maneiras distintas indivíduos diferentes. Além disso, os autores afirmam que a

definição e descrição dos requisitos ocorrerem de forma vaga e breve na grande

maioria dos projetos, isso acaba se tornando um problema maior.

● RNFs também podem ser relativos, uma vez que sua interpretação e sua importância

dependem fortemente do sistema em particular  sendo considerado.

● Por fim, os autores afirmam que os requisitos interagem uns com os outros, podendo a

implementação de um requisito prejudicar ou ajudar outro, dada sua natureza de

impacto global no sistema.

Por todas essas razões, os requisitos não funcionais podem ser difíceis de serem

considerados no desenvolvimento. Por outro lado, a não consideração de RNFs no

desenvolvimento pode ser vital para o sucesso de um sistema de software. Portanto, é

importante lidar com eles de forma eficaz.
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Por outra ótica, pela grande quantidade de definições e taxonomias já publicadas para

RNFs, Bass, Clements e Kazman (2013) declaram três problemas a serem considerados para

os requisitos não funcionais:

● Os autores afirmam que as definições fornecidas para um atributo de qualidade não

são necessariamente testáveis. Isso se relaciona com o significado de um sistema

concreto e robusto na ótica de cada um dos RNFs. Enquanto um sistema pode muito

bem ser modificado e gerenciado para um dos conjuntos de responsabilidades

definidas, para outro conjunto, essa característica pode não ser verdadeira; outro

exemplo disso é a questão de segurança - enquanto um conjunto de responsabilidades

de um sistema pode se configurar seguro e à prova de falhas, outro conjunto pode ser

repleto de falhas.

● Como segundo ponto levantado, está a discussão focada em qual RNF pertence uma

preocupação/responsabilidade específica. Segundo os autores, existem muitos casos de

falha de um sistema, em que todos os RNFs poderiam ter contribuições e, dessa forma,

dificultando o trabalho do arquiteto.

● As múltiplas taxonomias existentes na literatura e na prática acabam por criar

comunidades que têm seus próprios vocabulários, sendo que, muitas vezes, diferentes

conceitos apontam para o mesmo significado.

● Similar ao que Chung et al. (2000) trouxe como ponto a ser observado, Bass,

Clements e Kazman (2013) também enfatizam que os RNFs nunca poderão ser

atingidos de maneira isolada, uma vez que esses requisitos têm impacto global no

sistema.

Para manter-se um controle nestes levantamentos e como maneira de contornar alguns

problemas decorrentes de cada um deles, os autores sugerem a utilização de cenários de RNFs

e discussões para RNF individual, de maneira a focar singularmente nas preocupações

particulares de cada um deles.

Por fim, pode-se concluir que a elaboração de um design para um sistema, de maneira

a satisfazer todos os RNFs, em princípios necessários, implica em é um grande esforço para

avaliar o custo-benefício para cada cenário que que deve ser considerado na definição da

arquitetura e ao longo do desenvolvimento sistema.
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2.2 Classificação dos RNFs

Existem diversos paradigmas de classificação de RNF na literatura, ainda que faltem

exemplos de quais utilizar em cada contexto. Chung et al. (2000), cita um número grande de

RNFs, porém se aprofunda apenas em segurança, acurácia e desempenho.

O padrão internacional ISO/IEC 9126 (ISO/IEC, 2001) classifica as características de

qualidade em seis, sendo elas: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência

(desempenho), manutenibilidade e portabilidade. Para cada característica são definidas

subcaracterísticas para permitir uma melhor avaliação.

Figura 1: Características de qualidade de acordo com ISO 9126

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126#/media/File:ISO_9126_quality_(en).svg

Dentre os RNFs citados pelas duas fontes, foram selecionados os seguintes:

funcionalidade, desempenho, usabilidade, manutenibilidade, confiabilidade, portabilidade,

acurácia e segurança. A seleção destes RNFs se deu pela importância dos RNFs para WBAs.
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2.2.1Desempenho

De acordo com Bass, Clements e Kazman (2013) esse atributo é responsável por

garantir a habilidade do sistema de cumprir requisitos de tempo. Todos os sistemas

apresentam desempenho como um requisito chave, mesmo quando não explicitamente

expresso - afinal, esperar 1 hora por uma busca em um banco de dados é inaceitável em

qualquer contexto de negócio.

Para uma WBA uma resposta que mede efetivamente desempenho é o número de

requisições que podem ser feitas em um determinado tempo. Nesse caso, as requisições e

respostas podem ser padronizadas e caracterizadas e essa caracterização forma a linguagem

com a qual os cenários de desempenho serão construídos.

2.2.2Usabilidade

Zulzalil et al. (2008) e Henningson e Wohlin (2002) definem usabilidade como a

quantidade de esforço necessária - e portanto o quão provável é - para um usuário aprender e

compreender o sistema.

Segundo Bass, Clements e Kazman (2013), usabilidade compreende os tipos de ajuda

ao usuário que o sistema provê, abarcando, além da aprendizagem e compreensão do sistema,

a minimização do impacto de eventuais erros que podem ser gerados pelo usuário, a

adaptação do sistema para facilitar a resolução de necessidades do usuário e mecanismos que

fornecem uma resposta ao usuário sobre a ação que ele toma ser correta ou não.

Essas definições - em adição à afirmação de Bass, Clements e Kazman (2013) de que

usabilidade é a maneira mais simples e barata de se melhorar a qualidade de um sistema -

justificam completamente a necessidade da usabilidade em um WBA, já que um sistema não

cumpre qualquer outro requisito implementado se não for utilizado corretamente.

2.2.3Manutenibilidade

“Manutenabilidade lida com mudanças e o custo em tempo ou dinheiro de se fazer

essa mudança, incluindo o quanto essa mudança afeta outras funções ou atributos de

qualidade” (BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R, 2013, p. 149). Segundo Zulzalil et al.
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(2008) essas mudanças incluem aspectos como correções, melhorias, adaptações e

modificações em requisitos e funcionalidades.

Ainda, segundo Bass, Clements e Kazman (2013), estudos comprovam que a maior

parte dos custos de um software comum ocorrem depois do seu lançamento devido à

necessidade de mudanças que são dificultadas pela falta de atenção à manutenibilidade. Para

os autores, o custo de uma alteração no código é dado pelo custo de se inserir o mecanismo

que possibilite a modificação, somado ao custo de se fazê-la usando o mecanismo.

Isso mostra a importância desse RNF em qualquer tipo de aplicação, em especial para

voltadas ao usuário final como WBA, já que sua boa implementação resulta em um código

mais limpo e reduz drasticamente os recursos necessários para se melhorar a aplicação, o que

resulta em um produto mais responsivo que é capaz de responder às realimentações dos

usuários de forma muito melhor e mais eficiente.

2.2.4 Disponibilidade

De acordo com o ISO/IEC 9126 (ISO/IEC, 2001), a disponibilidade está fortemente

atrelada à capacidade do produto de software de manter um nível de desempenho estabelecido

quando usado em condições específicas.

Bass, Clements e Kazman (2013) introduzem o conceito de disponibilidade, que se

refere a uma propriedade do software relacionada a sua prontidão para realizar uma tarefa

quando essa for necessária. Essa é uma ideia ampla que abrange a confiabilidade (embora

possa incluir considerações adicionais, como tempo de inatividade devido à manutenção

periódica). Ademais, para os autores, a disponibilidade se baseia no próprio conceito de

confiabilidade, adicionando a noção de recuperação - ou seja, quando o sistema quebra, ele se

repara.

“Disponibilidade refere-se à capacidade de um sistema de mascarar ou reparar falhas

de modo que o período cumulativo de interrupção do serviço não exceda um valor necessário

ao longo de um intervalo de tempo especificado.” (BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R,

2013, p. 79).
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2.2.5Portabilidade

De acordo com o ISO/IEC 9126 (ISO/IEC, 2001), portabilidade é a capacidade do

sistema de ser transferido de um ambiente para outro. Como ambiente, devem-se considerar

todos os fatores de adaptação, tais como diferentes condições de infraestrutura (sistemas

operacionais, versões de bancos de dados, etc.) e diferentes tipos e recursos de hardware (tal

como aproveitar um número maior de processadores ou memória). Além destes, fatores como

idioma ou a facilidade para se criar ambientes de testes devem ser considerados como

características de portabilidade.

Pode-se definir, como um pré-requisito da portabilidade, a abstração generalizada

entre a lógica do software e as interfaces do sistema. Sendo assim, a portabilidade é a

principal questão para a redução de custos de desenvolvimento para softwares produzidos

para diferentes plataformas, mas com mesmas funcionalidades e objetivos finais.

2.2.6Acurácia

De acordo com Chung et al. (2000), a acurácia, que se procura passar de um item

dentro da informação, é definida pela capacidade do sistema de descrever corretamente esse

item dentro do domínio da aplicação. Em outras palavras, é o quão perto a descrição dada é do

valor real.

A acurácia é usada como medida de erros sistemáticos e viés estatístico. Baixa

acurácia geralmente leva a reclamações dos usuários, confusão e até desconfiança na

instituição, além de, em casos mais graves, levar à perda de dinheiro e processos legais.

Disso, tira-se sua importância em qualquer sistema que se baseia em dados, como é o caso da

maioria dos WBA com fins comerciais.

Entretanto, é preciso estar atento ao impacto negativo que a acurácia pode ter em

outros RNFs. Se, por exemplo, um dado precisa ser validado antes de ser computado no

sistema, pode-se ferir usabilidade e desempenho, ao fazer o cliente esperar por uma checagem

do sistema ou manual.
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2.2.7Segurança

Segundo Bass, Clements e Kazman (2013), segurança é a medição da habilidade de

um sistema de proteger seus dados e informações de qualquer outro sistema não autorizado,

enquanto que ainda mantendo o acesso pelos autorizados.

Esse requisito visa proteger o sistema de ataques, que podem ser feitos de diversas

formas - seja um ataque de negação, que derruba o serviço, ou um ataque que busca coletar

dados confidenciais ou modificá-los dentro de um sistema.

Para se proteger disso, a abordagem básica à segurança se sustenta em três serviços,

que podem ser considerados pilares de implementação:

● Confidencialidade, que é a propriedade de proteger a informação confidencial

de atacantes.

● Integridade, definida como a capacidade do sistema de conseguir reconhecer e

verificar a conexão com um sistema autorizado.

● Disponibilidade, uma propriedade que serve para garantir que um usuário

autorizado do sistema poderá acessá-lo em um dado momento.

Um sistema bem protegido deve, segundo Bass, Clements e Kazman (2013), ser capaz

de detectar e resistir a ataques e, caso uma falha de segurança ocorra, ter mecanismos que o

permitam reagir e se recuperar.

Esse RNF é extremamente importante em WBAs, que lidam com dados sensíveis de

usuários e transações financeiras, em que um serviço de autenticação deve ser aliado à

criptografia de dados e outras medidas para se obter um sistema seguro.
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2.3 Métodos de Avaliação de RNFs

Nessa seção, apresentam-se as técnicas de RNF Framework e de entrevistas que foram

utilizadas, respectivamente, para a análise dos RNFs e para a definição de RNFs relevantes

para o sistema a ser desenvolvido.

2.3.1RNF Framework

A maioria das propostas de desenvolvimento convencionais são guiadas pelos

requisitos funcionais e, embora decisões de como alcançá-los sejam tomadas ao longo do

processo (geralmente se baseando em RNFs como custo e performance), essas decisões

podem não ser sistemáticas nem catalogadas, e os RNFs utilizados passam a ser vistos como

consequência das decisões tomadas, e não algo que o desenvolvedor possa alcançar de modo

coerente e priorizado.

O RNF Framework, de Chung et al. (2000), busca, em contraste com os métodos que

focam em requisitos funcionais, colocar os focos do desenvolvimento de um sistema nos

RNFs, fazendo com que eles passem a guiar o processo de design.

Isso é alcançado por meio do desenvolvimento de SIGs (Softgoal Interdependency

Graphs) - gráficos para ajudar na visualização e armazenamento do processo lógico de

decisões de design. Esse processo consiste nas etapas de identificação e decomposição de

RNFs, busca de alternativas, resolução de ambiguidades, análises de custo/benefício e

interdependências, seleção e avaliação do impacto das decisões.

Desse modo, os desenvolvedores conseguem organizar melhor as ideias e juntar

conhecimentos em cada uma dessas etapas do processo de design. Vale ressaltar também que

essas etapas não são necessariamente sequenciais, e os desenvolvedores podem adotar uma

abordagem iterativa, movendo-se entre as etapas como acharem necessário.

Discutem-se, a seguir, os passos de utilização do RNF Framework e apresenta-se uma

explicação de como visualizar os SIGs.



22

2.3.1.1 Softgoal Interdependency Graph (SIG)

Para o autor, um softgoal representa um RNF. Esse gráfico mostra as considerações

dos desenvolvedores acerca softgoals que representam os RNFs a serem consideradas no

desenvolvimento, bem como como elas podem se decompor e interagir entre si, ou seja, as

suas relações de interdependência, ao longo da evolução das etapas.

A Figura 2 mostra um exemplo de um SIG. Os principais RNFs são mostrados como

softgoals no topo do gráfico. As softgoals são mostradas como nuvens, e são conectadas por

linhas ou, habitualmente, setas chamadas de links de interdependência, e contam com rótulos

que representam o valor com o qual a softgoal foi alcançada.

Figura 2: SIG com legenda de símbolos

Fonte: Chung et al. (2000), p.36

Os links de interdependência mostram o processo de refinamento de softgoals pais,

mais abrangentes, para softgoals filhas, versões específicas ao sistema, assim como o impacto

das filhas em relação aos pais.

Por fim, é utilizado um processo de avaliação por meio de uma operação, chamada

algoritmo de rotulação, qual determina se as softgoals foram atingidas considerando seus

rótulos e impactos e as decisões do desenvolvedor.
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2.3.1.2 Definição do Catálogo de Tipos de RNFs

Esse é o primeiro passo na aplicação do RNF Framework e tem início com a

compreensão do sistema, de suas funcionalidades e do domínio para o qual o sistema será

desenvolvido. Com isso dados em mãos, os desenvolvedores conseguem ter uma noção dos

RNFs a serem implementados e, então, é desenvolvido um catálogo de tipos de RNFs.

Esse catálogo é utilizado para manter uma memória dos RNFs considerados

necessários nessa etapa do desenvolvimento. Os RNFs são arranjados de maneira hierárquica

e um RNF pode ser detalhado em versões mais específicas dele mesmo, representados abaixo

dele no grafo. Os RNFs definidos nessa etapa são então tratados como softgoals nos gráficos

de SIG. Mais especificamente, como softgoals de RNFs, e devem contar com um tipo (qual o

RNF, como desempenho ou segurança) e com um tópico (onde esse RNF se aplica. Por

exemplo, os dados de cartão dos clientes).

2.3.1.3 Decomposição de Softgoals de RNF

Após elaborar o catálogo de tipos com as softgoals de RNF pertinentes ao sistema, é

preciso dividi as softgoals em softgoals filhas mais específicas que juntas satisfaçam a

softgoal pai. Essas softgoals filhas seguem os padrões de montagem dos SIGs, e se ligam à

softgoal pai por meio de setas e, por se tratar de uma relação de E - ou seja, é preciso

satisfazer todas as softgoals filha para se ter a pai - as setas são conectadas por um arco.

Existem dois tipos de subdivisão possíveis: a de tipo e a de tópico. A subdivisão de

tipo foca na divisão do RNF escolhido em passos menores e menos abstratos. Um exemplo

dessa subdivisão é aquela feita para o desempenho, que pode ser dividida em tempo e espaço.

Posteriormente, o requisito de desempenho de tempo pode ser dividido em tempo de resposta

e tempo de processamento; o requisito de desempenho de espaço pode ser dividido em

memória principal e secundária.

Já a subdivisão de tópico foca no alvo da aplicação do RNF proposto no sistema,

dividindo a softgoal de segurança de dados do usuário, por exemplo, em segurança para

usuários comuns e segurança para usuários platinum. A softgoal de segurança ainda é

necessária para os dois grupos, mas elas serão subdivididas posteriormente em tipos

diferentes devido à diferença de gravidade de se reembolsar uma conta com R$ 100 e uma

conta com R$ 1.000.000.
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2.3.1.4 Definição de Prioridade em SIGs

Os SIGs são, com frequência, grandes e complexos. Para auxiliar o desenvolvedor a

focar nos pontos realmente importantes, é preciso definir as prioridades em relação a quais

softgoals devem ser implementadas primeiro e com mais atenção. Essas softgoals

consideradas críticas são marcadas nos SIGs com pontos de exclamação (!) ao lado da nuvem.

Essas prioridades podem surgir devido a prioridades organizacionais, e podem ser

classificadas como críticas, caso sejam vitais, para o sucesso do sistema, ou dominantes se

forem responsáveis por uma alta carga de trabalho no sistema.

Além disso, as prioridades também podem ser usadas para resolver os aspectos de

custo/benefício entre as softgoals. Por exemplo, a autorização rápida de uma compra no cartão

de crédito pode ser mais importante do que o cálculo do bônus de milhas para determinado

tipo de usuário. Devido a isso, o desenvolvedor deverá realizar a autorização antes do cálculo.

2.3.4.5 Identificação de Possíveis Operacionalizações

Em algum ponto, quando os RNFs estiverem refinados o suficiente, eles deverão ser

implementados no sistema. Para isso, são consideradas técnicas de implementação, que os

autores chamaram de operacionalizações.

Essas técnicas podem corresponder a funções, dados e tecnologias, e podem ser

encontradas em livros de desenvolvimento e na experiência dos desenvolvedores. Elas são

representadas nos SIGs como nuvens mais escuras e com bordas maiores do que as softgoals

de RNFs e são chamadas de softgoals de operacionalização (Figura 3).
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Figura 3: SIG com softgoals de operacionalização

Fonte: Chung et al. (2000), p.31

Entretanto, nem sempre as softgoals podem ser decompostas em operacionalizações.

Quando isso acontece, é preciso refinar as softgoals de RNF utilizadas em filhas mais

específicas.

Além disso, essas operacionalizações não levam em conta ambiguidades, prioridades,

custo/benefício e necessidades organizacionais. Devido a isso, essas operacionalizações são

revisitadas em outros pontos da aplicação do RNF Framework para que as pendências sejam

tratadas.

2.3.1.6 Análise das Interdependências Implícitas e Explícitas

A cada passo que tomamos em direção à satisfação de uma softgoal, é muito provável

que outras softgoals sejam afetadas, positiva ou negativamente, ao mesmo tempo. Existem as

interdependências explícitas, que acontecem no refinamento das softgoals e são representadas

através de setas cheias, ligando softgoals pais e filhas. Por exemplo, o desempenho de espaço

e desempenho de tempo tem relação direta com a softgoal de RNF desempenho. Existem

também as interdependências implícitas, retratadas como linhas pontilhadas entre diferentes

softgoals com o sinal contundente da interação - sinal negativo (“-”) caso negativo, e positivo

(“+”) caso contrário. Essas representações estão apresentadas na Figura 4.
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Figura 4: Softgoals com interdependências implícitas e explícitas marcadas

Fonte: Chung et al. (2000), p.36

A interdependência implícita é revelada após um estudo mais aprofundado da SIG,

comparando-a a catálogos de interdependências, também chamados de catálogos de

correlação, que são elaborados pelos desenvolvedores ao longo do processo de

implementação dos sistemas. Um exemplo seria o uso de dados não compactados em um

sistema. Isso tem um impacto negativo no desempenho de espaço - já que dados não

compactados ocupam mais memória - mas positivo no desempenho de tempo - porque o dado

não precisa passar por nenhum tratamento antes de ser usado.

A avaliação de interdependências implícitas é crucial para o desenvolvimento de um

sistema, já que auxilia na tomada de decisões de quais RNFs implementar e em qual escala, e

ainda permite a descoberta de novas softgoals de RNF que não foram consideradas antes.

2.3.1.7 Justificativas de Design

Uma importante premissa do RNF Framework é que as decisões de design devem ser

apoiadas por justificativas de design. Essas justificativas são expressas nos SIGs por meio das

softgoals de justificativa, e são representadas como nuvens pontilhadas no gráfico (Figura 5).
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Figura 5: Softgoal de justificativa

Fonte: Chung et al. (2000), p.36

Essas softgoals de justificativa são importantes na racionalização das softgoals a

serem implementadas, já que fornecem uma visão mais analítica sobre as correlações

positivas e negativas entre uma softgoal e outras e podem atribuir um peso à determinada

implementação.

Em uma empresa de cartões de crédito, por exemplo, validar o acesso dos usuários

traz um benefício para a segurança, mas afeta negativamente o desempenho de tempo, já que

necessita de uma validação a mais. Nesse caso, uma softgoal de justificativa razoável seria a

de que essa validação não prejudica tanto assim o desempenho de tempo, por isso é

sustentável implementá-la.

2.3.1.8 Avaliação do Impacto das Decisões

Após realizadas as etapas anteriores, o SIG pode se encontrar em um estado de

refinamento que viabilize a decisão de quais softgoals, sejam elas de RNF, operacionalização

ou justificativa. Nesse ponto, os desenvolvedores marcam no SIG as softgoals selecionadas,

com um símbolo de ✔, e as rejeitadas, com um símbolo de X.

Depois disso é feita a avaliação do impacto das decisões, através de um algoritmo do

RNF Framework. A análise é feita de forma bottom-up, começando a partir das folhas do SIG

(geralmente softgoals de operacionalização) e termina no softgoals de RNFs mais gerais, que
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encabeçam o gráfico. O algoritmo visa avaliar, para cada softgoal, se ela foi suficientemente

satisfeita.

Inicialmente, marcam-se as operacionalizações implementadas com o mesmo símbolo

de seleção de softgoals (“✔”); depois, propaga-se o cumprimento ou não dessas

operacionalizações para suas softgoals de RNF, com as quais essa operacionalização tem

interdependências, levando em conta se essas correlações são positivas ou negativas.

Um exemplo disso seria validar o acesso de clientes a um sistema de cartão de crédito.

Essa operacionalização afeta positivamente a segurança e negativamente o desempenho de

tempo. Se essa softgoal for cumprida, então o desempenho de tempo tem um cumprimento

negativo e segurança um positivo.

Porém, nesse caso, têm-se duas outras avaliações a fazer: o desempenho de tempo

depende de outras softgoals de operacionalização? Se sim, se elas afetam desempenho de

tempo positivamente e foram cumpridas, então desempenho de tempo pode se enquadrar em

parcialmente cumprido, já que tem cumpridas duas operacionalizações que o afetam

positivamente e uma que o afeta negativamente. Além disso, caso exista uma softgoal de

justificativa que diz que a validação não afeta tanto o desempenho de tempo por se tratar de

apenas uma chamada a mais e ela seja considerada válida, pode-se dizer que a softgoal de

desempenho de tempo foi totalmente cumprida.

2.3.2 Entrevistas

Para a definição dos RNFs do sistema a ser desenvolvido, decidiu-se adotar a técnica

de entrevistas com os principais stakeholders.

Essa decisão foi tomada se baseando nos artigos de Henningson e Wohlin (2002) e

Zulzalil et al. (2008), que se utilizam desse método pelo fato de possibilitar a coleta de

informação de um grupo de pessoas de maneira padronizada, com um controle tanto da

amostra quanto das perguntas a serem feitas, mantendo grande flexibilidade das questões e

abrangendo resultados qualitativos e quantitativos[16].

Além disso, segundo Zulzalil et al. (2008) informações coletadas por meio de

entrevistas expressam o conhecimento informal presente no espaço amostral, ao mesmo

tempo que explora a motivação das respostas baseadas no problema exposto.
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Sendo assim, fica justificado o motivo da escolha dessa técnica para definir os RNFs

do sistema e até mesmo a importância de sua aplicação com foco nos stakeholders e no

conhecimento empírico já existente na indústria.

2.4 Técnicas de Especificação de RNFs

De acordo com Bass, Clements e Kazman (2013), atributos de qualidade devem ser

testáveis e não deixar espaço para ambiguidades. Para alcançar isso, é utilizado um método

comum que se baseia em seis partes para especificação dos requisitos não funcionais, do qual

não necessariamente são usadas todas as etapas.

Segundo os autores, esse processo tem a vantagem de enfatizar as semelhanças entre

os diferentes RNFs. Porém, traz situações em que é preciso um ajuste forçado de alguns

aspectos do atributo de qualidade.

A forma comum para avaliação desses RNFs têm os seguintes elementos:

● Estímulo: é o termo utilizado para descrever um evento que chega ao sistema.

Um estímulo para modificabilidade, por exemplo, é um pedido de modificação

em uma funcionalidade do sistema.

● Fonte de estímulo: o estímulo deve vir de alguém ou algum lugar, e isso afeta

como ele será tratado. Um estímulo vindo de uma avaliação automática do

sistema é tratado de maneira diferente do que um estímulo proveniente de um

usuário assíduo.

● Resposta: descreve como o sistema deve reagir ao estímulo e pode abarcar as

responsabilidades do sistema em si ou dos desenvolvedores. Em um cenário de

desempenho, a resposta para um evento é o seu processamento pelo código. Já

no âmbito da modificabilidade, um estímulo deve ser tratado pelo time de

desenvolvimento.

● Medida de resposta: descreve um modo de avaliar se a resposta foi

satisfatória. Exemplos: uma medida de latência no caso de desempenho, ou

horas trabalhadas para modificar, testar e colocar em produção uma

funcionalidade nova.
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● Ambiente: é o cenário em que o estímulo aconteceu. Uma falha no sistema

será tratada de um jeito se ela for a primeira, de outro se ela for a décima e

ainda diferentemente se ela for a décima consecutiva.

● Artefato: é a parte do sistema em que o requisito se aplica. Um estímulo pode

afetar apenas o banco de dados ou somente o serviço de resposta de login de

clientes.

As seis partes geralmente se comunicam na seguinte ordem: o estímulo proveniente de

uma fonte de estímulo e inserido em um ambiente. Esse estímulo afeta uma parte do sistema,

ou seja, um artefato, e exige uma resposta, que então é medida pelas métricas da medida de

resposta.

Esse método permite a distinção entre cenários de atributos de qualidade gerais, que

podem pertencer a qualquer sistema, e atributos de qualidade concretos, que são específicos

do sistema que o arquiteto está desenvolvendo.

2.5 Técnicas de Implementação de RNFs

Nessa seção, são apresentadas as táticas para atributos de qualidade e as guias para

decisões de design, que são as técnicas utilizadas para a implementação dos RNFs propostas

por Bass, Clements e Kazman (2013).

2.5.1Táticas para Atributos de Qualidade

Os RNFs ditam as responsabilidades que um sistema deve ter para realizar suas metas

e atender os stakeholders. Uma tática arquitetônica[18] é uma decisão de design que, ao afetar a

resposta de um sistema a um estímulo, ajuda a alcançar um dos requisitos não funcionais.

O foco de uma tática é a implementação de um único RNF. Não é considerado como o

RNF afeta os outros presentes no sistema. Devido a isso, o uso das táticas descritas em Bass,

Clements e Kazman (2013) deve ser aliada à análise de custo/benefício entre RNFs pelos

métodos descritos na seção 2.3 a fim de que todos os requisitos sejam atendidos de maneira

satisfatória. Além disso, as táticas expostas pelos autores levam em consideração contextos e
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aplicações gerais de alguns casos comuns. Elas devem, portanto, ser refinadas para atender

aos RNFs específicos de cada sistema a ser desenvolvido.

É pertinente também explicar por que optar por táticas arquitetônicas e não padrões de

design. São dois os principais motivos para essa escolha: primeiro, os padrões de design são

geralmente muito mais complexos e robustos, fazendo com que sejam mais difíceis de se

implementar; segundo, as táticas são bem mais flexíveis, e seu entendimento permite uma

adequação da arquitetura aos requisitos do sistema, e não o contrário, o que geralmente

acontece com a aplicação de padrões de design.

Assim, é visível a sinergia entre os métodos de avaliação dos RNFs - que definem os

RNFs mais pertinentes ao sistema e como escolhê-los levando em conta o seu impacto em

outros RNFs - e o uso de táticas, já que elas permitem o foco na implementação de um

requisito particular e a maleabilidade de adequação da implementação deste requisito às

tecnologias escolhidas.

2.5.2Guias para Decisões de Design

Segundo Bass, Clements e Kazman (2013), a arquitetura de um sistema pode ser vista

como resultado da aplicação de um conjunto de decisões de design. Os guias utilizados pelos

autores visam fornecer uma categorização sistemática das possíveis decisões para que seja

possível se atentar às dimensões de design que podem se mostrar problemáticas.

Essas decisões de design são levadas em conta em conjunto com as táticas citadas na

seção 2.5.1, na implementação dos RNFs do sistema a ser desenvolvido.

A classificação das decisões sugerida leva em conta sete categorias diferentes que não

são o único jeito de se dividir um sistema, mas que deixa explícita uma divisão de

responsabilidades. Algumas decisões se sobrepõem em mais de uma categoria, o que faz

sentido já que se trata de um sistema integrado e que as decisões levam em conta as estruturas

da arquitetura e as relações entre elas.

2.5.2.1 Alocação de Responsabilidades

A primeira categoria é a alocação de responsabilidades, e suas decisões envolvem

identificar as responsabilidades importantes do sistema, como funções básicas, infraestrutura

arquitetônica e satisfação dos atributos de qualidade e determinar como essas
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responsabilidades são alocadas para o tempo de não execução e elementos de tempo de

execução (ou seja, módulos, componentes e conectores).

Geralmente essas responsabilidades são fruto do entendimento do estímulo e resposta

em um determinado cenário e as decisões que as envolvem levam em consideração

agrupamentos dos principais modos de operação do sistema e atributos de qualidade.

2.5.2.2 Modelo de Coordenação

Um sistema de software funciona com a interação de diferentes componentes, através

de mecanismos que formam o que é chamado de modelo de coordenação. Como exemplos de

e decisões de decisões que envolvem o modelo de coordenação, podem-se citar: quais

elementos do sistema devem cooperar e quais não devem, determinações sobre o quão rápido,

correto e frequente devem ser essas interações e quais mecanismos de comunicação serão

utilizados para trocas internas (entre elementos de um mesmo sistema) e externas (entre

sistemas, entre um sistema e outras entidades) do sistema e o que eles levarão em

consideração.

2.5.2.3 Modelo de Dados

O modelo de dados é o conjunto de representações de dados dentro do sistema e as

possíveis maneiras de interpretação dessas informações. As decisões de design são tomadas

levando em consideração como, quando e por que os itens de dados serão criados, acessados,

manipulados, destruídos, inicializados, mantidos e traduzidos. Além disso, se define como os

dados serão organizados, desde que tipo de banco de dados até como as coleções ou tabelas

ficarão dispostas.

2.5.2.4 Gerência de Recursos

Nesse caso, o arquiteto deve definir como utilizar e dividir os recursos de hardware e

software de seu sistema. Para isso, é necessário identificar os recursos disponíveis e tomar

ciência das suas limitações, determinar quais elementos usarão cada recurso e o impacto da

saturação e falha de cada um deles no sistema.
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2.5.2.5 Mapeamento entre Elementos de Arquitetura

Para realizar o mapeamento entre os elementos de arquitetura, é preciso levar em

conta os dois tipos de mapeamento existentes em um sistema: primeiro o mapeamento entre

as diferentes estruturas na arquitetura, como o mapeamento entre módulos (unidades de

desenvolvimento) e processos (unidades de execução), e depois, o mapeamento entre

elementos de ambiente e elementos de software, como por exemplo entre um processo e a

CPU específica ao qual será alocado.

Decisões frequentes para esse mapeamento envolvem a ligação entre processos e

processadores e entre itens de dados e métodos de armazenamento, assim como a correlação

entre processos e módulos, isso é, quais módulos geram quais processos e quais processos são

tratados por quais módulos.

2.5.2.6 Decisões de Tempo Vinculadas

Essas decisões introduzem variações de tempo admissíveis entre o ciclo do software

para diferentes entidades - desde tempo de design de um desenvolvedor até tempo de

execução por um usuário final.

Todas as outras 6 decisões aqui referidas têm uma decisão de tempo vinculada a elas,

como no modelo de dados pode ser preferível optar por uma implementação de uma

disposição de dados mais complexa que garante um tempo de resposta mais rápido ao usuário

final.

Quando esse tipo de decisão é feita, é preciso levar em consideração o custo de

implementar a decisão tomada e também o custo de realizar alguma modificação no sistema

após a decisão ser implementada.

2.5.2.7 Escolhas de Tecnologia

Um sistema deve ser implementado utilizando um tipo de tecnologia. Decisões de

tecnologia interagem com os outros 6 tipos de decisão, já que a tecnologia utilizada fornece

determinadas facilidades e também algumas limitações no processo de desenvolvimento.

Devido a esse impacto, esse tipo de escolha deve levar em conta se uma nova

tecnologia é compatível com as tecnologias já existentes no sistema e quais efeitos colaterais
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podem advir da sua adoção. Além disso, é preciso ter em mente o quão adequado é a

utilização dessa tecnologia a partir da familiaridade do time de desenvolvimento com ela e a

quantidade de suporte disponível para seus usuários.
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3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Esse capítulo apresenta as tecnologias utilizadas para o Barber Boutique, uma WBA

que foi desenvolvida para aplicar o método definido nesse trabalho, para a incorporação de

RNF em WBAs. Estão descritas as ferramentas de colaboração,

3.1  Ferramenta de Colaboração

Para gerenciar a configuração dos artefatos do sistema, foi selecionado o sistema Git

que é uma ferramenta de colaboração entre os participantes de desenvolvimento utilizada para

versionamento, de compartilhamento e histórico de código.

Apenas poder acessar o código dos outros colaboradores não é suficiente. Precisamos

manter o histórico dos nossos arquivos e geralmente, das nossas modificações, pois muitas

vezes mudamos arquivos em grupo, num movimento único (um commit). Para isso, o Git é

um sistema open-source de controle de versão utilizado pela grande maioria dos

desenvolvedores atualmente.

Além do controle do código de maneira compartilhada e das nossas modificações ao

longo de uma linha do tempo, também temos uma necessidade forte de termos disponível uma

forma de controlarmos o versionamento do projeto. Sendo assim, As ramificações ou

branches no Git são formas de termos uma mesma versão do código sofrendo alterações e

recebendo commits de diferentes fontes e inclusive por diferentes desenvolvedores.

Toda a parte de execução e implementação do projeto fica em um repositório, sendo o

Git uma ferramenta ele é distribuída, a qual os dois integrantes do grupo tem uma cópia

inteira do repositório, não apenas o "servidor principal". Para realizar a sincronização entre

repositórios locais e remotos o Git possibilita o uso de diversos protocolos HTTP, FTP, rsync

ou  SSH.

Por fim, para utilizarmos todo o escopo de versionamento, histórico de modificações,

código compartilhado e ramificações, decidimos utilizar o Github. Este é um serviço online de

hospedagem de repositórios Git (como são chamados os projetos que utilizam Git) que possui

muitas integrações com serviços que auxiliam no deploy da aplicação através de integração

contínua. Com ele podemos manter todos nossos commits e ramos sincronizados entre os

membros do grupo.
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Sendo assim, abaixo estão destacados alguns conceitos importantes relacionados às

funcionalidades que foram explicitadas do Git acima:

Repositório: é um diretório de arquivos que o Git permite o gerenciamento.

Commit: é uma consolidação de um conjunto de alterações realizado no repositório

Git.

HEAD: é um ponteiro que aponta para para o branch ou commit atual que está em uso

no repositório local do usuário.

Branch: é um ponteiro móvel que aponta para um commit específico. Uma branch

pode ser vista como uma ramificação do fluxo principal ou até de outra branch do projeto.

Assim, o formato resultante do versionamento de um projeto gerenciado pelo Git é análogo a

topologia de uma árvore.

Staging: é a área onde permanecem as alterações realizadas e que serão submetidas no

próximo commit.

Figura 6: Gerenciamento de um projeto pelo Git

Fonte:

https://developer.ibm.com/developer/default/tutorials/d-learn-workings-git/images/image003.

png
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3.2  Estilo de Arquitetura de Software

Para o desenvolvimento do Barber Boutique foi utilizado o REST (Representational

State Transfer), que é um estilo de arquitetura de software. As APIs REST podem ser

desenvolvidas usando, virtualmente, qualquer linguagem de programação e oferecem suporte

a uma variedade de formatos de dados. O único requisito é que eles se alinhem aos seguintes

a determinados princípios de design REST - também conhecidos como restrições

arquitetônicas[29].

REST é um acrônimo de Representational State Transfer[7], sendo este modelo de

arquitetura de software que usa um subconjunto de HTTP. É comumente usado para criar

aplicativos interativos que usam serviços da web.

Um serviço da Web que segue essas diretrizes é denominado RESTful. Esse serviço

deve fornecer seus recursos - elemento abstrato que nos permite mapear qualquer coisa do

mundo real como um elemento para acesso via Web - em uma representação textual e permitir

que eles sejam lidos e modificados com um protocolo sem estado e um conjunto predefinido

de operações. Essa abordagem permite a interoperabilidade entre os sistemas de computador

na Internet que fornecem esses serviços.

Para interagirmos com os recursos que aprendemos no tópico anterior, o HTTP nos

fornece uma interface de operações padronizadas, permitindo que possamos criar, atualizar,

pesquisar, remover e executar operações sob um determinado recurso.

Os principais métodos para essa interação são GET, POST, PUT e DELETE, tendo

sido definidos como padrão códigos de resposta para cada tipo de resultado de uma request.
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3.3  Ferramenta de Design e Prototipação da IHC

Para odesign, a prototipação da IHC e para o processo de concepção das ideias ao

redor das quais a aplicação giraria como um todo, utilizamos a ferramenta de design para

desenvolvimento de interfaces de maneira colaborativa - o Figma.[3]

Figma é um editor para prototipagem de projetos vetorizados baseado principalmente

no navegador web. Além disso, é uma ferramenta focada no desenvolvimento de sistemas de

design gráfico, prototipagem de interface gráfica de usuário e desenvolvimento de UI/UX,

permitindo também o desenvolvimento colaborativo em tempo real com outros usuários

remotamente.

Sendo assim, essa ferramenta, por oferecer uma gama de funcionalidades tanto na

parte de criação do design, como também na parte de prototipação e testagem a IHC, acaba

possibilitando um processo de desenvolvimento de produto fortemente voltado ao requisito

não funcional de usabilidade da aplicação
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3.4  Ferramentas de Busca e Armazenamento de Dados

Para o projeto de dados foram utilizados o PostgreSQL e o Redis (Remote Dictionary

Server).

3.3.1  PostgreSQL

Para nosso banco de dados, utilizamos o banco de dados relacional e open source

PostgreSQL. Sendo assim, a estruturação dos dados da plataforma, seus relacionamentos,

dependências, constraints e tipos estão consolidados no schema de um banco relacional.

Dessa forma, os relacionamentos principais do nosso sistema estão organizados em tabelas,

colunas e fileiras, as quais se relacionam de maneiras diversas através de chaves primárias,

secundárias.

O PostgreSQL é uma ferramenta que atua como sistema de gerenciamento de bancos

de dados relacionais que permite, por sua natureza relacional, a estruturação, ordenação e

acesso aos dados com facilidade.

A consulta de dados mais complexos é uma vantagem do uso do PostgreSQL, sendo

possível, sem lentidão, acessar informações mais detalhadas, com tabelas, funções e

condições conjuntas (joins).

3.3.2 Redis

Para o cacheamento das informações pertinentes a cada usuário, resolvemos utilizar o

banco de dados chave-valor Redis, no intuito de maximizar o desempenho das chamadas à

nossa API que retornam informações frequentemente iguais.

Redis, significando remote dictionary server, armazena seus dados na forma de

chave-valor. O valor utilizado como chave no Redis pode possuir diferentes formatos,

podendo ser strings, hashes, listas, etc.

Ele é uma opção rápida, tanto para escrita como para leitura dos dados, graças ao fato

de armazenar seus dados em memória.

Como falamos acima, o Redis funciona baseado em chave-valor, e nossas pesquisas

devem ser feitas sempre pela chave, e nunca pelo valor. O fato de ele ser um banco

chave-valor traz algumas limitações em seu uso: nossas pesquisas devem ser feitas sempre
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pela chave e nunca pelo valor. Apesar disso, ele permite que sejam feitas consultas de chaves

utilizando determinados padrões, como os caracteres *, ? e [].

Sendo assim, é uma tecnologia que se enquadra como uma boa opção para cenários

nos quais precisamos de alta performance para persistir ou para ler dados baseado em

chave-valor, sendo ele muito utilizado para servir como um servidor de cache para a

aplicação, permitindo até a determinação de um tempo de expiração do dado.
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3.4  Linguagens de Programação

Para o desenvolvimento do Barber Boutique, foi utilizado o JavaScript[4], que é uma

linguagem de programação dinâmica, com recursos que, quando aplicada em um documento

HTML, pode fornecer interatividade dinâmica em sites. Também pode-se dizer que é uma

linguagem de scripting dinâmica para páginas Web, mas que pode ser usada também em

outros ambientes sem browser, como no desenvolvimento de aplicações backend.

JavaScript foi concebida para ser uma linguagem script, com orientação a objetos,

baseada em protótipos, tipagem fraca (quase nula do ponto de vista do desenvolvimento) e

dinâmica. Além disso, é uma linguagem que permite trabalhar através de paradigmas

procedurais da programação.

Essa seção apresenta a descrição dos recursos que foram utilizados no

desenvolvimento: TypeScript, React.js, Node.js e Express.js.

3.4.1 TypeScript

Desenvolvido pela Microsoft, o TypeScript[2] inicialmente veio como uma concepção

de um conjunto de ferramentas adicionais em cima do próprio JavaScript, que pretendia

adicionar tipagem (de dinâmica passaria a ser estática) e alguns outros recursos para a

linguagem.

Para sua execução, ferramentas como o node.js ou até as engines (por exemplo a V8)

dos browsers ainda não conseguem interpretá-lo de forma direta. Sendo assim, o TypeScript

ainda, em grande maioria, precisa ser passado por um processo chamado “transpilação”, o

qual consiste na transformação de uma linguagem para outra do mesmo nível - nesse caso, o

TypeScript é “transpilado” para um código com a mesma função de execução original sua,

mas em JavaScript - fato que dificultava considerar essa ferramenta como uma linguagem de

programação própria.

Com o surgimento do embrião do Deno.js (do mesmo criador do Node.js), tornou-se

possível a denominação de linguagem de programação para o TypeScript, já que o Deno

consegue interpretá-lo de maneira direta e sem a necessidade do processo de “transpilação”.
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De maneira geral, o TypeScript ajuda na tipagem de funções, variáveis e objetos,

tornando o processo de desenvolvimento mais estruturado e com menor margem de erro para

eventos inesperados.

3.4.2 React.js

Desenvolvido por um dos times internos da Meta (antigo Facebook) e lançado

publicamente pela primeira vez em 2013, o React[6] é uma biblioteca JavaScript open source

para construção de interfaces de usuário. O React pode ser usado como base no

desenvolvimento de aplicativos de página única (Single Page Applications).

Entretanto, este framework está preocupado apenas com o gerenciamento de estado e

renderização desse estado para o DOM. Sendo assim, a criação de aplicações com essa

tecnologia geralmente requer o uso de bibliotecas adicionais para roteamento, bem como

certas funcionalidades do lado do cliente.

Além disso, vale ressaltar as principais características e funcionalidades desse

framework:

Componentes: o código React é feito de entidades chamadas componentes, podendo

estes serem funcionais (functional components) ou baseados em classes. Os componentes

podem ser renderizados para um elemento específico no DOM usando a biblioteca React

DOM. Ao renderizar um componente, pode-se passar valores que são conhecidos como

"props".

DOM Virtual: o React cria um cache de estrutura de dados na memória, calcula as

diferenças resultantes e, em seguida, atualiza o DOM exibido pelo navegador de forma

eficiente. Este processo é chamado de reconciliation. Isso permite que o desenvolvedor

escreva código como se a página inteira fosse renderizada em cada mudança, enquanto as

bibliotecas React renderizam apenas subcomponentes que realmente mudam. Esta

renderização seletiva fornece um grande impulso de desempenho, economiza o esforço de

recalcular o CSS, o layout e a renderização para a página inteira.
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Figura 7: Ciclo de vida de componentes React

Fonte: https://miro.medium.com/max/4560/1*EnuAy1kb9nOcFuIzM49Srw.png

JSX: é uma extensão da sintaxe da linguagem JavaScript e é semelhante em aparência

ao HTML. Ela fornece uma maneira de estruturar a renderização de componentes usando uma

sintaxe familiar para muitos desenvolvedores. Os componentes do React são normalmente

escritos usando JSX, embora possam ser escritos utilizando JavaScript puro.

3.4.3 Node.js

Node.js[5] é um software de código aberto, multiplataforma, que executa códigos

JavaScript no backend/servidor e frontend/interface (dependendo apenas das bibliotecas e dos

frameworks usados), baseado no interpretador V8 de JavaScript desenvolvido pela Google.

Desenvolvido para ser um um executar de JS event-driven e assíncrono, seu intuito é

permitir a construção de aplicações altamente escaláveis. O Node.js leva o modelo

event-driven um pouco mais longe. Ele apresenta um loop de evento como um construct em

tempo de execução em vez de uma biblioteca propriamente dita.

Node.js é projetado sem threads, o que significa que não podemos tirar proveito de

várias cores em seu ambiente. Entretanto, é possível gerarmos vários processos filhos que

facilmente se comunicam entre si, gerando efeito similar ao da paralelização.
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Figura 8: Funcionamento de processos e aplicações em Node.js

Fonte: https://miro.medium.com/max/632/1*xsQYYYvG-07C3lAYcTvuRA.png

3.4.3 Express.js

Express.js[6] é uma framework para desenvolvimento de APIs para Node.js, lançada

como open source. Pode ser considerada como a estrutura de servidor padrão para Node.js.

Esta ferramenta tem como características principais a facilidade no gerenciamento de

rotas da aplicação, na inserção de middlewares de forma customizável nas rotas e, por fim, na

fácil integração com tecnologias tais como o Redis e serviços de upload de imagens, os quais

utilizamos (Multer).

https://miro.medium.com/max/632/1*xsQYYYvG-07C3lAYcTvuRA.png
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3.5  Serviços em Nuvem

3.5.1  Heroku

Heroku é uma plataforma como serviço (PaaS) em nuvem baseada em contêiner. Os

desenvolvedores usam o Heroku para implantar, gerenciar e dimensionar aplicativos através

de funcionalidades servidas através de interfaces web ou em terminais, tornando o processo

de gerenciamento flexível e simples.

Para nosso sistema, utilizamos o Heroku para o deploy tanto da plataforma web como

também da nossa REST API, de forma a tornar o projeto público, fácil de escalar, gerenciar e,

sobretudo, de monitorar sua saúde.

3.5.2  AWS

Amazon Web Services é um conjunto de serviços em nuvem oferecidos pela Amazon

para o desenvolvimento de plataformas e aplicações, e oferecendo os mais diversos tipos de

serviço, maquinas, bancos de dados e utilitários.

Encontram-se detalhados abaixo os serviços que utilizamos da AWS.

3.5.2.1 SES

Para o disparo de emails para os usuários, utilizamos o SES. Para isso, resgatamos

alguns benefícios de estudante permitindo que nossa conta tivesse limites de disparos de

emails diários e mensais muito elevados, superando quantidades de muitas empresas de

médio/grande porte.

O Amazon Simple Email Service (SES) é um serviço em nuvem de e-mail eficaz,

flexível e dimensionável. Com ele, os desenvolvedores podem enviar e-mails de qualquer

aplicação. É possível configurar rapidamente a compatibilidade do Amazon SES com vários

casos de uso de e-mails, como comunicações transacionais, de marketing ou de e-mails em

massa. As opções flexíveis de implantação por IP e autenticação por e-mail do Amazon SES

ajudam a aumentar a capacidade de entrega e a proteger a reputação do remetente, enquanto a

análise do envio mede o impacto de cada e-mail. Com o Amazon SES, podemos enviar

e-mails com segurança para o mundo todo em grande escala.
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3.5.2.2 S3

Para o armazenamento das imagens de perfil de nossos usuários, utilizamos o S3, a

fim de obtermos o armazenamento escalável e a velocidade para essas imagens serem servidas

à nossa aplicação extremamente otimizada.

O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de

objetos que oferece escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e performance líderes

do setor. Isso significa que clientes de todos os tamanhos e setores podem usá-lo para

armazenar e proteger qualquer volume de dados em vários casos de uso, como data lakes,

sites, aplicações para dispositivos móveis, backup e restauração, arquivamento, aplicações

empresariais, dispositivos IoT e análises de big data.

Além disso, esse serviço fornece recursos de gerenciamento fáceis de usar, de maneira

que possamos organizar os dados e configurar os controles de acesso refinados para atender a

requisitos específicos comerciais, organizacionais e de conformidade da aplicação.

3.5.2.3 RDS

Por fim, o último serviço da AWS utilizado foi RDS, a fim de hospedar a máquina do

nosso banco de dados.

O Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) facilita a configuração, a

operação e a escalabilidade de bancos de dados relacionais na nuvem.

Esse serviço oferece capacidade econômica e redimensionável e automatiza tarefas

demoradas de administração, como provisionamento de hardware, configuração de bancos de

dados, aplicação de patches e backups. Dessa forma, podemos assegurar que teremos alta

performance, disponibilidade, segurança e conformidade, fatores estes que a aplicação

precisa.

3.5.2  Google Domains

Para registrarmos o domínio barberboutique.info, realizamos a aquisição deste mesmo

domínio através do serviço Google Domains, o qual nos permite, por um ano, utilizar esse

prefixo para quaisquer aplicações nossas.
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Além disso, o domínio adquirido já conta com SSL encryption, tornando todo o acesso

e os protocolos de comunicação seguros através do HTTPS.

Já para o domínio do email comercial utilizado para o disparo dos emails, realizamos a

aquisição de um endereço de email atrelado ao nosso domínio barberboutique.info, ficando

com o endereço eletrônico comercial contato@barberboutique.info.
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4 METODOLOGIA DE TRABALHO

Esse capítulo apresenta a metodologia definida para o desenvolvimento do Projeto de

Formatura. Inicialmente descreve-se a metodologia, através da sequência das suas fases e, em

seguida, o detalhamento das suas fases.

4.1  Descrição da Metodologia de Trabalho
A metodologia de trabalho adotada consiste dos seguintes passos:

1.      Estudos dos RNFs

2.      Definição dos requisitos necessários

3.      Incorporação dos RNFs no Sistema

4.      Avaliação do sistema final

As próximas seções descrevem os passos da metodologia de trabalho.

4.2  Estudo dos RNFs

O primeiro passo da metodologia consiste no estudo sobre RNFs. Os alunos se

aprofundaram nos trabalhos da literatura, a fim de entender corretamente os conceitos sobre

RNFs, sua importância em um sistema, seu impacto na arquitetura de software e na percepção

de um produto pelo usuário final. Observou-se, durante os estudos, que seria necessário

restringir o foco do trabalho, pelo fato de que os RNFs dependem do domínio e do tipo de

sistema. Decidiu-se focar o método para WBAs pelos motivos dados na seção 1.3

(Justificativa).
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4.3 Definição dos Requisitos Necessários

A segunda etapa da metodologia constitui-se da análise de quais RNFs são pertinentes

ao sistema através da compreensão do sistema e do contexto e de entrevistas com o usuário

final, e, a partir disso, da definição dos RNFs a serem incorporados nesse sistema.

4.3.1Compreensão do Sistema e Contexto

Nessa fase os alunos estudaram a proposta do Barber Boutique a fim de compreender

quais requisitos funcionais eram pertinentes ao sistema e adquirir conhecimento do domínio e

contexto de negócio proposto à aplicação, já que, de acordo com Chung et al. (2000), esse é o

primeiro passo para definir os RNF pertinentes a uma aplicação.

4.3.2 Decisão dos RNFs a Serem Incorporados

Nesse passo, ocorreu a decisão dos RNFs a serem incorporados ao sistema. A seleção

inicial foi feita através de entrevistas aos stakeholders.

4.3.3 Definição e Análise dos Métodos de Implementação dos

RNFs

Aqui foram analisados táticas e métodos de incorporação ao sistema dos RNFs

selecionados no passo anterior. Essas táticas foram então transformadas em softgoals de

operacionalização. Para isso, utilizou-se os checklists e táticas presentes em Bass, Clements e

Kazman (2013) e o conhecimento adquirido pelos alunos com a experiência prática no

desenvolvimento de WBAs.

4.3.4 Estudo do Custo/Benefício e Trade-Offs entre RNFs

Uma vez escolhidos os RNFs a serem incorporados e os métodos de implementação

desses RNFs no sistema, aplicou-se então o estudo das interdependências de Chung et al.

(2000) a fim de decidir as softgoals de operacionalização a serem adicionadas e rejeitadas

com base no custo/benefício alcançado.
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4.4 Descrição dos Requisitos

Nesta etapa foram descritos os requisitos funcionais e não funcionais escolhidos para o
Barber Boutique e como eles estão presentes no sistema.
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4.5 Incorporação dos RNFs no Sistema

Nesta etapa os RNFs escolhidos foram incorporados no Barber Boutique através do

projeto da arquitetura de software do sistema e da utilização das táticas de operacionalização

selecionadas nos passos anteriores.
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4.6 Avaliação do Sistema Final

Uma vez finalizada a adição dos requisitos, avaliou-se o sistema final a fim de

verificar o grau de satisfação dos RNFs implementado utilizando o algoritmo de avaliação

presente em Chung et al. (2000), averiguando assim se foi alcançado um produto que atende

às necessidades previstas.
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5 DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS

Este capítulo apresenta a aplicação do passo da definição dos requisitos necessários,

ao Barber Boutique, bem como as conclusões alcançadas. Foram realizadas as seguintes

atividades: análise do contexto de negócio do sistema, decisão dos RNFs a serem

incorporados, estudo do custo/benefício entre os RNFs e a definição dos métodos de

implementação dos RNFs.

5.1  Análise do Contexto de Negócio do Sistema

O MVP (Minimum Viable Product), utilizado para ilustrar a aplicação prática do

método de incorporação de RNFs foi definido a partir da decisão dos alunos de priorizar uma

plataforma suficientemente simples em sua definição, mas suficientemente complexa para se

desdobrar em alguns casos de uso principais. Teve, então, como objetivo, o desenvolvimento

de um WBA que, se atendo a um contexto de negócio, servisse como plataforma para a

realização de um produto final.

Essa WBA - denominada Barber Boutique - é um MVP de um site em que os usuários

agem como clientes e como prestadores de serviços de barbearia. Fazendo uma analogia, é

uma espécie de “Uber dos barbeiros”, em que o usuário pode agendar horários com barbeiros

e prestar serviços ao mesmo tempo e pela mesma plataforma. Assim, a ideia foi montar uma

plataforma que facilite o processo por parte do cliente de buscar barbeiros disponíveis e

realizar agendamentos e, por parte do prestador, de acompanhar seus agendamentos de

maneira concisa e unificada.

Tendo isso em mente, desenvolvemos o MVP pensando nos requisitos funcionais que

são abordados no Capítulo 6 e seguindo os requisitos não funcionais que foram escolhidos,

avaliados e, por fim, priorizados através dos estudos deste Projeto de Formatura.

Muitas das funcionalidades da plataforma, por si só, já geram a necessidade de RNFs

para que não sejam invalidadas, como a necessidade de segurança para o sistema de

cadastro/login dos usuários ou a necessidade de desempenho para uma aplicação acessada por

milhares de usuários simultaneamente. Esses RNFs serviram de esboço para que os

integrantes do grupo pudessem ter uma noção de como esse tipo de requisito entra em um
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projeto de software e, principalmente, o quão custoso é a implementação tardia de um RNF

em um produto cuja arquitetura não foi desenvolvida considerando sua necessidade.

5.2  Decisão dos RNFs a serem Incorporados

Nesta seção são apresentadas as atividades realizadas para a decisão dos RNFs a serem

considerados no sistema em função do seu domínio. Para isso foram realizadas as entrevistas

dos stakeholders e dos desenvolvedores com experiências no desenvolvimento de WBA.

Segundo Henningson e Wohlin (2002), a qualidade de algo é dada pela sua percepção.

Isso significa que a importância percebida de um atributo de qualidade dentro de um sistema

depende das necessidades desse sistema. Além disso, diferentes stakeholders têm diferentes

interesses e, por isso, priorizam RNFs de maneiras diferentes. Os stakeholders ainda

influenciam os requisitos do sistema, o que afeta diretamente suas necessidades.

Dito isso, é claro que o sucesso de um projeto é medido e afetado pela aceitação ou

satisfação dos stakeholders. Baseando-se nos artigos de Henningson e Wohlin (2002), Yusop,

Zowghi e Lowe (2007) e Zulzalil et al. (2008), é perceptível que o uso de entrevistas é efetivo

em capturar a opinião do público alvo ao mesmo tempo que verifica o conhecimento e

experiências empíricas do grupo. Devido a isso, decidiu-se que o uso da técnica de entrevistas

com stakeholders seria a maneira ideal de definir os RNFs a serem incorporados ao sistema.

Para o caso do Barber Boutique, considerou-se que os usuários finais são os principais

stakeholders do sistema e, por conta disso, foram escolhidos como espaço amostral de

enfoque da pesquisa. Foram adicionados também alguns desenvolvedores nesse conjunto,

tentando assim captar os conhecimentos práticos e experiências desses indivíduos na área da

pesquisa, que refletem o presente na indústria atualmente.

São apresentados a seguir as perguntas realizadas e os resultados obtidos.

5.2.1 Perguntas Realizadas

A pesquisa foi realizada através de um formulário no Google Forms, e contava com

uma breve definição de requisitos não funcionais e da descrição dos seis RNFs considerados

para o sistema em questão, como indicado na Figura 5.
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Figura 9: Descrição dos RNFs no Formulário de Pesquisa

Fonte: Produzida pelos alunos

Após isso, era apresentado o contexto da plataforma em que seriam inseridos esses

RNFs, a Barber Boutique, e pedido que os entrevistados pontuassem cada RNF de 1 a 6 -

sendo 1 o menos importante e 6 o mais importante - como indicado na figura 6.

Figura 10: Descrição do que o usuário deveria fazer no Formulário de Pesquisa

Fonte: Produzida pelos alunos

As questões eram então disponibilizadas no formato de uma pergunta simples no

formato de “Qual seria o RNF de prioridade x nesse sistema para você?”, sendo x o número
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respectivo de 1 a 6 referente à importância, como dito acima. O entrevistado poderia então

selecionar entre os seis requisitos não funcionais listados, como mostrado nas Figuras 7 e 8:

Figura 11: Caixa de Seleção para as Perguntas de Prioridade dos RNFs com as opções não

selecionadas

Fonte: Produzida pelos alunos

Figura 12: Caixa de Seleção para as Perguntas de Prioridade dos RNFs com as opções

selecionadas

Fonte: Produzida pelos alunos
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5.2.2 Resultados obtidos

A pesquisa foi realizada com o intuito de selecionar quatro dos seis RNFs para serem

incorporados na Barber Boutique. Foram recebidas, ao todo, 27 respostas no formulário. Para

selecionar os quatro primeiros RNFs elaborou-se um esquema de pontos, em que cada voto

para um RNF na prioridade 6 atribuiria a ele 6 pontos e assim sucessivamente até a prioridade

1.

As figuras 9 e 10 mostram, respectivamente, as respostas recebidas para os requisitos

de prioridade 1 e 6.

Figura 13: Gráfico de Respostas da Pesquisa para o RNF de Prioridade 1

Fonte: Produzida pelos alunos

Figura 14: Gráfico de Respostas da Pesquisa para o RNF de Prioridade 6

Fonte: Produzida pelos alunos
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Foi montado o cálculo mencionado acima para os seis RNFs e o resultado está exposto

na tabela 1:

Tabela 1 - Resultado da Distribuição de Pontos da Pesquisa

RNF Pontuação

Desempenho 110

Usabilidade 119

Manutenibilidade 52

Disponibilidade 109

Portabilidade 40

Segurança 131

Fonte: Produzida pelos alunos

Como resultados da pesquisa, os RNFs selecionados para serem incorporados no

sistema, em ordem de prioridade, foram: Segurança, Usabilidade, Desempenho e

Disponibilidade.

Da tabela 1 é possível perceber uma diferença considerável entre os quatro primeiros

requisitos, que foram escolhidos, e os dois últimos, que não o foram. Disso, considerando

Zulzalil et al. (2008), pode-se constatar a afirmação de que o método de pesquisa permite

coletar informações informais empíricas dos trabalhadores com experiência nesse tipo de

sistema e também dos usuários acostumados com o uso de WBAs, já que um espaço amostral

de 27 pessoas encontrou uma distribuição de respostas muito semelhante ao colocar

Manutenibilidade e Portabilidade quase que unanimemente com prioridades 1 e 2 e os outros

quatro RNFs bem distribuídos entre as prioridades de 3 a 6.

5.3 Estudo do Custo/Benefício entre os RNFs
Os passos seguintes da aplicação do método proposto é o de analisar o custo/benefício

entre os RNFs e definir o conjunto final dos RNFs a serem incorporados no Barber Boutique.
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Com isso em mente, foi encontrado como referência em Henningson e Wohlin (2002)

e também sugerido pela orientadora a técnica de RNF Framework de Chung et al. (2000). A

partir dessa técnica foram estudados os relacionamentos entre os RNFs escolhidos na seção

5.2, priorizados quais RNFs seriam incorporados ao sistema e definidas as táticas para a

operacionalização desses requisitos no sistema. Além disso, o RNF Framework propõe um

algoritmo que permite mensurar quão atendido foi determinado RNF no sistema. Essa técnica,

portanto, auxilia em todos os objetivos propostos pelo método desenvolvido pelos alunos e,

portanto, foi escolhida como recurso de análise de custo/benefício, processos de

operacionalização e medida do grau de satisfação dos RNFs no sistema.

Sendo assim, o RNF Framework foi aplicado aos RNFs selecionados para o Barber

Boutique na seção 5.2.

5.3.1  Definição das Softgoals de RNF

O primeiro passo do RNF Framework foi a separação dos RNFs selecionados em

softgoals de RNF, atribuindo a elas tópicos referentes ao principal objetivo desse RNF no

sistema. O tópico de segurança é a conta; o do desempenho é a plataforma; o da

disponibilidade e da usabilidade é o site.

Essas softgoals foram refinadas em softgoals de RNF filhas, a partir da subdivisão por

tipo e tópico, utilizando as técnicas presentes em Bass, Clements e Kazman (2013), que

consideram as táticas de implementação e os guias para decisões de design para a tomada de

decisões.

Primeiro, foi considerada a segurança. Segundo Bass, Clements e Kazman (2013),

uma maneira de pensar na segurança em um sistema é avaliar a segurança para instalações

físicas. Nesses locais existem maneiras de limitar acessos e detectar intrusos para resistir a

ataques; portanto, um sistema deveria contar com o mesmo tipo de proteção. Para limitar o

acesso aos dados, então, foi considerada a confidencialidade dos dados e, para detectar

intrusos, escolheu-se a confidencialidade das contas. Essas softgoals são ainda refinadas em

métodos, utilizando o mesmo checklist de técnicas presentes no livro de Bass, Clements e

Kazman (2013).

Para o desempenho, foram consideradas também as técnicas de Bass, Clements e

Kazman (2013). O objetivo das táticas de desempenho são de gerar respostas a um evento que
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chega ao sistema dentro de uma limitação de tempo. Portanto, uma subdivisão clara da

softgoal de desempenho da plataforma é o desempenho de tempo. Além disso, considerando a

experiência dos integrantes do grupo, foi considerado que, atualmente, com os serviços pagos

de uso e alocação de espaço em bancos de dados, é muito importante contar com desempenho

de espaço em um WBA. Então, essa também foi uma softgoal filha considerada para

desempenho da plataforma.

É mencionado ainda em [18] que uma falha ocorre quando o sistema não oferece mais

um serviço consistente com sua especificação de modo observável por aqueles que interagem

com ele. As táticas de disponibilidade, portanto, são projetadas para permitir que um sistema

suporte as falhas, mantendo o seu serviço em conformidade com as especificações e

necessidades. Para o caso de um WBA, o serviço de front-end é executado no lado do cliente,

o que chamamos de client side. Devido a isso, o mais importante para manter sua

disponibilidade é ter certeza que os servidores do back-end estão funcionando, o que fez com

que disponibilidade dos servidores fosse a divisão chave de disponibilidade do site.

Por fim, considerando a definição de usabilidade como a facilidade de o usuário

realizar uma tarefa desejada, bem como o tipo de suporte que o sistema fornece ao usuário, foi

definida a softgoal filha de usabilidade no design, visando facilitar o uso das funcionalidades

do site e oferecer suporte visual às ações do usuário. Além disso, para facilitar uma das tarefas

mais recorrentes da plataforma - o pagamento dos agendamentos - houve a subdivisão da

usabilidade no pagamento.

Após as subdivisões seguindo as táticas presentes em Bass, Clements e Kazman

(2013), obteve-se a primeira etapa de refinamento do SIG, como mostrado na figura 15.

Figura 15: SIG com softgoals de RNFs pais e filhas

Fonte: Produzida pelos alunos. Pode ser acessada com melhor visualização em

https://whimsical.com/sig-figura11-WK7P79HKXLt569xTHT2Scd

https://whimsical.com/sig-figura11-WK7P79HKXLt569xTHT2Scd
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5.3.2  Escolha das Softgoals de Operacionalização

O próximo passo no desenvolvimento do SIG foi a definição das softgoals de

operacionalização, que servem para evidenciar implementações pelas quais é possível

alcançar a softgoal de RNF de quem são filhas. Para isso, foi utilizado o conhecimento prático

dos alunos, que trabalham com o desenvolvimento de WBAs há mais de 2 anos em conjunto

com as táticas de implementação presentes em Bass, Clements e Kazman (2013). Essas

softgoals foram representadas como nuvens totalmente preenchidas com um roxo escuro.

Segundo o checklist de design de segurança de Bass, Clements e Kazman (2013), um

sistema deve conter meios de identificar e autorizar usuários, limitar acesso e criptografar

dados. Como um meio de realizar a autorização de usuários, escolheu-se o uso de

autenticação JWT na confidencialidade das contas. Para a identificação de requisições na

mesma softgoal, a operacionalização do uso de protocolo de segurança HTTPS - muito

presente na web - se mostrou eficaz. Além disso, a criptografia de dados foi satisfeita ao se

utilizar do hasheamento de senhas na plataforma.

Para a outra filha da segurança das contas, a confidencialidade dos dados, foi

considerado o hasheamento dos dados bancários dos usuários na criptografia e, para limitar e

autorizar o acesso, foi adotada a operacionalização de camadas de acesso aos dados da

plataforma, que abrange ambos o banco de dados e o cache do sistema.

Já a checklist de design de desempenho de Bass, Clements e Kazman (2013) menciona

o tempo de processamento necessário para determinada ação, a gerência dos recursos que

podem ser requisitados e a disponibilidade dos recursos de processamento como pontos de

atenção para a implementação do desempenho. Visando diminuir o tempo de processamento e

gerenciar melhor os recursos necessários do lado do cliente, isso é, o front-end, foi eleita a

operacionalização de cacheamento dos dados dos provedores (como fotos e cores) e dos dados

dos agendamentos. A softgoal responsável pela disponibilidade dos recursos de

processamento entra como filha da disponibilidade do site e a maneira como ela impacta o

desempenho de tempo será examinada na seção 5.3.3 (Análise das Interdependências

Implícitas).

Além disso, como dito anteriormente, foi levada em conta o desempenho de espaço

devido à experiência dos alunos. A partir disso, optou-se pelo uso de dados comprimidos

como forma de se ater a essa softgoal.
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Para disponibilidade, a checklist de Bass, Clements e Kazman (2013) leva em

consideração a detecção, prevenção e recuperação de possíveis falhas no sistema. Atualmente

existem diversos serviços de empresas grandes como Amazon e Google que contam com

clusters de servidores e containers que escalam e reduzem automaticamente de acordo com a

necessidade do sistema. Esses servidores são projetados para tratar falhas muito rapidamente,

preveni-las ao reiniciar assim que são detectadas e se recuperar ao trocar a máquina virtual ou

o container dono da aplicação caso exista uma falha no servidor que não foi corrigida com a

reinicialização. Portanto, bastou o uso desses serviços, chamados PaaS (platform as a service)

para garantir a disponibilidade do site.

Por último, considera-se a checklist de usabilidade disponibilizada em [18], que diz

que para se implementar usabilidade é necessário se manter um modelo de ações e visuais,

tanto para o sistema quanto para o usuário, e facilitar a maneira com que os usuários podem

aprender dentro do sistema. Para manter os modelos de ações e visuais decidiu-se por

implementar as boas práticas de design, que contam com a reutilização de componentes, a

criação de uma identidade visual para o site e seus componentes.

Visando alcançar o requisito de facilitar o aprendizado das funcionalidades da

plataforma, arquitetamos componentes do Barber Boutique foram projetados com as

bibliotecas de design do Google, que foram testadas segundo o guideline de acessibilidade.

Devido ao seu amplo uso, esses componentes se assemelham aos de outras plataformas do

mesmo tipo, tornando natural e autoexplicativo o caminho a ser tomado pelo usuário para

realizar uma ação. Basta pensar, por exemplo, na caixa de busca: por convenções de design e

testes de acessibilidade, o símbolo que se procura quando se quer achar a caixa de busca é

sempre uma lupa.

Assim, foram escolhidas as softgoals de operacionalização para o sistema. A figura 16

mostra o SIG com essas softgoals. Para manter o gráfico com uma visualização mais limpa,

decidimos retirar as relações de E dos links de interdependência explícita, deixando esse

como sendo o valor padrão e indicando apenas quando a relação entre os links for de OU.
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Figura 16: SIG com softgoals de operacionalização

Fonte: Produzida pelos alunos. Pode ser acessada com melhor visualização em

https://whimsical.com/sig-figura12-8MtMUgGpTyLgwdTZ4wNi75

5.3.3 Análise das Interdependências Implícitas

O último passo na montagem do SIG é a avaliação de como as diferentes softgoals de

operacionalização e RNF interagem entre si, ou seja, avaliar suas interdependências e

correlações.

As interdependências explícitas são dadas pelos links mostrados nas figuras 11 e 12,

onde as softgoals filhas afetam positivamente os pais, e muito positivamente caso exista um

símbolo de “+” na linha do link.

Porém, além desse tipo de interdependência, existem as implícitas, que mostram as

correlações entre determinada softgoal filha de um RNF com outra, filha de outro, sem que

haja ligação explícita entre elas.

Para avaliar esse tipo de relação, os alunos se utilizaram de sua experiência na área de

WBAs e das tabelas de correlação elaboradas pelas pesquisas de Henningson e Wohlin (2002)

e Zulzalil et al. (2008), que indicam o tipo de relação entre diferentes RNFs e se elas são

positivas, negativas ou neutras.

O primeiro impacto que pode ser observado é a do hasheamento das senhas no

desempenho de tempo. Essa interdependência é negativa porque para guardar ou obter a senha

https://whimsical.com/sig-figura12-8MtMUgGpTyLgwdTZ4wNi75
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de determinado usuário do banco de dados, o sistema deve realizar uma decriptação do dado

que está criptografado com o algoritmo de hasheamento usado, e isso demora mais tempo do

que apenas ler o dado.

Outra interdependência encontrada é do cacheamento na usabilidade. Essa relação é

positiva já que o cacheamento permite que os dados não precisem ser sempre buscados no

banco de dados quando o usuário acessa o site, já que eles ficam guardados em um dispositivo

intermediário de acesso rápido. Isso faz com que o usuário não precise esperar muito para o

site carregar os dados e poder ser utilizado, o que melhora a usabilidade.

O uso de serviços de PaaS (Platform as a Service) contribui para a disponibilidade dos

servidores já que conta com a infraestrutura de diversas máquinas virtuais de empresas

grandes como Google e Amazon. Em adição, ele também impacta positivamente no

desempenho de tempo ao diminuir o tempo de comunicação entre o aplicativo e o servidor

dessas empresas, já que esses são otimizados para aguentar grande fluxo e desempenhar de

maneira rápida, e possibilitar melhores formatos de requisição. Devido a isso, ele também

impacta positivamente na usabilidade do site por um motivo semelhante ao do cacheamento.

Tem-se também a interdependência para a softgoal de guardar dados no formato

comprimido. Essa operacionalização ajuda o desempenho de espaço, mas, como exige que os

dados sejam descomprimidos para serem utilizados depois de obtidos do banco de dados,

prejudica o desempenho de tempo,

Outro método considerado que têm interdependências explícitas é o uso de

hasheamento para guardar dados dos cartões dos usuários. É importante para a segurança,

entretanto prejudica o desempenho de espaço porque, além de guardar dados a mais no banco

de dados, os coloca em uma forma que contém mais bits, o que ocupa mais espaço. Prejudica

também o desempenho de tempo ao exigir que esses dados sejam decriptados para serem

usados pelo sistema.

A última softgoal com relações implícitas que se podem observar é a de uso de

serviços de terceiros para o pagamento com cartões pelo site. Ela tem impacto positivo no

desempenho de espaço ao tornar desnecessário guardar os dados bancários dos usuários, e

também impacta positivamente na disponibilidade ao contar com a disponibilidade desses

serviços especializados. Ela tem, porém, impacto negativo no desempenho de tempo ao exigir

um passo de comunicação a mais entre a API do sistema ao do serviço de terceiros.
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Vale ressaltar também que, além dessas relações, a softgoal de uso de serviços de

terceiros para pagamentos apresenta interdependências explícitas com duas softgoals de RNFs

diferentes: usabilidade e segurança. Isso porque esse era o método mais efetivo para se

assegurar a usabilidade no pagamento, já que permite o pagamento com sistemas como o

Google Pay, que exigem apenas um ou dois cliques para realizar a compra, e a

confidencialidade dos dados dos cartões dos usuários, porque são serviços focados nesse caso

de uso, então podem adicionar camadas de segurança aos dados e transações muito mais

profundas e especializadas que aplicações comuns. Por isso decidimos mantê-la como filha de

ambas.

A figura 17 mostra as interdependências citadas anteriormente como setas pontilhadas,

com o impacto da relação (positivo ou negativo) posicionado em um ponto do link.

Figura 17: SIG com interdependências implícitas marcadas

Fonte: Produzida pelos alunos. Pode ser acessada com melhor visualização em

https://whimsical.com/sig-figura13-EcCodpZAKBvwLosAwefekz

5.3.4 Softgoals de Justificativa

Na próxima etapa do uso do RNF Framework para a tomada de decisões, o grupo

considerou possíveis softgoals de justificativa, que podem afetar os tipos de interdependência

ao adicionar um peso à relação. Uma correlação negativa, por exemplo, pode ainda assim ser

implementada no sistema caso uma softgoal de justificativa que diga que a força dessa relação

será baixa se mostre verdadeira.

https://whimsical.com/sig-figura13-EcCodpZAKBvwLosAwefekz
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Para o caso do Barber Boutique, foram feitas duas softgoals de justificativa: a primeira

diz que o uso de serviços de terceiros não afeta tão negativamente o desempenho de tempo

devido à necessidade de apenas uma requisição a mais à API; a segunda, informa que os

dados da senha serem hasheados não impacta fortemente o desempenho de tempo porque,

dependendo do algoritmo a ser usado, não se aumenta tanto o número de bits para guardar

esse dado no banco de dados.

A figura 18 mostra as softgoals de justificativa no SIG desenvolvido pelos alunos

como nuvens de contorno pontilhado.

Figura 18: SIG com softgoals de justificativa apontadas

Fonte: Produzida pelos alunos. Pode ser acessada com melhor visualização em

https://whimsical.com/sig-figura14-Dn9juViyCRi5CBUtNcD1Dq

5.3.5 Impacto das Decisões

Como último passo do Framework, o grupo avaliou as interdependência implícitas e

explícitas, a complexidade de implementação das softgoals de operacionalização e o peso das

softgoals de justificativa para avaliar as softgoals a serem incorporadas ao sistema final.

Do SIG montado, o grupo decidiu por implementar todas as softgoals cujo impacto era

estritamente positivo nos seus pais e interdependências implícitas, deixando assim para

avaliar aquelas que continham ao menos um link de impacto negativo.

Primeiro, considerou-se o uso de serviço de terceiros para pagamento com cartão. A

softgoal de justificativa do impacto em desempenho de tempo ser mínimo foi considerada

válida pelos alunos, o que tira o peso da contribuição negativa desse método para o

https://whimsical.com/sig-figura14-Dn9juViyCRi5CBUtNcD1Dq
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desempenho de tempo. Além disso, existem dois impactos positivos implícitos e dois

explícitos dessa softgoal, o que torna evidente a necessidade da sua seleção para

implementação.

Foi levado em conta também o hasheamento da senha dos usuários. Esse método

apresenta impacto positivo importantíssimo para segurança, e a softgoal de justificativa de

que são poucos os bits a mais no banco de dados se mostrou válida, portanto, foi escolhida

como uma softgoal a ser incorporada no sistema.

A operacionalização do uso de dados comprimidos no banco de dados da aplicação

tem um impacto negativo forte no desempenho de tempo, e, devido ao fato do uso de serviço

de pagamento de terceiros já auxiliar fortemente o desempenho de espaço, foi preferível

rejeitar essa softgoal.

Além disso, o hashing de dados do cartão de crédito impacta negativamente tanto no

desempenho de espaço quanto de tempo, e, por se tratar de uma relação de OU com o uso de

pagamentos de terceiros (ou seja, apenas uma precisa ser satisfeita para se cumprir a softgoal

pai), foi dada como rejeitada no sistema.

O SIG da figura 19 mostra o estado final da avaliação dos impactos das decisões,

marcando com um símbolo de ✔ as softgoals de operacionalização e justificativa

selecionadas, e com um símbolo de X as rejeitadas.

Figura 19: SIG com softgoals selecionadas e rejeitadas

Fonte: Produzida pelos alunos. Pode ser acessada com melhor visualização em
https://whimsical.com/sig-figura15-UNnyAQKSFoy6ZUseEWuBy5

https://whimsical.com/sig-figura15-UNnyAQKSFoy6ZUseEWuBy5
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6 REQUISITOS DO SISTEMA

Neste capítulo são apresentados os principais requisitos funcionais e não funcionais do

Barber Boutique. Os RNFs foram selecionados através do RNF Framework e são

especificados os métodos de sua aplicação.

6.1  Requisitos Funcionais

Requisitos funcionais definem as funções que um sistema deve realizar, para satisfazer

a necessidade dos seus usuários. Os requisitos funcionais do MVP são as funções

consideradas as mínimas necessárias para se ter um primeiro produto que entregue o valor

final para o usuário, de maneira a possibilitar interações de feedback, para melhorar a

qualidade do produto desde o início.

Segundo o padrão internacional (ISO 25010)[20], a adequação funcional representa o

quão bem um sistema de software fornece funções que atendem as necessidades declaradas e

implícitas em momentos em que o sistema é utilizado sob condições pontuais.

Por outro lado, Bass, Clements e Kazman (2013) e, em especial Bass, questionam essa

definição objetiva das funções e levam o leitor a uma compreensão do conceito ao associá-lo

com responsabilidade. Seguindo essa abordagem, essa responsabilidade está atrelada às

computações que o sistema deve realizar, fazendo com que questionamentos que exijam

especificidade e precisão das funcionalidades do sistema façam mais sentido.

Considerando o cenário de negócio descrito na seção 5.1, os requisitos funcionais

definidos para o MVP do Barber Boutique estão descritos nas seções a seguir.

6.1.1  Agendamento de horário

Dada a proposta inicial de um site de contratação de serviços de barbearia, esse é um

recurso necessário no MVP. Essa busca, em seu estado mais básico, permite a procura dos

barbeiros disponíveis a partir de uma data escolhida, e o resultado da busca aparece na página

de busca de prestadores.

Um visitante qualquer do site, cadastrado na plataforma e logado com email e senha,

pode procurar um barbeiro disponível a qualquer momento, para agendar um horário.
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As Figuras 20, 21 e 22 apresentam as telas para essa função.

Figura 20: Página de barbeiros disponíveis em um dia

Fonte: Produzida pelos alunos

Figura 21: Página de escolha de um horário disponível por barbeiro em um dia

Fonte: Produzida pelos alunos
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Figura 22: Página de agendamento realizado

Fonte: Produzida pelos alunos

6.1.2  Consulta de agendamentos

A consulta dos agendamentos realizados pelo cliente e pelo prestador de serviço é

essencial para que ambos tenham ciência do compromisso e não percam os próximos cortes

de cabelo.

Isso pode ser realizado através da página principal da plataforma, na qual o usuário

pode filtrar, de acordo com a data, os agendamentos a serem vistos (Figura 23).

Figura 23: Página de consulta de agendamentos

Fonte: Produzida pelos alunos
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6.1.3  Atualização de informações cadastrais

A partir do momento em que um usuário acessa sua conta, ele tem a possibilidade de

realizar mudanças de suas informações cadastrais, tais como nome, email, senha e foto de

perfil. Essas mudanças são importantes para a credibilidade de seu perfil perante outros

prestadores/clientes da plataforma (Figura 24).

Figura 24: Página de atualização de informações cadastrais

Fonte: Produzida pelos alunos

6.1.4  Criação de conta

Para utilizar a plataforma Barber Boutique, o usuário precisa ter uma conta cadastrada.

Para isso, ao acessar o site, ele consegue ir para a página de cadastro a partir da tela de login

(já que o dashboard de um usuário não será mostrado para alguém não logado) (Figura 25).

Figura 25: Página de cadastro

Fonte: Produzida pelos alunos
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6.1.5  Autenticação

Por fim, ao se deparar com a página de login, o usuário tem a possibilidade de se

direcionar à página de Esqueci minha senha, para que a plataforma o envie um email

contendo um link para a troca da senha (Figura 26).

Figura 26: Página de autenticação

Fonte: Produzida pelos alunos

6.1.6  Esqueci minha senha

Por fim, ao se deparar com a página de login, o usuário tem, ao esquecer sua senha, a

possibilidade de se direcionar à página de Esqueci minha senha para que a plataforma o envie

um email contendo um link para a troca da senha.

Figura 27: Página de esqueci minha senha

Fonte: Produzida pelos alunos
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6.2 Requisitos Não Funcionais

Os RNFs são, como dito na seção 2.1.1 (Definição), como qualificações dos requisitos

funcionais ou do produto como um todo; cada uma dessas qualificações é algo pontual

pensando em cada requisito, podendo ser desde a velocidade de execução de funções até o

quão resiliente o sistema é para entradas com erros.

Considerando o que foi estudado no capítulo 5, os RNFs definidos para o MVP do

Barber Boutique estão descritos nas seções a seguir.

6.2.1 Segurança

O RNF de segurança, assim como descrito na seção 2.2.7 (Segurança), de maneira

simplificada, é a medição da habilidade de um sistema de proteger seus dados e informações

de qualquer outro sistema não autorizado.

No contexto da plataforma desenvolvida, a segurança tem como enfoque as regras de

para criação dos usuários, os procedimentos exigidos para o manuseio e para a utilização de

senhas e a necessidade de criptografia.

6.2.2 Usabilidade

O RNF de usabilidade, assim como descrito na seção 2.2.2 (Usabilidade), de maneira

simplificada, é a quantidade de esforço necessária para aprender e compreender o sistema.

No contexto da plataforma desenvolvida, a usabilidade tem como enfoque a facilidade

de compreensão e utilização do software, a familiaridade dos componentes visuais para com o

usuário final e a criação e cultivação de uma identidade visual adequada à do negócio em seu

subconsciente.

6.2.3 Desempenho

O RNF de desempenho, assim como descrito na seção 2.2.1 (Desempenho), de

maneira simplificada, é a habilidade do sistema de cumprir seus requisitos de tempo.

No contexto da plataforma desenvolvida, o desempenho tem como enfoque as

necessidades de infraestrutura para garantir que o sistema funcione sem lentidão e a
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otimização dos processos para que seu funcionamento se dê da maneira mais eficiente

possível.

6.2.4 Disponibilidade

O RNF de disponibilidade, assim como descrito na seção 2.2.4 (Disponibilidade), de

maneira simplificada, é a propriedade do software relacionada à prontidão do sistema para

realizar uma tarefa quando esta for necessária.

No contexto da plataforma desenvolvida, a segurança tem como enfoque as

necessidades de paradas para manutenção, qual será a contingência para os casos de

indisponibilidade, entre outras informações semelhantes. Além disso, pela plataforma

implementada estar hospedada em serviços em nuvem, a disponibilidade envolve também o

gerenciamento dos clusters, instâncias e plugins a partir da interface de cada um dos

provedores utilizados (Amazon, Heroku e Google).
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7  INCORPORAÇÃO DOS RNFs NO SISTEMA

Como apresentado na Metodologia de Trabalho (capítulo 3), a aplicação do método de

incorporação de RNFs, definido neste trabalho, foi realizada através do Barber Boutique.

Sendo assim, esse método levou à seleção de quatro RNFs: Segurança, Usabilidade,

Desempenho e Disponibilidade, nos quais o desenvolvimento se focou.

Nessa seção, o objetivo é apresentar o resultado da definição dos métodos de

implementação, para cada RNF que foi selecionado para a incorporação do Barber Boutique.

7.1  Segurança das contas
O RNF de Segurança foi o mais priorizado pelos usuários e desenvolvedores nas

entrevistas realizadas. Como é um dos assuntos mais relevantes na atualidade no que diz

respeito às novas empresas e em seus aspectos éticos, a segurança das contas da plataforma

teve seu processo de implementação realizado considerando dois principais quesitos: a

confidencialidade das contas e a confidencialidade dos dados armazenados.

7.1.1 Confidencialidade das contas

A confidencialidade das contas dos usuários clientes e dos usuários provedores da

Barber Boutique foi dividida em três pontos de atenção detalhados individualmente a seguir.

Cada um dos pontos levantados e priorizados dentro dessa plataforma ataca o mascaramento

de informações privadas de cada usuário, a criptografia da comunicação das requisições entre

a plataforma e o servidor e a autenticação única e segura de cada usuário que realizou o login

na plataforma em um dispositivo de maneira assertiva.

7.1.1.1 Hashing das senhas

Como primeira softgoal filha da confidencialidade das contas, tem-se o hashing das

senhas. De maneira geral, as funções de hash são algoritmos de dispersão de via única que

mapeiam dados de comprimento variável para dados de comprimento fixo.

Esta técnica tem o objetivo de garantir a integridade de um dado, ou seja, ela procura

garantir que o dado original não sofreu alterações e, caso tenha sofrido, haverá um erro na

comparação.
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Para a implementação do hashing das senhas dos usuários, foi utilizada a biblioteca

para Node.js chamada bcryptjs, a qual possui uma série de funcionalidades implementadas,

testadas unitariamente e utilizadas por milhões de programadores globalmente.

Além de adicionar salt para proteger contra ataques de rainbow tables, a bcrypt é uma

função adaptativa: com o tempo, a contagem de iteração pode ser aumentada para torná-la

mais lenta, portanto, permanecendo resistente a ataques de busca de força bruta, mesmo com

o aumento do poder de computação.

Sendo assim, ao receber-se as informações de um usuário através da requisição que

chegou do web app, separa-se o campo da senha que é passado como parâmetro pela função

de hash da biblioteca utilizada, juntamente com a um valor numérico a ser utilizado pelo

módulo para gerar um salt do respectivo tamanho (no caso, 8).

Após a geração do respectivo valor resultante da função de hash, ele é armazenado no

campo de password do usuário na tabela users no banco de dados PostgreSQL.

7.1.1.2 Protocolo HTTPS

Os usuários esperam segurança e privacidade quando usam um site. Logo, em

segundo lugar para a confidencialidade das contas, temos o protocolo HTTPS. Este protocolo

de comunicação protege a integridade e a confidencialidade dos dados entre o computador do

usuário e o site.

Os dados enviados com o HTTPS estão protegidos pelo protocolo Transport Layer

Security (TLS), que fornece três camadas principais de proteção:

i. Criptografia: os dados enviados e recebidos são criptografados para protegê-los de

intrusos. Isso significa que, enquanto o usuário navega em um site, ninguém pode acessar as

conversas, acompanhar as atividades em várias páginas nem roubar as informações dele.

ii. Integridade dos dados: não é possível modificar nem corromper os dados durante a

transferência (intencionalmente ou não) sem que isso seja detectado.

iii. Autenticação: prova que os usuários estão se comunicando com o site certo.

Protege contra ataques Man in the Middle (MitM), e aumenta a confiança do usuário, o que

beneficia os negócios.
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Para usar o HTTPS com nome de domínio “barberboutique.info”, tendo este sido

adquirido pelos Domínios Google, é necessário um certificado SSL ou TLS instalado no site

de Barber Boutique. A aplicação está hospedada no Heroku, que é capaz de oferecer o HTTPS

automaticamente.

Por fim, o HTTPS ajuda a prevenir ataques Man in the Middle (MitM), mas caso

alguém forje o certificado SSL / TLS esses ataques ainda serão possíveis. Para evitar-se isso,

é necessário que os certificados emitidos para o Barber Boutique sejam revistos; mas como a

aquisição foi feita através de um serviço estabelecido pela Google, tudo isso pode ser feito no

dashboard de controle do domínio do Barber Boutique.

7.1.1.3 Autenticação baseada em JWT

A terceira softgoal filha da confidencialidade das contas é a autenticação baseada em

JWT (JSON Web Token), que é um padrão da indústria para autenticação realizada através de

um token assinado que autentica uma request. Esse token armazena em uma estrutura JSON

os dados que tornam possível a autenticação da request e que, consequentemente, permitem a

autenticação da requisição.

Um JWT é composto, em sua definição, por um cabeçalho, uma carga (payload) e

uma assinatura. O cabeçalho possui duas informações: qual o algoritmo utilizado no hashing

da assinatura e o tipo, que no caso indica que é um JWT de fato. A carga do token é onde

ficam os dados da autenticação realizada (informações do usuário, caso do Barber Boutique).

A assinatura é a parte única para cada token, sendo ela criada a partir de algoritmos

criptográficos (SHA256 ou SHA512) que se baseiam no cabeçalho, na carga da request e em

um secret definido nesse sistema como uma variável de ambiente secreta do nosso servidor.

Sendo assim, no momento em que o usuário realiza o login em um novo dispositivo, o

servidor primeiramente verifica se a senha digitada, ao ser passada para hash, é a senha

armazenada no banco. Caso seja, o próximo passo é a assinatura do JWT a partir da senha, do

secret (que está armazenado em uma variável de ambiente na máquina do Heroku), um tempo

de expiração configurado como de 1 dia e, por fim, o id do usuário em questão para que se

possa identificá-lo futuramente.
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Para a assinatura no nível de implementação, utiliza-se a biblioteca para Node.js

chamada ”jsonwebtoken”, a qual nos permite assinar e verificar se o token recebido em

requests posteriores de fato é um token autêntico.

7.1.2 Confidencialidade dos dados armazenados

Para a confidencialidade dos dados armazenados, as ações a serem tomadas no nível

de implementação foram detalhadas em três etapas, assim como na confidencialidade das

contas.

Dessa forma, cada um dos pontos levantados e priorizados dentro desse tópico tem,

como objetivo, cuidar da segurança e impenetrabilidade das camadas de dados do negócio do

Barber Boutique, do mascaramento dos dados de cartões utilizados na realização de

pagamentos dos serviços e o uso de serviços de pagamentos de terceiros consolidados no

mercado para lidar com as transações realizadas pela plataforma.

7.1.2.1 Camadas de acesso aos dados armazenados

Como o Barber Boutique tem a hospedagem dos bancos de dados realizada em

serviços de Platform as a Service (PaaS), o acesso às máquinas destes serviços se dá por meio

de credenciais, portas e senhas de acesso.

7.1.2.1.1 Credenciais de acesso ao banco de dados

O banco de dados em que se armazena e se persiste a grande parte das informações

que exigem relacionamentos é PostgreSQL, e está hospedado no serviço Amazon RDS,

incluído no tier student de desenvolvedor da AWS.

Para o backend acessar, fazer atualizações, consultar dados e realizar mudanças no

schema através de migrations, é necessário que ele tenha como de fato se autenticar com essa

máquina hospedada pela Amazon, a fim de ter permissão para tais ações.

A conexão entre o Node.js e o RDS se deu a partir da utilização da biblioteca

TypeORM, a qual dispõe de um ORM (object relational mapping). ORM consolida a ideia de

ser capaz de escrever consultas SQL utilizando o paradigma orientado a objetos de alguma

linguagem de programação (no caso, JavaScript). Esse ORM dispõe da interface de conexão
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por meio da qual se deve construir um objeto (JSON ou javascript) e inserir as credenciais de

acesso ao banco presentes em nossas variáveis de ambiente.

Dessa forma, o acesso ao banco se dá totalmente feito de maneira segura e secreta, e

além disso as credenciais estão armazenadas em variáveis de ambiente inacessíveis para o

mundo externo.

7.1.2.1.2 Credenciais de acesso ao cache mutáveis

O banco chave-valor Redis do Barber Boutique, utilizado para realizar o cacheamento

de informações necessárias para consultas recorrentes e rápidas, foi adicionado no projeto

como um plugin do servidor principal.

Pelo fato de o Barber Boutique ter o seu backend em Node hospedado em uma

máquina do Heroku, existe disponível uma opção de adição de plugins a uma máquina,

podendo estes plugins serem alocados à máquinas diversas cujos endereços e portas mudam

dinamicamente.

Sendo assim, o banco Redis está acoplado no servidor principal. Além disso, o grande

benefício desse atalho para a adição do cacheamento é a inclusão automática das credenciais

de acesso ao cache nas variáveis de ambiente do servidor. Vale notar também que um ponto

benéfico para a confidencialidade dos dados é o fato de essas credenciais serem mutáveis

periodicamente - o Redis vai tendo seu host mudado a cada certo período de tempo - sendo

que a atualização das credenciais também ocorre de maneira autônoma.

7.1.2.2 Hashing dos dados de cartões

Para a plataforma funcionar em um cenário de produção, os pagamentos são

primordiais. Neste caso, a opção poderia ser por realizar o hashing dos dados de cartões

utilizados em pagamentos para armazená-los no banco de dados do Barber Boutique.

Entretanto, foi identificado um grande problema e foi levantado um ponto de atenção.

O problema diz respeito à complexidade, ao custo de manutenção de um sistema de

pagamentos, na sensibilidade dessas informações e nos possíveis prejuízos que uma má

administração dessa parte do sistema poderia causar no projeto e no negócio como um todo.
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É importante também ressaltar que o processo atrelado a este tópico contribuiria de

maneira negativa e implícita no desempenho de espaço da plataforma do Barber Boutique,

dado que se estaria colocando a responsabilidade de manter informações adicionais nos

bancos de dados do sistema.

Além disso, a realização de pagamentos foge, de certo modo, do escopo do projeto de

formatura, uma vez que, apesar do desenvolvimento da plataforma tanger o de uma

plataforma real e para fins lucrativos, isso não acontece por completo. Sendo assim, optou-se

por seguir com a não implementação deste tópico.

7.1.2.3 Uso de serviços de pagamentos de terceiros

Para atender a confidencialidade dos dados de forma satisfatória, no que diz respeito

aos pagamentos realizados na plataforma, a outra opção possível, além da construção de uma

solução do zero (último tópico) é a utilização de um serviço de pagamentos provido por

alguma empresa do segmento.

Caso se optasse pela implementação do fluxo de pagamentos na plataforma, essa

solução seria a ideal, uma vez que é preferível do ponto de vista de desenvolvimento, ainda

mais pensando em um time enxuto de desenvolvedores, em utilizar soluções renomadas,

testadas e familiares para o usuário. Empresas provedoras de serviços de pagamento como

Paypal, Boacompra, Pagseguro e outras são seguras, disponíveis e transmitem segurança e

praticidade ao usuário. Além disso, seus serviços tiram grandes esforços periculosos para o

time de tecnologia do negócio do Barber Boutique, por pequenas margens das transações.

Além dos ganhos de segurança e de confidencialidade ao implementar uma solução integrada

de terceiros, podem-se elencar impactos que isso teria em outros requisitos escolhidos para

nossa plataforma:

i. Desempenho da plataforma - como impacto no desempenho da plataforma, a

implementação deste tópico impactaria positivamente e de maneira implícita o desempenho

de espaço do Barber Boutique, uma vez que a quantidade de informações a serem persistidas

nos bancos de dados seria reduzida. Por outro lado, isso ocasionaria uma piora implícita,

ainda que quase irrelevante, no desempenho de tempo, uma vez que o pagamento estaria

dependendo de requisições e tempos de resposta de uma API externa, e não de uma API

pertencente ao mesmo sistema.
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ii. Disponibilidade do site - o impacto deste tópico na disponibilidade da plataforma

seria positivo e implícito, uma vez que se utilizando um serviço proveniente de empresas

renomadas e com infraestruturas fortemente consolidadas. Dessa forma, a disponibilidade do

Barber Boutique seria beneficiado pela alta disponibilidade destes serviços.

iii. Usabilidade do site - o impacto deste tópico na usabilidade da plataforma seria

positivo e, desta vez, explícito. Isso se dá pela facilidade que isso traz para o usuário ao

encontrar um método de pagamento familiar, no qual ele já possui uma conta registrada e,

portanto, lhe traz rapidez, segurança e agilidade na hora de realizar o pagamento de quaisquer

serviços em nosso negócio.

Apesar dos diferentes impactos positivos nos diferentes requisitos do Barber Boutique,

assim como comentado no item anterior, a implementação de pagamentos foge do escopo do

projeto de formatura. Entretanto, vale ressaltar o quão benéfica esta solução seria para o

projeto em um cenário real.

7.2  Desempenho da plataforma
Como outro RNF escolhido pelos usuários na entrevista, o desempenho da plataforma

teve seu processo de implementação focada em dois principais pontos: enfoque no

desempenho de espaço e no desempenho de tempo.

7.2.1 Desempenho de espaço

O desempenho de espaço da plataforma se relaciona com o uso de memória ao longo

da criação e da persistência de novos dados ao longo do tempo decorrente do uso da

plataforma.

De maneira geral, a memória para armazenamento por si só não é um atributo muito

custoso em bancos de dados; usualmente o fator limitante está relacionado com uso

porcentual da CPU em períodos de pico ou na quantidade de operações de entrada/saída por

segundo sendo realizadas.

Entretanto, a partir do momento em que dados estão sendo consultados e analisados

por operações e por queries realizadas a partir de requisições dos clients, uma tabela que se

torna grande e com muitos dados pode passar a apresentar ou cujos indexes estão
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desorganizados e inflados pode se tornar nociva ao funcionamento do sistema como um todo,

gerando necessidade de soluções alternativas para problemas que antes não existiam.

7.2.1.1 Persistência de dados comprimidos

Uma das softgoals filhas do desempenho de espaço é a persistência de dados

comprimidos nos bancos de dados da aplicação, de forma a reduzir a memória utilizada como

um todo.

Entretanto, soluções anteriormente detalhadas como o uso de serviços de pagamento

de terceiros e os próprios custos de estrutura do banco de dados AWS RDS acabam por

neutralizar esse ponto.

Ao implementar a compressão de dados para as tabelas dos bancos de dados, vale

notar que seria causada uma redução significativa da velocidade das operações por causa dos

algoritmos de criptografia e da reversão dos dados criptografados.

Sendo assim, tanto por causa desse efeito negativo quanto pela oportunidade de não

ter que guardar informações adicionais - como as de métodos de pagamento, dado que os

serviços terceirizados cuidaram disso – optou-se pela não implementação dessa solução no

Barber Boutique.

7.2.2 Desempenho de tempo

Para a softgoal de desempenho de tempo, tivemos como enfoque a implementação de

uma solução única a qual também impacta positivamente a usabilidade de nossa plataforma.

A solução, descrita abaixo, é o cacheamento de dados importantes, recorrentes e com custos

não triviais para serem gerados.
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7.2.2.1 Cacheamento

Os dados em um cache são geralmente armazenados em hardware de acesso rápido,

como RAM (memória de acesso aleatório) e também podem ser usados   em correlação com

um componente de software. O objetivo principal do cache é aumentar o desempenho de

recuperação de dados, reduzindo a necessidade de acessar a camada de armazenamento mais

lenta.

Para a implementação do cache no servidor construído em Node.js, utilizou-se o banco

de dados chave-valor Redis.

Redis (Remote Directory Server) é um armazenamento de estrutura de dados em

memória que funciona como um banco de dados de chave-valor persistente em disco com

suporte para várias estruturas ou tipos de dados. Isso significa que, embora o Redis ofereça

suporte a strings mapeadas com base em chave-valores para armazenar e recuperar dados

(análogo ao modelo de dados compatível com os tipos tradicionais de bancos de dados), ele

também oferece suporte a outras estruturas de dados complexas, como listas, conjuntos, etc.

No contexto Barber Boutique, para se realizar a integração entre o servidor em Node e

o banco de dados Redis, utiliza-se a biblioteca chama ioredis, que instancia um cliente Redis

robusto e com recursos; essa biblioteca atualmente é utilizada em uma das maiores empresas

de comércio online do mundo, a Alibaba.

Para instanciar o banco de dados em si, utilizou-se o plugin Heroku Redis, o qual

realizou a inserção das credenciais de acesso em nossa máquina que hospeda o servidor de

maneira autônoma.

Por fim, resolveu-se realizar o cacheamento de dois principais tipos de informações da

plataforma: a listagem dos provedores disponíveis para um certo usuário e a listagem dos

agendamentos realizados por/com um usuário.

7.2.2.1.1 Cacheamento de provedores

O cacheamento de provedores para um determinado usuário ocorre de maneira direta.

A partir do momento em que o usuário fizer a requisição pedindo a listagem de todos os

provedores disponíveis para a realização de agendamentos, primeiramente verifica-se se já

existe alguma informação guardada na chave providers-list:user_id.
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Caso a informação exista, significa que anteriormente já foi cacheada e, portanto,

simplesmente é retornada.

Caso ela não exista, é feita uma busca no banco de dados do Barber Boutique,

selecionando os provedores de serviço disponíveis, excluindo o próprio usuário em questão. A

partir desse ponto, este dado é cacheado e é retornado para o client.

7.2.2.1.2 Cacheamento de agendamentos

O cacheamento de agendamentos para um determinado usuário ocorre de maneira

similar a do cacheamento de provedores. A partir do momento em que o usuário/provedor

fizer a requisição pedindo a agendamentos realizados com ele ou por ele em uma determinada

data, é verificado primeiramente se já existe alguma informação guardada na chave

provider-appointments:provider_id:year-month-day. Nesta chave, provider_id representa o id

do usuário/provedor fazendo a requisição; year, month e day representam, respectivamente, o

ano, mês e dia da data sobre a qual está sendo buscada a informação dos agendamentos.

Caso a informação exista, assim como no cacheamento de provedores, significa que

anteriormente já foi cacheada e, portanto, simplesmente é retornada.

Caso ela não exista, é feita uma busca no banco de dados do Barber Boutique,

selecionando os agendamentos deste usuário, considerando somente os que tem data

correspondente com a data selecionada por ele no aplicativo web. A partir desse ponto, este

dado é cacheado e é retornado para o client.

7.3  Disponibilidade da plataforma
O requisito não funcional que diz respeito à disponibilidade da plataforma é,

indubitavelmente, um dos atributos cruciais para um serviço que conta com milhares/milhões

de acessos simultâneos constantemente, como é, na proposta, como é, na proposta do Barber

Boutique.

A disponibilidade é definida, de maneira resumida, como a probabilidade de um

sistema estar operando adequadamente quando é solicitado para uso. Em outras palavras, é a

probabilidade de um sistema não apresentar falha ou passar por uma ação de reparo quando

precisar ser usado.
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A disponibilidade de um serviço, por ser uma característica tão difundida e ter sua

importância tão reconhecida pelas empresas, pode causar má impressão, tanto aos

consumidores como ao mercado com um todo, se o sistema apresentar instabilidades ou

problemas técnicos.

7.3.1 Servidores sempre disponíveis

Pelo fato de a plataforma Barber Boutique usufruir do serviço de diversos

fornecedores de Platform as a Service (PaaS), a disponibilidade ficou alocada em um único

tópico: servidores sempre disponíveis.

7.3.1.1 Serviços de PaaS

Como a hospedagem das máquinas e dos serviços responsáveis pelo Barber Boutique

(servidores, CDNs, bancos de dados e serviços de email) estão 100% na nuvem, os

provedores de PaaS acabaram por removerem a complexidade da implementação deste tópico

e, sem muita complexidade, garantiram isso com grande segurança e facilidade de

manutenção.

7.3.1.1.1 Heroku

Heroku é um provedor de serviços em nuvem e plataforma de desenvolvimento de

software que facilita a construção, implantação e escalonamento de aplicativos da web de

forma rápida e eficaz. Fornece serviço com add-ons embutidos, variando de alertas,

ferramentas analíticas, serviços de segurança, etc.

O provedor pode fornecer serviços de aplicativos de tempo de execução instantâneos

integrados. Além disso, não é necessário pensar em infraestrutura porque é gerenciada

automaticamente pelo próprio software.

O Heroku oferece um ambiente pronto para uso e permite que o código seja

implementado rapidamente, tornando-se adequado para startups e empresas de médio porte,

por conta da limitação de número de membros dos times enxutos. Por fim, este provedor pode

atender a demandas computacionais baixas.

No âmbito do Barber Boutique, o Heroku está como responsável pela hospedagem,

manutenção e escalonamento dos dynos tanto do web app, como do servidor e do Redis.
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7.3.1.1.2 Amazon Web Services

AWS, ou Amazon Web Services é uma plataforma que oferece soluções de

computação em nuvem flexíveis, confiáveis, escaláveis, fáceis de usar e econômicas.

A AWS tem uma coleção extensa de serviços em nuvem que constroem uma

plataforma completa. É conhecido como uma potência de armazenamento, bancos de dados,

análises (CPU, memória, IOPS, etc), redes e opções de implantação / entrega oferecidas aos

desenvolvedores.

No contexto do Barber Boutique, a AWS é utilizada, principalmente, para três pontos:

hospedagem do banco de dados PostgreSQL no serviço AWS RDS, utilização do AWS

Simple Email Service (SES) - que permite, diariamente, disparar mais de 150.000 e-mails

para a base de usuários - e, por fim, o armazenamento de imagens de usuários no AWS S3.

Apesar da AWS ser uma plataforma com interfaces menos intuitivas para um usuário

novo e com um nível de complexidade superior à do Heroku, mesmo com um time enxuto de

engenharia é possível criar, escalar e manejar soluções com facilidade e eficiência.

Por fim, vale notar que todos os serviços utilizados atualmente da AWS estão dentro

do benefício para estudante para o qual foi aplicado. A AWS também é notória por apoiar

startups e negócios de médio porte, oferecendo créditos em sua plataforma para empresas que

passam pelo fluxo de aprovação deles, tornando viável muitos projetos e implementações que

não sairiam do papel por falta de recursos financeiros.

7.3.1.1.3 Google

Foi utilizado também um dos serviços fornecidos pela Google para a criação,

manutenção e distribuição do domínio, serviço de DNS e e-mail utilizado para fins

comerciais.

Os domínios fornecidos através deste serviço, além de possibilitarem a criação de

diversos subdomínios, executam as suas funções por meio dos servidores DNS do Google.

Os servidores DNS são elementos essenciais da infraestrutura da web; a tarefa deles é

traduzir o nome de domínio em um endereço da web tal que outros computadores na internet

possam entender. Sem servidores DNS, um nome de domínio seria inútil.
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Ao registrar seu domínio por meio do Google Domains, esse domínio usará os

mesmos servidores DNS do mecanismo de pesquisa principal do Google.

Por fim, o registro de DNS e a emissão dos certificados SSL é realizada de maneira

autônoma ao se utilizar um domínio da Google Domains no deploy do Barber Boutique pelo

Heroku, permitindo que sempre se sirva o site do Barber Boutique em HTTPS.

7.4  Usabilidade do site
Usabilidade é o quão familiar e amigável a experiência de um produto é para um

usuário, determinada pela facilidade com que os visitantes são capazes de interagir com ele ou

realizar o que pretendiam fazer. A interface do usuário é o espaço através do qual os visitantes

interagem com um site.

A usabilidade é um aspecto controlado do UX design, o qual garante que o usuário

final não tenha que se esforçar ou encontre problemas com o uso de um produto ou uma

interface de usuário do site. Um designer de UX pode controlar a acessibilidade, a interface

do usuário, a arquitetura da informação e a usabilidade para se adequar a aspectos não

controlados como objetivos, estilo de vida e hábitos do usuário. O design focado em UX

utiliza os aspectos controlados da tecnologia para se adequar ao não controlado.

Um produto utilizável não significa automaticamente que sua interface seja simples ou fácil

de usar. Usabilidade não significa tornar tudo mais fácil. As três principais melhorias para a

experiência do usuário final em um produto utilizável são eficiência, eficácia e, em última

análise, satisfação.

i. Eficiência é a capacidade de realizar a tarefa pretendida com a velocidade desejada.

ii.A eficácia mede a disponibilidade e indisponibilidade.

iii. A satisfação do usuário final mede o que ele é capaz de fazer com a interface da

plataforma.

7.4.1 Boas práticas de design

Como única softgoal filha do RNF de usabilidade da plataforma desenvolvida, tem-se

a utilização de boas práticas de design desde a concepção da ideia, passando pela prototipação

e, por fim, o desenvolvimento de um produto.
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Para se seguir as boas práticas de design na concepção do Barber Boutique, esse

tópico foi destrinchado em quatro linhas de ação distintas: seguir as guidelines de

acessibilidade, reutilizar componentes visuais e interativos ao longo do projeto, criar uma

identidade visual do Barber Boutique e, por fim, tornar a interface responsiva para aparelhos

móveis.

7.4.1.1 Guidelines de acessibilidade

Para guiar o desenvolvimento do Barber Boutique com o intuito de se criar um

produto acessível para maior número possível de pessoas, procurou-se seguir - tanto no

design, como na parte de escrita e no desenvolvimento - as guidelines determinadas para que

o produto final fosse utilizável por todos.

Para isso, foram definidos os aspectos das diretrizes importantes para cada enfoque

nos quais a acessibilidade tem seu papel. Esses aspectos serão descritos a seguir:

i. Escrita - fornecer títulos de página informativos de forma a transmitir significado e

estrutura; tornar o texto do link significativo; escrever alternativas de texto significativas para

imagens; criar transcrições e legendas para multimídia; fornecer instruções claras.

ii. Design - fornecer contraste suficiente entre o primeiro e o segundo plano; não usar

apenas cores para transmitir informações; elementos interativos devem ser fáceis de se

identificar; fornecer opções de navegação claras e consistentes; certificar que elementos de

formulários incluem rótulos claramente associados; fornecer feedback facilmente

identificável; incluir alternativas de imagem e mídia em seu design.

iii. Desenvolvimento - associar um rótulo a cada controle de formulário; fazer texto

alternativo para imagens; ajudar o usuário a evitar e corrigir erros; fornecer significado para

elementos interativos não padrão.

7.4.1.2 Reutilização de componentes

Para a criação de interfaces familiares e compreensíveis ao usuário e, para que o

processo de desenvolvimento seja realizado de maneira organizada, modularizada e testada, a

reutilização de componentes de interface é importante para a usabilidade como um todo da

aplicação, além de ter impacto positivo na manutenibilidade do código fonte do projeto.
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A reutilização de componentes é um dos conceitos muito usado no desenvolvimento

de software. Várias tecnologias, incluindo React, começaram a se equipar com essa

funcionalidade, tornando-a uma das funcionalidades mais populares no design de UI.

Uma característica importante para medir a qualidade dos componentes é a facilidade

com que o componente pode ser reutilizado em um novo ambiente. Esta medida difere de

projeto para projeto principalmente por considerar o grau de similaridade entre as classes de

forma quantitativa, sendo que eles também levam em consideração as similaridades indiretas.

No Barber Boutique, buscaram-se isolar alguns elementos visuais que foram

identificados como reutilizáveis, através da prototipação, tais como caixas de texto, botões,

mensagens de alerta, etc.

Dessa maneira, pode-se criar uma compreensão e uma familiaridade entre o usuário e

o Barber Boutique, de uma forma mais objetiva e ágil do que se cada tela e cada tivesse sido

refeito individualmente.

7.4.1.3 Criação de identidade visual

A identidade visual é composta por todas as imagens e informações gráficas que

expressam o que e quem é uma marca e o que a diferencia de todas as outras. Em outras

palavras, descreve tudo o que os clientes podem ver fisicamente.

Frequentemente, a identidade visual culmina no desenvolvimento de um brand

styleguide, que fornece instruções consistentes sobre como a marca deve ser representada

visualmente em todos os momentos e em qualquer situação.

O objetivo da identidade visual, de maneira pontual, é criar uma impressão emocional;

informar os espectadores sobre a natureza da marca e serviços/produtos oferecidos e, por fim,

unificar os aspectos diferentes de um negócio por meio de visuais consistentes.

Para o escopo do Barber Boutique, vale ressaltar que o escopo para o desenvolvimento

da identidade visual se restringe ao desenvolvimento de um styleguide que contenha cores,

logos e tipografia para o aplicativo web somente. Apesar da identidade visual englobar

múltiplas áreas de comunicação, marketing e artes, o objetivo foi criar uma identidade dentro

do contexto da plataforma web a fim de se ter um protótipo em alta fidelidade para iniciar o

processo de desenvolvimento.
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7.4.1.4 Responsividade para navegadores mobile

Aplicativos web responsivos são uma abordagem holística para criar melhores

experiências do usuário em diferentes dispositivos. existe uma variedade grande de

dispositivos capazes de visualizar páginas da web atingiu o mercado desde o lançamento do

iPhone em 2007.

Os usuários estão sempre em busca de melhores experiências em web apps, não

importa que tipo de dispositivo eles utilizem ou em que tipo de rede. É necessário, dessa

forma, definir uma determinada estratégia que atenda às expectativas dos usuários.

Entretanto, apesar da importância da responsividade para aplicações web, o aumento

de complexidade e de esforço para que isso fosse implementado no projeto excederia os

esforços disponíveis para a conclusão do trabalho.

De maneira geral, para uma plataforma web responsiva, é necessário redesenhá-la para

interfaces mobile e, a partir daí, passar pelo processo de desenvolvimento, de forma a tornar

cada uma das telas e funcionalidades adaptadas à experiência móvel, que em grande parte é

diferente em muitos casos da experiência em desktop.

Sendo assim, a responsividade da nossa plataforma para interfaces mobile não entrou

no fluxo de desenvolvimento para a conclusão do projeto de formatura, mas vale ressaltar que

no prosseguimento posterior do projeto, esse seria um tópico priorizado.
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8 AVALIAÇÃO DO SISTEMA

Este capítulo descreve os testes realizados para verificar se os requisitos funcionais e

não funcionais foram bem incorporados ao Barber Boutique.

8.1 Avaliação dos Requisitos Funcionais

Para a avaliação dos requisitos funcionais, o caminho escolhido para se assegurar que

cada uma das funcionalidades estaria funcionando de acordo com o comportamento esperado

foi a aplicação de um processo de teste.

Na primeira seção, são discutidos os testes unitários; na segunda seção, são

apresentados a modularização e o isolamento de código no desenvolvimento, para possibilitar

a implementação de testes e as ferramentas utilizadas; na terceira seção, são apresentados os

serviços testados, exemplificando com alguns casos de teste criados.

8.1.1 Testes Unitários

Os testes unitários tornaram-se responsáveis por explorar, para diferentes entradas, as

saídas de cada serviço individualmente desenvolvido e certificar que estas saídas se adequam

ao comportamento determinado como correto.

Testes unitários são um método de teste dentro da engenharia de software, no qual

partes individuais de código (geralmente a menor parte de código que pode ser logicamente

isolada em um sistema) são testadas isoladamente. Estes testes devem ser isolados para que

não haja dependências externas.

A utilização desta abordagem torna mais fácil identificar bugs e comportamentos

inesperados no código antes mesmo da finalização do processo de desenvolvimento.

Os casos de teste apropriados devem ser escritos para cada módulo do código de

maneira a garantir que atenda às especificações e forneça a saída desejada. Quaisquer

alterações que resultem em testes com falha indicarão que um erro ou bug foi detetado.

Além da característica investigativa e de prevenção dos testes, eles também

usualmente funcionam como auto documentação. Um novo membro no time de
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desenvolvimento, ao se deparar com a cobertura de testes desenvolvidos, pode obter uma

melhor compreensão da base de código passando por eles.

Dessa forma, a estrutura de teste torna-se responsável por:

i. Facilitar o processo de depuração - isso ocorre porque quando o teste falha, o foco

estará nas últimas alterações feitas.

ii. Facilitar e agilizar a refatoração do código - isso ocorre, pois as alterações podem

ser verificadas usando testes para garantir que a unidade sendo testada ainda se comporte da

maneira desejada.

iii. Reduzir custos que seriam incorridos com a correção de bugs ou devido a

interrupções do sistema ocasionadas por bugs são reduzidos.

iv. Fornecer um conjunto de componentes ou módulos reutilizáveis, como executores

de teste e utilitários para a execução de testes automatizados.

8.1.2 Modularização e frameworks utilizadas

Para conseguirmos aplicar os testes unitários, o primeiro passo tomado desde o início

do desenvolvimento da plataforma foi ter um enfoque na organização do código, isolamento

de serviços, controladores, middlewares e divisão dos principais blocos lógicos de acordo

com o escopo deles.

8.1.2.1 Modularização de código

Para a organização do código da aplicação, o código fonte pode ser considerado em

dois principais módulos: usuários e agendamentos. Além da divisão por áreas de ação,

tentou-se, ao máximo, aplicar o padrão de organização Singleton. Na engenharia de software,

o padrão singleton é um padrão de projeto de software que restringe a instanciação de uma

classe a uma instância única. Isso é útil quando exatamente um objeto é necessário para

coordenar ações no sistema.

Cada um desses módulos é, por sua vez, dividido em três partes principais: serviços,

repositórios e infra.

Cada diretório de serviço de um módulo possui estritamente classes singulares que

cuidam de uma ação/preocupação sobre o respectivo módulo. Sendo assim, tem-se, para o
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módulo de usuários, por exemplo, serviços que lidam com autenticação, criação e exibição de

usuários.

Cada diretório de repositórios de um módulo possui a interface que contém os

métodos necessários a serem implementados para a manipulação das entidades do módulo.

Tomando como exemplo o módulo de usuários, definiram-se as funções necessárias para criar,

salvar e achar por parâmetros uma entidade de um usuário. Sendo assim, o repositório é uma

maneira pela qual definimos como estaremos invocando funcionalidades relacionadas à

manipulação no nível do banco de dados.

Por fim, cada diretório de infra possui tanto a definição das entidades de dados do

respectivo módulo como também a definição de preocupações relacionados ao domínio http,

como, por exemplo, controllers, rotas e middlewares (todos estes trabalham no nível da

request recebida do cliente web).

8.1.2.2 Framework utilizada

Para a criação, execução e depuração dos testes do servidor construído em Node.js, foi

utilizada a biblioteca Jest, que é uma framework para testes de JavaScript desenvolvida e

mantida regularmente pela Meta.

Os benefícios do uso dessa tecnologia, de forma resumida, são:

i. Estado global - ao garantir que seus testes tenham um estado global, é possível

executar testes em paralelo de maneira confiável. Para agilizar os procedimentos, a tecnologia

executa primeiro os testes que falharam anteriormente e reorganiza as execuções com base na

duração dos arquivos de teste.

ii. Cobertura de código - é possível gerar a cobertura de código de projetos inteiros,

incluindo arquivos não testados. Sendo assim, é de extrema importância para os

desenvolvedores saberem qual a porcentagem e quais partes de seu código que estão

devidamente testadas.

iii. Importações fora do escopo - é utilizado um resolver para importações nos testes,

tornando simples simular objeto de fora do escopo de um teste específico.
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8.1.3 Testes dos Requisitos Funcionais

Para o teste dos requisitos funcionais, o caminho seguido foi de detalhar quais foram,

de fato, os requisitos e quais casos de uso que existem dentro de cada um deles.

Dessa forma, foi montado um roteiro de testes a partir da seguinte sequência:

i. Cadastro de usuário - o usuário deve poder se cadastrar utilizando nome, email e

senha.

ii. Login de usuário - o usuário deve poder logar utilizando email e senha.

iii. Recuperação de senha - o usuário deve poder recuperar sua senha informando o seu

e-mail; o usuário deve receber um e-mail com instruções de recuperação de senha; o

usuário deve poder resetar sua senha (o link no email deve ser válido por 2 horas).

iv. Atualização do perfil - o usuário deve poder atualizar seu nome, e-mail e senha; o

usuário não pode alterar seu e-mail para um já utilizado por outro usuário; para

atualizar sua senha, o usuário deve informar a senha antiga.

v. Painel principal- o usuário deve poder listar seus agendamentos de um dia

específico.

vi. Agendamento de serviços - o usuário deve poder listar todos os prestadores de

serviços cadastrados; o usuário deve poder listar os dias, com pelo menos um horário

disponível, de um prestador em um mês específico; o usuário deve poder listar os

horários disponíveis em um dia específico de um prestador; o usuário deve poder

realizar um novo agendamento com um prestador; os agendamentos devem estar

disponíveis entre 8h às 18h (primeiro às 8h e último às 17h); o usuário não pode

agendar em um horário já ocupado; cada agendamento deve durar 1h exatamente; o

usuário não pode agendar em um horário que já passou; o usuário não pode agendar

serviços consigo mesmo.

A partir da organização dos requisitos funcionais, do comportamento esperado para

cada um dos seus casos, respeitando as regras de negócio, nós partimos para o

desenvolvimento de cada um dos serviços dos módulos presentes na aplicação.
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Sendo assim, assim como supracitado, o desenvolvimento de cada um dos requisitos,

seguindo o Singleton Pattern, segmentou cada um deles em serviços singulares. Desta forma,

o teste de cada um destes serviços também foi feito singularmente, assim como é visível nas

imagens abaixo:

Figura 28: Diretório de serviços e testes dos serviços do módulo de usuários

Fonte: Produzida pelos alunos

Figura 29: Diretório de serviços e testes dos serviços do módulo de agendamentos

Fonte: Produzida pelos alunos
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8.2 Avaliação dos Requisitos Não Funcionais

Ao contrário dos requisitos funcionais mencionados acima, os RNFs não contam com

bibliotecas e ferramentas de teste padronizadas, dependendo muito mais da avaliação dos

desenvolvedores para verificar sua implementação.

Além disso, segundo Chung et al. (2000), atender esses requisitos é uma questão de

grau, não uma resposta binária de verdadeiro ou falso, o que torna ainda mais complexa a

avaliação da incorporação de RNFs em dado sistema.

Porém, o RNF Framework utilizado pelos alunos para análise de trade-offs e

priorização no sistema contém um algoritmo, chamado de processo de avaliação, que foca na

verificação das decisões de design e operacionalização a fim de verificar se o caminho

escolhido é bom o suficiente, ou seja, se ele satisfaz os RNFs suficientemente. Essa noção de

satisfação é a utilizada por Herbert Simon [26] e se refere à escolha de soluções que, embora

não ótimas, são consideradas boas o suficiente.

O processo de avaliação é aplicado ao SIG e, devido a isso, consegue aplicar sua

análise não só nas softgoals de RNF de alto nível, mas em todas as softgoals presentes no

gráfico.

8.2.1 Aplicação do Processo de Avaliação ao SIG

Considerando isso, aplicou-se o processo de avaliação ao SIG desenvolvido para a

Barber Boutique, a fim de obter o grau de satisfação de cada uma das softgoals desenvolvidas

pelo grupo.

Como mencionado no capítulo 2, esse algoritmo tem uma abordagem bottom-up,

começando pelas softgoals de operacionalização, que são as folhas do gráfico. Para a

implementação desse processo, leva-se em conta o SIG final indicado na figura 15, com a

devida seleção e rejeição das softgoals de operacionalização indicadas.

Como a satisfação de softgoals filhas com interdependências explícitas implica na

satisfação das softgoals pais, para os casos de satisfação unânime (a maioria do gráfico) não

há necessidade de comentar, já que nesses casos a satisfação é garantida. O ponto de análise

aqui são as softgoals rejeitadas ou não incorporadas.
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No SIG final tem-se, como rejeitadas, as softgoals de hashing de dados do cartão, filha

da softgoal de RNF de segurança, e guardar dados no formato comprimido, filha da softgoal

de RNF de desempenho, e como softgoals não implementadas o uso de serviços de

pagamento de terceiros, filha das softgoals de segurança e usabilidade, e responsividade para

navegador mobile, filha da softgoal de usabilidade.

A figura 30 abaixo mostra a primeira etapa da propagação de satisfação, onde apenas

as com filhas de implementação unânime foram dadas como satisfeitas.

Figura 30: SIG com o primeiro passo da propagação de satisfação

Fonte: Produzida pelos alunos. Pode ser acessada com melhor visualização em

https://whimsical.com/sig-figura16-AhdjgTnjQMGeQ14k6tnL9q

Como dito anteriormente na monografia, a implementação do uso de serviços de

terceiro para pagamentos e responsividade para navegadores mobile não deixou de ser

implementada devido à rejeição dessas operacionalizações, mas sim por conta do grande

aumento de complexidade necessária para a integração desses métodos ao código. Os alunos,

porém, ao se proporem a desenvolver um método para escolha de RNFs, análise de seus

trade-offs e táticas de implementação, tem um enfoque maior na elaboração e posterior

validação do método em si do que de diferentes operacionalizações do sistema.

Dito isso, essas softgoals serão tratadas aqui como implementadas para prosseguir

com o processo de avaliação, haja visto que em um projeto real com um limite de tempo mais

flexível e um grupo maior de desenvolvedores, situação para qual o método proposto foi

desenvolvido, essas softgoals seriam com certeza incorporadas ao sistema.

https://whimsical.com/sig-figura16-AhdjgTnjQMGeQ14k6tnL9q
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A figura 31 representa o SIG após a aplicação do que foi supracitado, mas ainda na

primeira etapa do processo, isso é, propagação de satisfação para softgoals pais com filhas

unanimemente implementadas.

Figura 31: SIG com o primeiro passo da propagação de satisfação considerando as softgoals

não implementadas

Fonte: Produzida pelos alunos. Pode ser acessada com melhor visualização em

https://whimsical.com/sig-figura17-AZ5MYR1sSBy3Eo4Nq8bgmq

Analisam-se agora as duas softgoals rejeitadas, começando pelo hashing dos dados do

cartão. A metade esquerda da árvore (softgoal de camadas de acesso aos dados e seus filhos)

foram cumpridas, e a parte da direita, do uso de serviço de pagamento de terceiros, também o

foi. A relação da softgoal de hashing dos dados do cartão com a de uso de serviços de

pagamento de terceiros é de OU, ou seja, apenas uma delas deve ser satisfeita para que isso se

propague à softgoal pai. No caso, como um dos ramos com a condição de OU foi satisfeito

em conjunto com o ramo da esquerda, que tem uma relação de E com os outros dois, podemos

dar à softgoal pai - confidencialidade dos dados - a condição de satisfeita.

Essa condição se propaga à softgoal de RNF de alto nível segurança das contas, já que

agora ambas as suas filhas se encontram no estado de satisfeitas.

Quanto à softgoal de desempenho de espaço, cuja filha uso de dados comprimidos foi

rejeitada, pode-se ver a interdependência implícita positiva que o uso de pagamentos de

terceiros tem sobre ela. Considerando então que o uso desse tipo de pagamento tira do sistema

a necessidade de guardar todos os dados bancários dos clientes, pode-se dizer que a softgoal

https://whimsical.com/sig-figura17-AZ5MYR1sSBy3Eo4Nq8bgmq
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de desempenho de espaço foi parcialmente satisfeita. Com o desempenho de espaço

parcialmente satisfeito e o desempenho de tempo totalmente satisfeito, pode-se então concluir

que a softgoal de RNF de alto nível de desempenho da plataforma foi, apesar de não

completamente, satisfatoriamente implementada.

O estado final do SIG considerando tudo o que foi discutido anteriormente é ilustrado

pela figura 32. Como se pode observar, houve o cumprimento satisfatório de todos os RNFs

propostos ao sistema.

Figura 32: SIG após a aplicação do processo de avaliação do RNF Framework

Fonte: Produzida pelos alunos. Pode ser acessada com melhor visualização em

https://whimsical.com/sig-figura18-4z9L2rDupH9KQcHuG8WqK9

https://whimsical.com/sig-figura18-4z9L2rDupH9KQcHuG8WqK9
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta seção são apresentadas as conclusões alcançadas com o projeto de formatura,

bem como suas contribuições e perspectivas de continuidade.

9.1 Conclusões do Projeto de Formatura

Para o projeto de formatura os alunos se comprometeram a desenvolver e aplicar um

método que possibilitasse a análise de importância, estudo de correlações, priorização,

definição de táticas e por fim incorporação de RNFs em um sistema de software de maneira

efetiva, organizada e compreensível.

O método foi criado utilizando conhecimentos existentes na literatura, aliados ao

conhecimento e experiência práticos dos alunos e desenvolvedores entrevistados para definir

os requisitos não funcionais e os métodos para a sua implementação. Foram considerados o

RNF Framework de Chung et al. (2000), resultados de pesquisas de Henningson e Wohlin

(2002) e de Zulzalil et al. (2008), além das técnicas de implementação de RNFs de Bass,

Clements e Kazman (2013).

O método foi então aplicado ao desenvolvimento de uma WBA, o Barber Boutique.

Os testes mostraram o atendimento dos requisitos funcionais e o algoritmo de avaliação,

proposto em Chung et al. (2000), avaliou os níveis de satisfação dos RNFs.

Nos baseando no processo exposto no capítulo 5 - cuja organização é visível e auxilia

na diminuição de complexidade - e principalmente a partir das considerações feitas no

capítulo 8 acerca do alto nível de satisfação alcançada para a implementação dos RNFs,

consideramos que o método aqui proposto cumpre com os seus objetivos ao ser eficaz em

integrar a análise de prioridade de RNFs em um sistema WBA à sua avaliação de

interdependências e custo benefícios e posterior adição ao produto final.

Porém, vemos como ponto fraco da aplicação do método na indústria o número

escasso de técnicas de implementação documentadas, o que força os desenvolvedores a se

aterem à seu conhecimento prático, exigindo então que eles tenham experiência no

desenvolvimento de WBAs, o que dificulta muito a utilização do método por novatos, talvez

os que mais precisam do método.
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9.2 Contribuições do Projeto de Formatura

De acordo com os resultados apresentados na conclusão apresentada, pode-se

considerar, como contribuição principal do projeto de formatura, a possibilidade de uso desse

método por desenvolvedores que atuam no mercado de WBAs, por se tratar de uma forma

prática de se integrar e aplicar os conhecimentos existentes na literatura, que por vezes não

são levados em consideração nos desenvolvimentos de software, devido à sua complexidade e

dificuldade de procurar e trabalhar com diferentes metodologias que não necessariamente

foram pensadas para serem integradas.

Além disso, espera-se também ter fomentado a concepção de outros projetos do tipo,

ao mostrar a possibilidade dessa interligação dos conteúdos e táticas já existentes em

diferentes livros e trabalhos, impulsionando assim, por conseguinte, a indústria - que se

beneficiará da existência de diferentes formas de se priorizar, analisar e implementar RNFs

em seus produtos - a literatura, que contará com mais estudos e técnicas desenvolvidas para a

área, e a experiência dos usuários finais com WBA, pela maior facilidade na implementação e

consequente maior presença de RNFs nas aplicações que serão utilizados por eles.

Por fim, uma contribuição que deve ser mencionada foi a de mostrar a importância dos

RNFs em um projeto de software, seu impacto na tomada de decisões de arquitetura e

tecnologia e, principalmente, a existência de correlações entre eles, ponto de atenção para a

sua incorporação a qualquer sistema.

9.3 Perspectivas de Continuidade

Como trabalho futuro os alunos pretendem estender o que foi realizado no projeto de

formatura ao desenvolver um método similar focado para aplicações de celular, outro tipo de

software muito presente no cotidiano de usuários e desenvolvedores e cujo mercado cresce

constantemente.

A partir disso, será possível encontrar padrões, semelhanças e diferenças no

desenvolvimento e aplicação de ambos os métodos e estudar a possibilidade de se criar um

método que possa ser aplicado a sistemas no geral, independente do domínio escolhido.
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Atestada a viabilidade, os alunos desejam construir esse método caso seja possível e,

caso não o seja, consideram criar as táticas de análise, priorização, operacionalização ou

testagem que o tornem factível.



103

10 REFERÊNCIAS

1. SCALED AGILE FRAMEWORK. Non Functional Requirements. Disponível em:

<https://www.scaledagileframework.com/nonfunctional-requirements/>. Acesso em: 17 abr.

2021

2. TYPESCRIPT. TypeScript. Disponível em: <https://www.typescriptlang.org/>. Acesso

em: 17 abr. 2021

3. WIKIPEDIA. Figma. Disponível em:

<https://en.wikipedia.org/wiki/Figma_(software)>.Acesso em: 17 abr. 2021

4. MOZILLA. JavaScript. Disponível em:

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>. Acesso em: 17 abr. 2021

5. NODE. Node.js. Disponível em: <https://nodejs.org/en/about/>. Acesso em: 17 abr. 2021

6. REACT. React.js. Disponível em: <https://pt-br.reactjs.org/>. Acesso em: 17 abr. 2021

7. WIKIPEDIA. Representational State Transfer. Disponível em:

<https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer>. Acesso em: 17 abr. 2021

8. DISCORD. Discord. Disponível em: <https://discord.com/>. Acesso em: 17 abr. 2021

9. GITHUB. GitHub. Disponível em: <https://github.com/>. Acesso em: 17 abr. 2021.

10. GOOGLE DRIVE. Google Drive. Disponível em

<https://www.google.com/intl/pt-BR/drive/>. Acesso em: 17 abr. 2021.

11. TRELLO. Trello. Disponível em: <https://trello.com>. Acesso em: 17 abr. 2021.

12. EXPRESS. Express. Disponível em: <https://expressjs.com/pt-br/>. Acesso em: 18 abr.

2021.

13. XAVIER, L. Integração de Requisitos Não-Funcionais a Processos de Negócio:

Integrando BPMN e RNF. 2009. 86 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de

Pernambuco, Recife, 2009.

14. CHUNG, L. et al. Non-Functional Requirements in Software Engineering. Londres:

Kluwer Academic Publishers, 2000. 439p.



104

15. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 9126:

Information Technology - Software Production Evaluation - Quality Characteristics and

Guidelines for their Use. Geneve, 2001.

16. ZULZALIL et al. A Case Study to Identify Quality Attributes Relationships for

Webbased Applications. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network

Security, VOL.8 No.11, 2008

17. HENNINGSON; WOHLIN. Understanding the Relations between Software Quality

Attributes - A Survey Approach . Proceedings 12th International Conference for Software

Quality, Ottawa, Canada, Proceedings on CD, 2002.

18. BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. Software Architecture in Practice, Third

Edition. 2013

19. MAIRIZA, D.; ZOWGHI, D.; NURMULIANI, N. An Investigation into the Notion of

Non-Functional Requirements. Faculty of Engineering and Information Technology

University of Technology Sydney, PO Box 123 Broadway,  NSW 2007, Australia

20. ISO 25010. ISO/IEC 25010. Disponível em

<https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010>. Acesso em: 25 abr.

2021.

21. WIKIPEDIA. Accuracy and Precision. Disponível em:

<https://en.wikipedia.org/wiki/Accuracy_and_precision#>. Acesso em: 27 abr. 2021

22. WIKIPEDIA. ISO/IEC 9126. Disponível em

<https://pt.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126#Portabilidade>. Acesso em: 27 abr. 2021.

23. WIKIPEDIA. Portabilidade de software. Disponível em

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Portabilidade_de_software>. Acesso em: 27 abr. 2021.

24. POSTGRESQL. PostgreSQL.js. Disponível em:

<https://rockcontent.com/br/blog/postgresql/#1>. Acesso em: 24 out. 2021

25.YUSOP, N.; ZOWGHI, D.; LOWE, D. The impacts of non-functional requirements in

web system projects. University of Technology Sydney, P.O. Box 123, Broadway, New

South Wales 2007, Australia



105

26. HERBERT A, SIMON. The Sciences of the Artificial, Second Edition. Cambridge, MA:

The MIT Press, 1981.

27. BURNETT, M; COOK, C; ROTHERMEL, G. End-user Software Engineering. 2004.

Communications of the ACM 47.9 (2004): 53-58.

28. XING, Y., HUANG, J., & LAI, Y. (2019, February). Research and analysis of the

front-end frameworks and libraries in e-business development. In Proceedings of the

2019 11th International Conference on Computer and Automation Engineering (pp. 68-72).

29. IBM.  What is a REST API?. Disponível em: <https://www.ibm.com/topics/rest-apis>.

Acesso em: 19 dez. 2021


