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Resumo 

Neste trabalho é apresentada uma análise do método JSD (Jackson 
System Development), como uma abordagem operacional para o desenvolvimento 
de sistemas. Faz-se também um breve resumo das características principais das 
Ferramentas de Software para Apoio por Computador ao Desenvolvimento de 
Software (CASE), visando dar uma idéia da evolução dessa área. 

Baseando-se nesses conceitos é apresentada uma ferramenta do tipo 
CASE, para apoio à especificação de sistemas chamada Analisador de Especi-
ficações Operacionais (AnEsp0). O AnEsp0 é parte do Ambiente de Desenvolvi-
mento baseado na Abordagem Operacional - ADAO, que apoiará parte do ciclo de 
vida de desenvolvimento, de maneira a obter um protótipo executável do sistema 
alvo. 

O AnEsp0 é uma ferramenta dedicada exclusivamente a apoiar a 
fase de especificação, de sistemas que são desenvolvidos usando as diretrizes dos 
quatro primeiros passos do método JSD. A especificação criada é armazenada 
em formato interno em uma base de dados, estando disponível para obtenção de 
relatórios auxiliares de consistência, validação e referências cruzadas, bem como 
para ser utilizada na geração de um protótipo do Sistema de Informação. 



Abstract 

The Jackson System Development Method (JSD) is analysed in this 
dissertation as an Operational Specification method for software development. It 
is also presented a summary of the Computer Aided Software Engineering field, 
specially tools to support the JSD Method. 

A tool (called AnEsp0) to support analysis and design of software 
based on the JSD method is discussed and a prototype developed to validate 
these ideas is shown. This prototype is part of a more comprehensive environment 
being developed which is known by the acronym ADA0,(Software Development 
Environment based on Operational Approach). 

The AnEsp0 Tool allows one to enter the especification of a target 
system, storing it in a data base where it can be later retrieved and displayed 
or printed. It can also be used by other tools being developed as for example a 
prototype generator. 
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Capitulo 1 

Introdução 

1.1 Considerações Iniciais 

Este documento faz uma análise do método de Jackson para o de-
senvolvimento de sistemas (Jackson System Development, ou JSD, como será re-
ferenciado de agora em diante), visando ao desenvolvimento de uma ferramenta 
que permita realizar a especificação de um Sistema de Informação, nesse método, 
com o apoio de computador. 

A ferramenta será chamada de Analisador de Especificações Ope-
racionais (AnEsp0) e se insere dentro de um projeto maior chamado Ambiente 
de Desenvolvimento baseado na Abordagem Operacional (Projeto ADAO), cujo 
objetivo principal é permitir, a partir da especificação operacional, criar auto-
maticamente um protótipo do sistema alvo. 

O objetivo deste documento é descrever os estudos e trabalhos 
publicados até o momento, sobre especificações operacionais, e no caso, sobre 
o método JSD, para em seguida apresentar o protótipo de um Analisador de 
Especificações Operacionais. 

1.2 Motivação do Trabalho 

A importância dos Sistemas de Informação vem crescendo bastante 
ao longo das últimas décadas. Os Sistemas de Informação estão sendo aplicados 
em mais e mais áreas dentro de nossas organizações e sociedade, exigindo técnicas 
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e ferramentas mais aperfeiçoadas para fazer face ao aumento de complexidade, 
qualidade e produtividade exigidos. 

Quando de sua introdução, no início dos anos 50, como sistemas 
para processamento de dados científicos, estatísticos e militares, e depois como sis-
temas de processamento de dados comerciais, os sistemas de software começaram 
sendo produzidos de modo artesanal, isto é, com pouca disciplina formal ou sis-
tematizada no processo de desenvolvimento. 

Mais tarde, o alto custo da manutenção desses sistemas chegou a 
níveis alarmantes, tornando-se um dos fatores a desencadear a chamada "Crise 
de Software". Nasceu então a Engenharia de Software, com o objetivo de 
estabelecer e usar os princípios de engenharia para obter maior segurança e con-
fiabilidade no desenvolvimento de sistemas, com um menor custo, como foi dito 
por Bauer na primeira reunião realizada para a discussão desse problema em 1969 
[Pr87]. 

A Engenharia de Software introduziu inicialmente o paradigma do 
ciclo de vida como uma abordagem sistemática sequencial para o desenvolvimento 
de software. Este ciclo de vida, conhecido também como "Modelo Cascata", 
Figura 1.1, é formado basicamente por cinco etapas [McC88]: 

• PLANEJAMENTO DO SISTEMA: reune informações sobre os problemas 
do usuário, coloca os objetivos e critérios da empresa e gera soluções alter-
nativas. 

• ANÁLISE: determina as necessidades do usuário e as restrições do sistema, 
testa soluções alternativas para esses requisitos e restrições, e gera uma 
especificação e um modelo lógico para a melhor solução. 

• PROJETO: elabora um projeto arquitetural onde são identificados os com-
ponentes do software, bem como a relação entre eles, sendo imprescindível 
uma documentação de todas as decisões do projeto. 

• IMPLEMENTAÇÃO: o projeto é traduzido para uma linguagem execu-
tável, e posteriormente o software é testado e instalado. 

• MANUTENÇÃO: esboça e implementa planos para, continuadamente, a-
justar, corrigir e melhorar o sistema em funcionamento. 

À medida que as aplicações cresceram em complexidade e mais 
pessoas se envolveram no desenvolvimento e manutenção de Sistemas de In- 
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formação, começaram a aparecer as denominadas “Metodologias para Desen—
volvimento de Sistemas”, para fornecer uma abordagem organizada ao de—

senvolvimento. Em meados dos anos 70, surgiram as chamadas “Metodologias
Estruturadas”. Alguns de seus principais criadores são: DeMarco [DeM78],
Yourdon e Constantine [Yo78], Gane e Sarson [Ga76], Jackson [Ja75, Ja83], Mar—

tin [Ma/86], Mellor e Ward [Me86]. Elas são corpos de regras, métodos e postula—
dos usados para organizar todas as etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de
software, de tal maneira que guiam o analista de sistemas na tarefa de especificar,
projetar e implementar Sistemas de Informação e software em geral.

As metodologias estruturadas usam técnicas de diagramaçãomanu—
ais e geralmente criam a especificação como um documentoem papel, que deverá
ser posteriormente transformado em uma linguagem executável pelo computa-
dor. Esse processo de transformação, embora muito importante até hoje, tende
a gerar erros e é um dos responsáveis diretos pelo tempo demasiado gasto atual-
mente na implementação de Sistemas de Informação. Este problema no ciclo de
vida convencional tem sofrido muitas críticas e foi considerado por McCracken e
Jackson como um problemacrônico desse modelo [Mc81]. Várias idéias novas para
desenvolvimento começaram a surgir, mas essas idéias, tais como especificações
executáveis e transformaçãode programas, são difíceis de serem desenvolvidas na
abordagem convencional. Elas podem ser organizadas dentro de uma abordagem
alternativa, que Zave chamou de “Abordagem Operacional” [Za84]. Essa
abordagem vem crescendo em importância, dado o grande número de pesquisas
atualmente se desenvolvendo com base nela, principalmente as relacionadas ao
método JSD, a linguagem PAYSLEY, etc.

Para facilitar o uso e fortalecer essas abordagens, surgiram as fer-
ramentas de apoio por computador ao desenvolvimento de software, como uma
área designada pela sigla CASE (Computer Aided Software Engineering).
Elas fornecem facilidades gráficas automatizadas para a produção de diagramas,
dicionários de dados, ferramentas de análise, geradores de documentação e gera-
dores de código, entre outros.

O desenvolvimento de ferramentas de CASE tem aumentado con—

sideravelmente nos últimos 20 anos [Da87]. Vários softwares desse tipo já estão
disponíveis em escala comercial, dando apoio a metodologias mais conhecidas e
difundidas, como por exemplo, a Análise Estruturada [Ga76, Tr86, Ma86, Ms88a,
Ve86].

JSD é uma das metodologias para desenvolvimento de software
que tem tido bastante atenção na literatura técnica especializada por suas ca-
racterísticas únicas [Ja83, Ja75, Ca86]. Em [Za84], por exemplo, Zave destaca



JSD como o método operacional em estágio mais avançado de formalização e
utilização prática, pois JSD tem procedimentos e diretrizes claras para derivar
a especificação operacional. JSD fundamenta-se na criação de um modelo da
realidade, baseada em eventos do mundo real, isto é, o modelo simula a reali-
dade, dentro do computador. A especificação criada por JSD, pode ser, em tese,
diretamente executada pelo processador [Ca86].

Todos os aspectos mencionados acima motivaram a proposta deste
trabalho, que com o desenvolvimento de uma ferramenta automatizada para a
Análise de Especificações Operacionais (AnEspO) ajudará o engenheiro
de software na tarefa de especificar um Sistema de Informação.

O AnEspO é baseado na abordagem operacional, em especial no
método JSD, e cobre os quatro primeiros passos do método. A especificação cri—

ada é armazenada em formato interno em uma base de dados, estando disponível
para obtenção de relatórios auxiliares de consistência, validação e referências
cruzadas, bem como para ser utilizada na geração de um protótipo do Sistema
de Informação.

Inicialmente se dará ênfase ao domínio de aplicações em Sistemas
de Informação, mas, no futuro, o domínio de aplicações de Tempo Real também
será incluído neste projeto. O AnEspO é independentedo domínio de aplicações,
mas as fases seguintes do ciclo de vida, como a geração do protótipo, são afetadas
pelo domínio da aplicação.

1.3 Contexto do Trabalho

O Ambiente de Desenvolvimento baseado na Abordagem Opera-
cional (ADAO), é um projeto que tem como objetivo dar apoio às fases do ciclo
de vida de desenvolvimento de um software, desde a especificação até a sua im—

plementação e manutenção. O projeto ADAO gerará automaticamente, a partir
da especificação, um protótipo interativo do sistema alvo, e utilizará como base
teórica, a abordagem operacional do método JSD e conceitos de programação
com tipos abstratos de dados [Ms89a].

O ambiente será constituido de cinco módulos principais, como
mostra a figura 1.2, os quais serão detalhados a seguir:

- Gerador da Base Meta (GeBaM)

Este módulo permite a geração da Base Meta do sistema onde
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será guardada a definição da metodologia JSD em termos dos elementos que
a compõem, como por exemplo: entidades, ações, atributos, vetores de estado,
sequência de dados, etc, O modelo de dados correspondente a essa metodologia
foi construido utilizando o modelo Entidade-Relacionamentoestendido [Ch76] e
posteriormente foi mapeado para uma linguagem descritiva analisável pelo Inter—

pretador do Gerador de Base de Dados Meta descrito em [Tr86]. A geração da
base de dados meta é uma tarefa que estará a cargo do administrador do ambiente
e será gerada uma única vez.

- Analisador da Especificação Operacional (AnEspO)

O Analisador de Especificações Operacionais (AnEspO) permite ao
engenheiro de software a entrada da especificação do Sistema de Informação. Este
módulo utiliza a definição gerada por GeBaM e guarda a especificação do sistema
na base de dados de especificações. Com respeito a abordagem operacional uti-
lizada (JSD), este módulo cobre os quatro primeiros passos do método.

A especificação é analisada e erros são informados ao engenheiro de
software para ao final obter uma especificação consistente do sistema alvo, isto é,
do sistema em desenvolvimento.

- Editor de Textos Estruturadas (EdTE)

Dentro do projeto, o módulo Editor de Textos Estruturados (EdTE)
'

também é uma ferramenta de apoio a especificação do sistema. Trata-se de um
editor orientado por sintaxe que permitirá ao engenheiro de software refinar os
processos segundo as regras de JSD. Cada ação será decomposta em operações
elementares e os predicados das iterações e seleções serão definidos. Serão acres-
centadas as operações de leitura e gravações de sequências de dados, assim como
as consultas a vetores de estados.

O EdTE permitirá também a visão de níveis hierárquicos diferentes,
isto é, visões de processos no seu nível mais alto, assim como entrar nos detalhes
das ações quando for necessário. No final, cada ação completamente detalhada
será desmembradada sua estrutura e armazenada como um procedimentoassoci-
ado à entidade. Cada entidade, com a sua estrutura de dados reunida a partir dos
atributos associados a cada uma de suas ações, mais os procedimentosassociados
a cada ação, formará um tipo abstrato de dados [Ms89a].

- Executor da Especificação Operacional (ExEspO)
O módulo Executor da Especificação Operacional (EXEspO) tem

como objetivo simular a execução do Sistema de Informação como um protótipo



funcional. Está composto por uma primeira parte, que é a Transição da Especi—
ficação para o Protótipo. Nesta parte, o ExEspO prepara o sistema para ser
executado. Ele utiliza a especificação resultante do uso do AnEspO e do EdTE,
que se encontra armazenada na base de especificações e gera a estrutura da “Base
de Dados Protótipo”, onde serão armazenadas as instâncias da especificação.

A segunda parte do ExEspO funcionará como um alocador de pro—'

cessos, gerenciando chamadas a Base de Especificação, à Base Protótipo e ao
sistema de Gerenciamento de Interface da Aplicação.

- Sistema de Gerenciamento da Interfase da Aplicação
(SiGIA)

Este módulo será responsável pela comunicação dos módulos
AnEspO, EdTE e ExEspO com os usuários do ambiente, através de uma in-
terface padronizada. Os-módulos AnEspO e EdTE utilizarão um conjunto de
rotinas de manipulação de janelas, menus e diálogos (um “TOOLKIT”), para
controlar a interface com o engenheiro de software. O ExEspO usará o Sistema
de Gerenciamento da Interface da Aplicação (SiGIA) para interagir com o usuário
final do protótipo. O SiGIA é uma camada de software superposta ao sistema
de gerenciamento de janelas, de forma a adequa—lo ao domínio de Sistemas de
Informação e também aos conceitos do método JSD.

Em geral, a interface com o usuário será baseada nos conceitos de
janelas, menus superpostos, formulários eletrônicos e ícones.

Portanto, esta dissertação trata apenas do componente AnEspO,
do projeto ADAO. Os demais componentes estão sendo desenvolvidos por outros
membros do grupo, como trabalhos de mestrado ou iniciação científica-.

1.4 Organização da Dissertação
No capítulo 1 foram apresentadas as bases que motivaram este tra-

balho, dentro _do interesse atual de pesquisas, no Brasil e em outros paises, no
desenvolvimento de Sistemas de Informação.

Na seção 1.2 apresentou—se uma descrição rápida. das abordagens
convencional e operacional para desenvolvimento de software e a maneira como
as metodologias estruturadas apareceram para guiar o engenheiro de software
nesse desenvolvimento. Dessas metodologias estruturadas, foi mencionada JSD
como sendo a mas evoluída dentro da abordagemoperacional, a qual dará suporte



teórico a este trabalho. Na seção 1.3 apresentou-se um resumo do projeto ADAO
com o objetivo de dar uma visão global do ambienteno qual o AnEspO se encontra
inserido.

O capítulo 2 apresenta os pontos relevantes do estudo bibliográfico
realizado para o desenvolvimento deste trabalho. Descreve—se de uma maneira
cronológica as publicações básicas que tratam do método JSD, assim como tam—

bém se oferece uma visão geral sobre os esforços de desenvolvimento de ferra-
mentas de apoio por computador (CASE) baseadas em JSD e em outros métodos
correlatos.

O capítulo 3 está dedicado à apresentação do projeto do AnEspO.
Nesse capítulo será apresentado o modelo de dados do método JSD, que será
o suporte do ambiente ADAO. Em seguida será feita uma descrição geral dos
módulos que compõem o AnEspO e os aspectos principais da sua especificação e
implementação.

O uso do protótipo desenvolvido, suas restrições e um caso prático
será apresentado no capítulo 4.

Finalmente, no capítulo 5 faz—se uma avaliação geral da ferramenta
e da sugestões para possíveis linhas de pesquisas futuras.

.
l.



Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

2.1 Considerações Iniciais

A revisão bibliográfica apresentada neste capítulo tem o propósito
de dar uma visão geral das publicações de interesse utilizadas neste trabalho para
formar a base teóriCa necessária ao entendimento do método JSD e a formulação
da proposta do AnEspO. :,

»

Não será feito uma análise detalhada de cada publicação, mas ape-
nas um breve resumo de seu conteúdo, enfatizando-se sua importância para o
desenvolvimento da ferramenta que será descrita no capítulo seguinte.

O capítulo foi dividido em duas seções: primeiramente na seção 2.2,
revisa—se cronologicamente a bibliografia mais relevante relativa ao método JSD,
composto de várias publicações na forma de artigos e linos. Posteriormente,
na seção 2.3 apresenta—se a bibliografia sobre os esforços de desenvolvimento de
ferramentas, com o mesmo objetivo do AnEspO, de dar apoio por computador
ao desenvolvimento de Sistemas de Informação, e, também, as ferramentas atual—
mente disponiveis, que apoiam o método JSD.

2.2 Bibliografia Básica sobre o Método JSD

En 1978, Jackson, em [Ja78], propôs que um sistema fosse cri-
ado como um modelo da realidade à qual pertence e que as funções fossem su-
perpostas a esse modelo. A forma do modelo proposto é uma rede de processos
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que se comunicam por sequências de dados. Isso permite uma representação
clara das modificações ou atividades do sistema ao longo do tempo, separando as
restrições orientadas para o problema das orientadas para a solução. Diz também
que o modelo não pode ser eficientemente executado num único processador sem
transformações nas especificações. Nesse trabalho apresenta vários exemplos para
ilustrar o método e conclui que seu objetivo principal é separar o modelo da
função e o projeto da implementação; é aqui que Jackson apresenta pela

'

primeira vez o conceito de entidade no momento da especificação do sistema,
assim como o conceito de transformação quando se fala em implementação.
Segundo [Pe84], este é o trabalho de transição entre o método JSP [Ja75] e JSD
[Ja83].

Em 1981, Jackson, em [Ja81], editado no livro [0081], apresenta
JSD como sendo um método adequado para o desenvolvimento de sistemas por
computador. Afirma que JSD é uma extensão do método JSP ( estudo dos
principios de programação estruturada, descrito no seu livro original publicado
em 1975 [Ja75]), dentro das áreas de análise de sistemas, especificação, projeto e
implementação. Descreve os quatro principios em que o método se baseia:

1. Um método deve decompor a atividade de desenvolvimento em tarefas dis-
tintas e ordenadas, oferecendo para cada tarefa uma ferramenta adequada
à sua execução e critérios para determinar se foi completada corretamente;

2. O desenvolvedor do sistema deve começar considerando a realidade que o
.

sistema vai modelar, ao invés das funções que o sistema vai realizar;

3. Uma realidade ativa só pode ser modelada por um modelo ativo, assim, um
modelo inerte pode modelar apenas uma realidade inerte; '

4. O projeto deve preceder e não ser confundido com a implementação.

Nesse mesmo trabalho Jackson classifica os passos para o desenf
volvimento de um sistema pelo método JSD em três grupos: o primeiro grupo
refere-se a especificação do modelo do mundo real; o segundo grupo à especi—
ficação das funções do sistema e o terceiro a implementação do sistema. Comenta
que naquela época a experiência com JSD não havia atingido o ponto em que os
passos individuais dentro dos grupos pudessem ser definidos, mas que a separação
de um grupo do outro estava bem estabelecida.

No mesmo ano, Cameron, em [Ca81], reimpresso em [Be81], diz
que JSD é um método direcionado para aqueles sistemas que tratam de objetos
e entidades cujo comportamento e estado variam ao longo do tempo. Ilustra
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os principais pontos do método, apresentando vários exemplos, nos quais, ele
mesmo diz, omite muitos detalhes da especificação. Afirma que os primeiros
passos da abordagem tratam da construção de uma descrição formal da parte
correspondente ao mundo real que interessa ao sistema.

Essa descrição é chamada de modelo e consiste de um número se-
quencial de processos que permanecerão ativos durante todo o periodo de tempo
requerido pelo modelo; assim, se uma hipoteca, por exemplo, é feita para 25 anos,
o modelo descreverã todos os 25 anos. Os passos seguintes do método correspon-
dem à transformaçãoda especificação formal num sistema executavel. Os últimos
passos são os da implementação, eles manipulam os textos dos processos especi—
ficados e adicionam novos programas para articular esses processos e o acesso a
seus vetores de estado.

Já em 1983, Jackson, publicou o livro [Ja83], onde descreve o mé—

todo JSD de uma maneiramais conceitual e com detalhes. Ele faz uma primeira
distinção entre a especificação e implementação. Divide o processo de desen-
volvimento em JSD em 6 etapas: escolha das entidades e ações, estruturação
cronológica das ações, construção do modelo inicial, adição das funções, articula—
ção temporal dos componentes do sistema e, projeto e implementação do sistema.
As primeiras quatro etapas tem a ver com a criação de uma especificação do sis-
tema requerido e as duas últimas com a implementação dessa especificação.

l

No livro, ele dedica um capítulo para cada passo do método e os
conceitos são mostrados através de três exemplos: um sistema de apoio à reali-
zação de concursos, um sistema para controle de tráfego de um elevador e um
sistema de atendimento de pedidos. Da forma em que os passos vão sendo apre-
sentados, são aplicados ao exemplo que melhor pode ilustra—los. Salienta que JSD
não se preocupa com toda a atividade associada ao desenvolvimento de sistemas,
já“ que não se preocupa com atividades tais como: seleção do projeto, planeja-
mento e gerenciamento do projeto e análise de custo/beneficio; exclui também
procedimentos para aceitação do sistema e instalação e não se preocupa com
mecanismos de diálogo.

Em 1984, Penteado em [Pe84], estuda JSD como uma abor-
dagem operacional para o desenvolvimento de Sistemas de informação, usa di—

agramas de estrutura para documentar cada um dos passos desse método, com
seus correspondentestextos estruturados, que são combinados com recursos exis-
tentes no sistema PSL/ PSA (Problem Statement Language/ Problem Statement
Analyzer) [Te77].
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Para que os profissionais da área pudessem absorver melhor os prin-
cipios e técnicas recomendadas por Jackson, Penteado apresenta o sistema de
atendimento de pedidos extraído de [Ja83], desde a especificação até a imple-
mentação em COBOL, demostrando dessa maneira o uso do método JSD como
uma solução dos problemas reais.

Em 1986, Cameron, em [Ca86] diz que as especificações em“
JSD consistem principalmente de uma rede distribuída de processos sequenciais;
que se comunicam por troca de mensagens de leitura e escrita de sequências de
dados e por consulta aos seus vetores de estado; por essa razão afirma que uma
especificação JSD pode ser diretamente executável, pelo menos em princípio, e
algumas vezes também na prática.

Comenta, além disso, que as especificações são desenvolvidas a par-
tir de um conjunto inicial de processos modelados que definem um conjunto de
eventos, os quais limitam o escopo do sistema, definem sua semântica e formam
a base da definição de dados e saídas. Salienta que a implementação do sistema
envolve frequentemente uma transformação da rede de processos para executar
em um pequeno número de processadores reais ou virtuais.

Diz também que um dos aspectos concernentes à fase de imple-
mentação é a escolha das estruturas de armazenamento (projeto físico da base de
dados nos Sistemas de Informação, por exemplo) onde serão guardados os dados
que manipulam os processos.

Refere—se ao método JSD como formado de 3 fases principais: a
fase de MODELAGEM, na qual são selecionados e definidos os processos mode-
lados, a fase de REDE na qual é desenvolvido o resto da especificação e a fase
de IMPLEMENTAÇÃO na qual os processos e seus dados são encaixados nos
processadores disponíveis e na memória. Ilustra as fases do método JSD com um
exemplo simplificado de uma biblioteca.

Cameron analisaa fase de modelagem progressivamente. Inicial-
mente mostra o escopo do sistema da biblioteca como sendo constituido só pelas
ações de um processo LIVRO. Com esse modelo introduz os conceitos básicos
da fase de modelagem, onde inclui os diagramas de estruturação cronológica,
como mostrado na figura 2.1 reproduzida desse documento, e a construção dos
respectivos textos estruturados a partir desses diagramas.

Posteriormenteestuda modelos mais complexos do mesmo exemplo,
incluindo restrições do mundo real às ações ja modeladas. Dessa maneira introduz
o conceito da composição paralela existente entre processos que tem ações comuns
e a compara com o paralelismo envolvido em CSP [Ho78].
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Figura 2.1: DIAGRAMA DE ESTRUTURADA ENTIDADE LIVRO
(Exemplo da biblioteca de [Ca86])

Finalmente faz uma terceira análise da fase de modelagem com
respeito aos modelos de dados, em resposta a abordagem usada para desenvolvi—-
mento de sistemas comerciais, na qual se dá maior ênfase ao modelo de dados
devido a argumentação de que estes são mais estáveis comparados com as funções
da empresa, que geralmente tendem a mudar com maior facilidade. Diz que JSD
pode ser visto como uma generalização dessa abordagem, já que inclui adicional-
mente a dimensão de tempo no modelo de dados; ele argumenta que é tão impor-
tante captar a dinâmica da empresa na descrição que forma a base do sistema,
quanto captar suas propriedades estáticas, e que para isto JSD descreve primeiro
a dinâmica ( o que acontece?, em que ordem?) e em seguida define os estados da
empresa em termos dessa dinâmica ( isto é, o que é armazenado acerca do que
ocorreu ?).

Na fase de rede, Cameron continua com a especificação, adicionando
novos processos a rede e elaborando os que ja estão nela; explica detalhadamente
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C:)

a maneira de proceder para adicionar esses novos processos e posteriormente
apresenta alguns exemplos dos tipos de funções de saída na aplicação da biblio—
teca para ilustrar na prática os conceitos que descreveu anteriormente. Para
finalizar a etapa de rede faz uma análise das primitivas de comunicação, como a
sincronização das leituras e escritas das sequências de dados e as consultas aos
vetores de estados. '

Na fase de implementação ele coloca dois pontos relevantes de a-
nálise: como executar os processos da especificação e como armazenar os daà
dos envolvidos nessa especificação. O primeiro ponto refere-se particularmente
às seqiiências de dados e o segundo às consultas aos vetores de estado da es—ª

pecificação. Salienta que o mecanismo utilizado é o de suspender-e—retornar
(suspend—and-resume) convertendo um processo em uma subrotina onde suas en-
tradas serão passadas como parâmetros da chamada. Diz que cada vez que a
subrotina é chamada, executa parte de um programa sequencial de longa duração
e devolve o controle quando está pronto para ler a próxima entrada.

Finalmente,Cameron dedicauma seção inteira do seu trabalho para
analisar vários tópicos: faz uma comparação da modelagem JSD com respeito a
métodos de análise com abordagem funcional; discute a composição e decom-
posição de processos como estratégias de desenvolvimento; analisa a variedade de
caminhos com que as fases de JSD podem ser mapeadas«em estruturas gerenciais
de um plano de projeto; e, finalmente, faz uma breve descrição dos projetos que
estão usando ou que usaram JSD para seu desenvolvimento.

Em [Ca88], Cameron explora a relação da fase de modelagem de
JSD com técnicas convencionais de modelagem de dados. Afirma novamente que
a fase de modelagem em JSD pode ser consideradauma extensão da modelagem
de dados. Faz uma correspondência entre as duas abordagens: as entidades
correspondem,em uma provável implementação, aos registros da base de dados;
os atributos das entidades aos campos dos registros; as ações correspondem às
transações que atualizam as entidades; e as regras de ordenação correspondem às
restrições de integridade na base de dados. '

Diz que os modelos JSD contém explicitamenteentidades e atribu-
tos e implicitamente relações; para isto explica que cada chave estrangeira pode
ser interpretada como uma relação, reconhecendo como chave estrangeira o atrib—

uto de uma entidade cujo tipo é o identificador de outra; por isto conclui que o
modelo JSD contém uma forma simples e reconhecível de modelo de dados. Ana—

lisa algumas dificuldades relacionadas com a classificação de eventos individuais,
ações e entidades de JSD e as extensões que se introduziram no método para
manipular esses casos. Também apresenta exemplos para ilustrar seus estudos.
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Em [Ms88], Masiero e Germano demonstraram que JSD pode
ser utilizado como um método orientado a objetos. Para isso tomaram o exemplo
da biblioteca de Cameron [Ca86], e mapearam o Diagrama de Implementaçãodo
Sistema para um projeto orientado a objetos e o implementaram em Modula-2.
Este estudo foi realizado em resposta à classificação feita por Wiener e Sincovec
[Wi84], na qual o JSD era incluído entre os métodos que não se enquadram como
orientados a objetos, possivelmente por confundi—lo com o método anterior a ele,
o JSP.

Também em 1988, Sutcliffe publicou um novo livro sobre JSD
[Su88]. Seu objetivo é descrever o método, que foi proposto desde seu lançamento
em 1983, como uma solução potencial aos problemas de confiabilidade e manute-
bilidade do desenvolvimento tradicional de sistemas, para ajudar estudantes e
analistas a usá-lo no desenvolvimento de sistemas. O livro está baseado nas pu-
blicações anteriores de Jackson e em experiências própias do autor. Descreve as
etapas do método em capítulos separados e apresenta dois estudos de casos: um
sistema de depósitos em bancos e um sistema de piloto automático de avião.

2.3 Ferramentas de Desenvolvimento Baseadas
em JSD e outros Métodos Correlatos

2.3.1 Ferramentas de Apoio por Computador ao Desen-
volvimento de Software

O desenvolvimento de ferramentas de apoio ao desenvolvimento de
software (CASE) é considerado “uma arte e uma ciência” pelos profissionais
da área [McC88]. A tecnologia de CASE está baseada na automatização de me—

todologias para desenvolvimento de sistemas, desde a etapa de planejamento até
a etapa de manutenção. Essa tecnologia está voltada para automatizar a parte
tediosa do desenvolvimento de sistemas, de tal maneira que libera o projetista
para resolver outros problemas.

Com o aparecimento das metodologias estruturadas para desen-
volvimento de sistemas, que ajudam a sistematizar e padronizar o desenvolvi—
mento e a manutenção de sistemas, as ferramentas de CASE se tornaram muito
importantes nesta área, ja que são a esperança de solução para as técnicas de
diagramação manuais, lentas e tediosas, embora muito importantes, que essas
abordagens sugerem.
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Cada ferramenta de CASE dá suporte a uma ou várias metodologias
estruturadas. McClure, [McC88] agrupa as ferramentas de CASE nas seguintes
categorias:

. Ferramentas de diagramação para representação de especificações de
sistemas.

. Formatadores / Editores de telas e relatórios para criação de especi-
ficações de sistemas e para protomodelagem simples.

. Dicionários de dados e sistemas de gerenciamento de informação.

0 Ferramentas de análise de especificação, para detectar especificações
incompletas de sistemas, sintaticamente incorretas e inconsistentes.

. Geradores de código, para gerar código executável a partir de especi-
ficações de sistemas simples.

e Geradores de documentação, para produzir documentação técnica e do
usuário, requerida pelas metodologias estruturadas.

Inicialmente, muitas das ferramentas de CASE eram desenvolvidas
para dar apoio a uma etapa do ciclo de vida de software, sem se preocupar com a
integração de outras ferramentas do mesmo tipo que apoiavam outras etapas do
desenvolvimento. Atualmente, a integração de ferramentas de CASE é um dos
principais aspectos considerados pelos pesquisadores e desenvolvedores de CASE.
A integração de ferramentas de CASE que automatizam as atividades do ciclo de
vida de desenvolvimento de software cria um conjunto de ferramentas usualmente
denominadas de “Ambientes de Desenvolvimento de Software”, [Da87].

Na literatura técnica especializada existem várias alternativas para
classificar a integração de ferramentas de CASE. McClure por exemplo, divide a
integração de ferramentas em quatro tipos principais:

I. Conjunto de Ferramentas (TOOLKITS)
Oferecem suporte à integração de ferramentas que são orientadas a

automatização de uma só etapa do ciclo de vida de desenVolvimento de software. '

Atualmente encontram-se disponíveis no mercado várias ferramentas desse tipo.
Por exemplo:

Para apoio'à fase de análise e projeto:

o “The Developer”, desenvolvido pela empresaASYST Technologies Inc.
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. “Excelerator” e “Excelerator/RTS”, desenvolvidos pela Index Tech.

. “DesignAid”, desenvolvido pela Nastec Corporation. Para apoio a fase de
programação

. “DEcase”, gerador de código COBOL, desenvolvido pela Digital Equipment
Co.

. “Interlisp”, ambiente para linguagem Lisp

. “Smalltalk”, ambiente para linguagem Smalltalk

Para apoio à fase de manutenção:

. “INSPECTOR” 6 “VIA Insight”, ferramentas para manutenção de progra-
mas COBOL.

II. Bancadas (WORKBENCHES)
Permitem a integração de ferramentas para automatizar todo o ciclo

de vida de desenvolvimento de software. As saídas de uma fase do ciclo de vida
são direta e automaticamente passadas para a próxima fase e o produto final é
um sistema de software executável, junto com a sua documentação. Exemplos de

' BANCADAS existentes no mercado são:

. “COVISIO—N”,apoia a metodologia de Engenhariada Informação e também
é um gerador de código, foi desenvolvido pela Cortex Corporation.

. “Information Engineering Workbench”, é uma bancada para apoio às me-
todologias de Engenharia da Informação e Análise Estruturada, é também
um gerador de código COBOL; foi desenvolvida pela Knowledgeware Inc.

e “Information Engineering Facility (IEF)”, foi desenvolvida pela Texas Ins-
truments; apoia a Engenharia da Informação e gera código COBOL.

III. Integradores (FRAMEWORKS)
Os integradores fornecem uma infraestrutura para integrar e geren-

ciar ferramentas de software individuais como ferramentas de CASE, ferramentas
de implementação de programas tradicionais e ferramentas de gerenciamento de
base de dados. Geralmente, os integradores têm uma interface do usuário comum
a todas as ferramentas, compartilham interfaces de dados e rodam no mesmo
ambiente de hardware. São exemplos de integradores:
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. “MULTI/CAM” desenvolvida por AGS Management Systems, usada para
gerenciamento de projetos.

. “Life-Cycle Productivity System” é uma ferramenta para gerenciamento de
projetos e de planejamento; foi desenvolvida pela empresa American Ma—

nagement Systems Inc.

. “VM / Software Engineering” que é uma ferramenta para gerenciamentode
configurações desenvolvido pela IBM.

IV . Ambientes Baseados em Metodologias
(METHODOLOGY COMPANION)

Oferecem um conjunto de ferramentas integradas que dão suporte a
uma metodologia estruturada e guiam automaticamente o desenvolvedor através
das etapas de desenvolvimento sugeridas por essa metodologia. Alguns exemplos
destas ferramentas são:

Ambientes em torno dos métodos de Análise e Projeto
Estruturado:

. Nastec CASE 2000, desenvolvido pela Digital Consulting Inc.

. Teamwork.

Ambientes em torno de métodos de Modelagem de Dados:

. IEW.

2.3.2 Ferramentas de Apoio & JSD

Cameron, em [Ca86], refére—se a três ferramentas, atualmente dis—

poníveis, que dão suporte a JSD. Essas ferramentas foram desenvolvidas por
Michael Jackson Systems Ltd. e são:

o PDF, é um editor gráfico para os diagramas em árvore usados em JSD, e
para as listas de operações; possui também um gerador de código a partir
desses diagramas para uma variedade de linguagens frequentementeusadas.
A idéia do pacote é que os diagramas sejam a origem do programa. PDF
roda em microcomputadores IBM, e VAX sob o sistema operacional UNIX.
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. SPEEDBUILDER é planejadopara ser uma série de produtos que apoiam
JSD. Cameron diz que até a época (1986) só estava em funcionamento a
UNIT ONE. A UNIT ONE é uma base de dados para armazenar uma
especificação em JSD; possui uma interface amigável para o usuário e um
sistemade documentação, o qual permite que subconjuntosda base de dados
sejam impressos em um formato definido pelo usuário. SPEEDBUILDER
executa em equipamentos do tipo IBM PC.

. JSP-COBOL é um processador de COBOL que automatiza o mecanis—
mo de suspender-e-retornar (suspend-and-resurne) descrito na seção 2.2, e
fornece uma variedade de ajudas para testes. JSP-COBOL roda em uma
variedade de mini computadores e computadores de grande porte.

Em 1986, Velasco, [Ve86], desenvolveu o JSD-TOOL como uma
ferramenta para apoio ao desenvolvimento de sistemas, baseado nas regras do
método JSD. A ferramenta é formada por uma linguagem que pode ser usada
para desenvolver especificações JSD para as cinco primeiras etapas do método. A
verificação da especificação criada com JSD—TOOL é feita através de checagens
automáticas de consistência e completude realizadas em cada passo do método
e mostradas ao usuário através de relatórios. Oferece também a opção de emi—

tir vários outros tipos de relatórios que poderão ser úteis ao analista na docu-
mentação do sistema. No final cria um arquivo contendo a especificação desen-
volvida.

O EXECUTOR, [Am88], é uma ferramenta de apoio a JSD que
executa diretamente umaespecificação desenvolvida nesse método. O EXECU-
TOR se dedicaespecificamente à etapa de implementação do método JSD. Utiliza
uma linguagem de especificação similar & usada no JSD—TOOL para descrever
o Diagrama de Especificação do Sistema (DES) e a estrutura textual dos pro-
cessos. Por essa razão o Executor poderia ser visto como um complemento do
JSD—TOOL, mas não está integrada com ele.

Para executar a especificação JSD, o Executor, faz uma. simulação
em memória utilizando um mecanismo capaz de criar máquinas virtuais para a
execução concorrente dos vários processos especificados.

Em 1989, Engmam e Van Hoeve, [En89], apresentam o Gerador
de Programas de Processamento de Arquivos dentro do ambiente TUBA
(Tools for User—friendly Business Applications). Neste gerador, as estruturas dos
programas são derivadas de estruturas de dados especificadas segundo o método
JSP. Ele foi especialmente projetado para a geração de programas que processam
um ou mais arquivos. Lê sequencialmente um dos arquivos de entrada e dispara
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operações de acesso ou escrita para outros arquivos. A especificação dos dados de
saída é feita através de uma interface interativa e a especificação do programa é
armazenada em um dicionário. A partir dessas especificações podem ser gerados
programas executáveis. O sistema foi implementado num computador de grande
porte do tipo DECsystem-20.

Outra contribuição ao conjunto de ferramentas de apoio a JSD é
o JSD Prototypíng Environment [Fe89], desenvolvido pela Michael Jackson
System Ltd. (MJSL). Tratafse de um ambiente no qual o analista de sistemas
usa as ferramentas JSP—Tool e SPEEDBUILDER para desenhar os diagramas
de estruturas e armazenar as especificações JSD. O analista define operações
usando uma combinação de comandos COBOL e macros. Quando a especificação
do sistema está completa, o analista simplesmente ”digita um comando” e o
Prototyping Environment gera um sistema executável.

A geração de processos é feita da seguinte maneira: primeiro o
Speedbuilder gera relatórios que fornecerão informação das entidades, ações e
atributos. Esta informação estará guardada em arquivos em disco. Os arquivos
são processados e convertidos em esqueletos de programas fonte COBOL e em
um conjunto de MACROS. O código fonte e as macros são processados pelo JSP-
Macro (também desenvolvido naMJSL), que expande os esqueletos de programas
para programas completos em COBOL. Cada processo no sistema é representa-
do por um programa. Posteriormente esses programasisão compilados usando
o compilador Microfocus COBOL e ligados para criar os módulos executáveis
(arquivos com extensão .EXE). Neste ponto o usuário tem um sistema protótipo
completamenteexecutável.

Ferg diz que esta ferramenta prova que JSD não é uma teoria mera-
mente interessante, já que JSD pode ser colocada numa aplicação prática e usada
com ferramentas de CASE que a tornam muito efetiva. Conclui também que este
ambiente ajuda a demonstrar o embasamento teórico de JSD.

2.4 Reflexões sobre & Bibliografia Revisada

2.4.1 Sobre o Método JSD

Jackson fundamentou—se em conceitos matemáticos e teóricos de
projeto de programas para desenvolver um método prático que começou em 1975
com o JSP (Jackson Structured Programming) e mais tarde evoluiu para o JSD
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[Su88].

O próprio Jackson considera o método JSD como uma extensão
do método JSP, dentro das áreas de análise de sistemas, especificação, projeto
e implementação, pois ele incorpora o conceito central de JSP da comunicação
de processos sequenciais, que alimentam e são alimentados por fluxos de dados
sequenciais [Ja81]. O método é formado por seis passos distintos, sendo que
os quatro primeiros referem-se a especificação do sistema e os dois últimos à
implementação do sistema.

Por ser um métodomais formal que outros, Seu uso em problemas
práticos apresenta algumas dificuldades. Em [Ja83], alerta-se para o perigo de,
no passo de escolha das entidades, se chegar a conclusões sem um estudo ade—

quado. Por isso, Jackson recomenda que a lista inicial de entidades seja extensa,
podendo, entretanto, a lista de entidades resultantes após sucessivos refinamentos
ser pequena e simples. ,

Em JSD, não ha' preocupação com os aspectos tradicionais de a-
nálise de sistemas. Por exemplo: ele não trata do problema de como obter do
usuário os requisitos do sistema. A comunicação com o usuário, utilizando os
recursos que o método oferece, não é fácil, porque ele precisa ter conhecimento
do método de forma a poder fornecer subsídios ao analista para quer este possa
modelar um sistemaque satisfaçasuas necessidades. Já o programadorencontrará
facilidade para a programação, com a utilização dos textos estruturados que serão
desenvolvidos pelo analista, na etapa de estruturação cronológica, e completados
na construção do modelo inicial e adição das funções.

'A partir da publicação do livro de Jackson, vários outros artigos
relacionados ao método têm aparecido regularmente em revistas da área, o que
mostra o interesse despertado pelo método e a sua validação na prática profis-
sional. Em [Ca88] da—se ênfase especial à fase de modelagem, relacionando-a com
técnicas convencionais de modelagem de dados, como foi apresentado na seção
2.2.

2.4.2 Sobre as Ferramentas de CASE

Na última década, a disponibilidade de técnicas mais rigorosas,
como análise, projeto e programação estruturada, para o desenvolvimento de soft-
ware, têm ajudado amelhorar a qualidadedos sistemas. Embora essas técnicas se—

jam usadas na prática, elas são complexas e consomem muito tempo. Na ausência
de ferramentas automatizadas, a implementação dessas técnicas não tem melho-

22



rado o nível de produtividade desejado pelos gerentes de sistemas. Daí a grande
necessidade das organizações em contar com um suporte automatizado ao desen-
volvimento do ciclo de vida de software e à manutenção. As organizações não só
requeremmetodologias, mas também um conjunto de ferramentas automatizadas
de apoio ao desenvolvimento de software.

As ferramentas de CASE atualmente existentes no mercado podem
ter uma ou mais das seguintes características:

. Gráficos para diagramas de estruturas, fluxo de dados e diagramas de mo—

delagem de dados.

. Documentação automática dos requisitos do sistema e do projeto do sis-
tema.

o Sistema de gerenciamento de base de dados.

o Dicionário de dados e/ouenciclopédia/depósito para armazenamento de
informação.

. Verificadores de consistência e completude.

. Geradores de código e reestruturadores.

. Editores de telas e relatórios.

. Gerenciadores de projeto e de protomodelagem.

. Asistência automática para desenvolvimento de metodologias, tais como
Constantine-DeMarco, Gane-Sarson, Yourdon, Jackson ou Engenharia da
Informação. '

A tabela 2.1 mostra alguns recursos recopilados da revisão dos
CASE estudados ,na seção 2.3, e os compara com o projeto ADAO. Os dois
primeiros recursos da tabela : Editor de diagramas de fluxo de dados, e
editor de Diagramas Hierárquicos, não podem ser incluídos no ADAO, pois
ele apoia principalmente o método JSD, e esses diagramas não fazem parte do
método. O editor de diagramas Entidade-Relacionamento e diagramas
de estrutura são recursos que atualmente estão em desenvolvimento, em fase de
especificação. A geração automática de protótipos se encontra. também em
desenvolvimento, em fase de implementação. O Gerador de' código e Interface
com SGBDS são ferramentas possíveis de serem integradas ao ambienteADAO,
mas que para a primeira versão do ambiente não foram projetadas. 0 Apoio
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a sistemas de tempo real é uma característica implícita do método JSD, é
por isso que o ambiente pode suportar especificações de sistemas de tempo real;
como foi dito no capítulo 1. O projeto ADAO conta com um dicionário de dados
que se encontra armazenadona base de especificações do ambiente. Finalmente o
ambiente é capaz de emitir relatórios de consistência e também relatórios gerais.

Recursos Principais EXCELERATOR IEW PDF SPEED ADAO
' BUILDER

Editor de DFD . X X '

(º

Editor de DHM X X ©

Editor de diagramas E—R X X *
Editor de diagramas
de estrutura X ' *

Dicionário de dados X X X

Gerador de código X X X X +
Editor de Textos
estruturados X

Interface com SGBDs X X +
Geração automática .

de protótipos *

Apoia sistemas de
tempo real /RT - X

Relatórios de consistência X X X

Relatórios gerais X X X

(D Não faz parte do método JSD
* Em desenvolvimento
+ Possível de ser feito. Previsto para outras versões

TABELA 2.1 Comparação das Características de Alguns dos CASE
Disponíveis no Mercado e o Projeto ADAO
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2.5 Considerações Finais

Da leitura dos textos revisados neste capítulo, verifica-se que a pre-
ocupação de dar apoio por computador ao desenvolvimento de Sistemas de In-
formação, vem crescendo rapidamente nos últimos anos. Em particular, é abun-
dante o número de ferramentas que se fundamentam em métodos conhecidos de
análise e projeto de sistemas de informação, dentre eles o JSD. Entretanto, para
este método a quantidade de ferramentas disponíveis não é tão grande e são
poucas as opções comerciais.

É possível concluir que o método JSD tem procedimentos e dire-
trizes bem desenvolvidas, de forma a permitir, na prática profissional, a geração
de uma especificação operacional. Essa é uma das justificativas para a escolha
desse método como base do desenvolvimento da ferramenta Analisador de Es-
pecificações Operacionais cuja descrição será apresentada no capítulo seguinte.
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Capítulo 3

Sobre o Projeto do AnEspO

3.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo apresenta-se uma descrição modular do Analisador
de Especificações Operacionais (AnEspO), para que o leitor tenha uma idéiamais
clara do propósito da ferramenta desenvolvida.

Inicialmente na seção 3.2, é apresentado o Modelo de Dados do
Método JSD, fazendo uma breve introdução ao Sistema Integrado para Produção
de Software (SlPS), de tal maneira a oferecer uma visão geral do sistema e mostrar
a base de dados que o projeto ADAO utilizará, do qual o AuEspO é parte.

A seção 3.3 se dedicará à apresentaçãomodular do sistemaAnEspO,
fazendo uma comparação de cada módulo com os quatro primeiros passos do
método JSD, ao mesmo tempo que são introduzidos vário conceitos relevantes do
método, necessários para a descrição de cada módulo.

Finalmente, na seção 3.4, são mostrados os aspectos principais da
especificação do AnEspo, ressaltando a interface amigável sob a qual foi desen—

volvida.
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3.2 O Modelo de Dados do Método'JSD

3.2.1 Introdução ao Sistema SIPS

O Sistema Integrado para Produção de Software (SIPS) é um sis—

tema expansível para apoio à produção de software, que foi desenvolvido pelo
Centro Tecnológico para Informática. Seu objetivo é dar suporte ao desenvolvi-
mento integrado de software, abrangendo todas as fases do ciclo de vida, através '

de ferramentas automatizadas que contribuam para uma maior agilidade do pro-
cesso de desenvolvimento de sistemas, aumento de produtividade e uma melhor
qualidade do software produzido.

O SIPS segue uma linha de desenvolvimento que se caracteriza por
ser um sistema projetado para auxiliar na automatização de metodologias ja exis-
tentes. Ele pode ser instânciado para dar apoio automatizado a muitas metodolo—
gias, mesmo simultaneamente, servindo tanto para apoiar metodologias de forma
automatizada, como para atuar na forma de um elo de integração entre várias
metodologias usadas em fases distintas do ciclo de desenvolvimento de software
[Tr86].

O SIPS está contituído por dois subsistemas; um que permite'a um
especialista em metodologias a Integração de Metodologias, criando uma Base-
Meta; e outro chamado SIPS-Sistema, que permite aos projetistas o uso do
SIPS para apoiar o desenvolvimento de sistemas empregando metodologias jáin-
tegradas. A figura 3.1 mostra os componentesdo SIPS, assim como os vários tipos
de usuários que com ele interagem; a linha tracejada vertical indica a separação
entre os dois subsistemas do SIPS.

A Incorporação de uma Metodologia ao SIPS é feita por um Espe—

cialista da Metodologia, que tenha dela um profundo conhecimento e que conheça
como essa tarefa é realizada com o SIPS.

As principais etapas para a incorporação de umavmetodologia ao
SIPS são:

1. Preparação do modelo da metodologia usando o Modelo Entidade — Rela-
cionamento estendido [Ch76]. Nessa modelagem, os elementos da metodolo—
gia são representadºs através de um conjunto de Tipos de Entidades, de um
conjunto de Tipos de Relacionamento, e de um conjunto de Tipos de atri-
butos. Cabe mencionar que o termo “ENTIDADES” no SIPS tem como
sinônimo o termo “OBJETO”, reservando—se aquela palavra para designar
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o conceito técnico que ela tem em JSD.

2. O segundo passo consiste na transformação do modelo obtido para uma
linguagem descritiva, analisável pelo computador. O SIPS possui um in—

terpretador para essa linguagem, capaz de representar todos os aspectos
necessários dessa modelagem. Nessa linguagem existem comandos com os
quais serão descritos os conjuntos de Tipos de Entidades, Tipos de Relaf
cionamentos 6 Tipos de Atributos, bem como a sintaxe entre eles.

3. O terceiro passo consiste em usar o lnterpretador Meta, (ver figura 3.1),
para inserir essa descrição como uma Meta—descrição em uma base de dados,
que é chamada Base Meta por conter uma descrição da liguagem, que será
usada a partir de então na descrição dos sistemas do usuário.

Após a definição deuma metodologia , o SIPS pode servusado por
projetistas de sistemas, para obter apoio automatizado no uso dessa metodologia.

Para isso o SIPS Conta com um conjunto de ferramentas textuais
e gráficas, que podem ser usadas genericamente com qualquer metodologia. No
entanto, faz parte das diretrizes do projeto SIPS sua extensibilidade, no sentido
de serem acopladas novas ferramentas, concebidas para um apoio específico a
alguma determinada metodologia. Essas ferramentas irão sendo acrescentadas
sucessivamente, ampliando a capacidade de descrição e análise do SIPS, à medida
que seja aumentada a quantidade de metodologias que ele atende.

Várias metodologias podem coexistir Simultaneamente no SIPS,
desde que os modelos de cada metodologia descrita possam ser interligados. As-
'sim, se um grupo de desenvolvimento de software usa um conjunto de metodolo-
gias, mesmo que de forma manual, mas conseguindo algum grau de integração
entre elas, o SIPS poderá suporta-las de forma automatizada, com o mesmo grau
de integração entre elas. Dessa forma, a integração de uma nova metodologia
com outras já existentes, será feita com maior coesão quanto maior for o grau de
compatibilidadeexistente entre elas.

O que garante a possibilidade de integração entre as metodologias
concebidas de forma independente, é a utilização de um modelo de representação
de informações interno igual para todas as metodologias, que tem como embrião
o Modelo Entidade — Relacionamento.

Atualmente, existem integradas ao SIPS a metodologia Análise Es-
truturada, a metodologia de Representação do Grafo de Controle do Sistema
SARA e a Técnica de desenvolvimento de sistemas em tempo real apoiada no Di—

agrama de Fluxo de Controle de Dados [Tr86]. Para essas metodologias existem
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algumas ferramentas específicas como: Dicionário de Dados da Análise Estrutu—
rada, integrada ao Editor Gráfico de Diagramas de Fluxo de Dados; Dicionário
de Dados de Rede de Petri, integrado ao Editor Gráfico e ao Simulador de Redes
de Petri; e Dicionário de Dados de Gerenciamentode Projeto [Ak89].

Embora tenha sido descrito todo o ambiente SIPS nesta seção, para
o projeto desenvolvido neste trabalho, apenas o núcleo da base de dados desse
ambiente foi utilizada, isto é, nenhuma das ferramentas de uso geral nem as
ferramentas de gerenciamento de projeto que se encontram atualmente integradas
ao SIPS, foram utilizadas. Na figura 3.1 esse núcleo corresponde ao Interpretador
Meta, a Base de Dados Meta e a Base de dados Sistema, conjuntamente com o
conjunto de rotinas que manipulam a informação dessas bases [Si88]. É por isso
que de agora em diante esse núcleo da base de dados será referenciado como
“Base de Dados MRO”, devido à origem do modelo (Modelo de Representação
de Objetos [Tr89]), utilizado pelo SIPS na construção do seu núcleo.

O presente trabalho incorporou a definição de uma nova metodolo—

gia ã Base de Dados MRO, correspondenteao Modelo do Método JSD, sob o qual
foi projetado o ambienteADAO. Dentro do contexto desta base de dados, 0 am-
biente utiliza uma Definição Meta do método JSD que se encontra armazenada
na “Base de Dados Meta”, que servirá para cobrir parte do ciclo de vida de
desenvolvimento de software. A ferramenta Analisador de Especificações Opera—
cionais (iAnEspO),_quefaz parte desse ambiente e que também forma parte deste
trabalho, permitirá ao engenheiro de software a entrada da especificação de um
sistema de informação que será armazenada na “Base de Dados Sistema”.

3.2.2 O Processo de Criação de uma DefiniçãoMeta para
.

JSD

Seguindo os passos indicados na seção anterior, para a integração
de uma metodologia na“Base de Dados MRO, foi preparado o modelo de dados
do método JSD na forma de um diagrama Entidade-Relacionamento. O dia-
grama completo, e seu correspondente dicionário de dados pode ser encontrado
no apêndice A deste documento. No restante desta seção detalha—se a preparação
deste modelo.

A primeira etapa dessa atividade é a determinação do conjunto de
tipos de entidades relevantes para o método, isto é, as entidades as quais o método
permite a representação e manipulação.

O método JSD necessitou de quatorze tipos de entidades para a re-
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presentação das quatro primeiras etapas que o compõem. Cabe alguma discussão
quanto às decisões tomadas nesse particular. O princípio geral aplicado foi o
de que se a entidade tem uma representação própria, ela será então considerada
como uma entidade independente. Isso deve-se a restrição imposta pela versão
da Base de Dados MRO utilizada, que não permite o conceito de generalização.

Dessa forma, as sequências de dados, que são de quatro tipos:
seqíiência de dados de entrada externa (marcador de intervalo de tempo - MIT),
seqiiência' de dados de entrada externa do mundo real, sequência de dados de
entrada interna e sequência de dados de saída, foram consideradas como qua—
tro entidades diferentes; SEQ-ENTRADA-EXTERNA-MIT,SEQ-ENTRADA-
EXTERNA-MUNDO- REA, SEQ-ENTRADA-INTERNA, SEQ-SAIDA. A outra
solução seria ter apenas uma entidade chamada SEQUENCIA—DE-DADOSe um
atributo de tipo de sequência com quatro possíveis valores alternativos: entrada
externa MIT, entrada externa do mundo real, entrada interna e saída.

A mesma justificativa do parágrafo anterior se aplica as entidades
PROCESSO-FUNCIONAL E PROCESSO-MODELAGEM. As seguintes enti—

dades complementam a descrição do método JSD: AÇÃO, ATRIBUTO, DIA-
GRAMA—ESTRUTURA,ENTIDADE E VETOR—ESTADO.

Existem outros tipos de entidades que foram _escolhidas apesar de
não fazerem parte eXplícita da descrição de JSD,mas são necessárias para guardar
informação relevante para o ambiente em desenvolvimento. A entidade SISTEMA
foi incluída para armazenar informação correspondenteà identificação do sistema
alvo. A entidade TIPO—DE—DADOfoi incluída porque representa o fundamento
para que a especificação armazenada possa ser executada automaticamente. Fi-
nalmente, a entidadeVALOR guardará informação do domínio discreto dos atrib-
utos. Ao todo são quatorze entidades (ou objetos, no jargão da Base de dados

. MRO).

A figura 3.2 mostra as 14 entidades escolhidas para representar
o método JSD dispostas em dois grupos: entidades explícitas e implícitas ao
método. '

Cada entidade ou objeto pode ter atributos que permitem sua me—

lhor caracterização. Na Base de dados MRO, estes atributos podem ser de vários
tipos, mas para o nosso caso foram utilizados somente dois: PROPRIEDADE e
COMENTARIO. O primeiro refere-se a tipos de atributos comuns que não tem
nenhuma característica especial que os distinga dos demais (exemplo: valores
numéricos, nomes, datas, etc.) e o segundo tem a ver com “campos longos” ou
“textos”, isto é, informação para o usuário que não será analisada pelo sistema
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(exemplo: descrições, comentários, etc.). As figuras 3.3 e 3.4 mostram os atributos
das entidades de JSD separadas pelo tipo: propriedade e comentário.

Para finalizar o modelo do método JSD só falta agora a especi-
ficação dos relacionamentos existentes entre as entidades escolhidas. Para isto foi
selecionado um grupo de dez tipos de relacionamentos que poderão ser utilizados
no relacionamento das entidades especificadas, de maneira a englobar todos os
aspectos que envolvem os quatro primeiros passos do método. Para aumentar]
o conteúdo semântico do modelo foi utilizado o “relacionamento oposto”, que
geralmente é formado pelo verbo que identifica o relacionamento, em voz passiva;
Abaixo faz-se uma listagem dos relacionamentos selecionados e seus opostos:

[] Relacionamento Relacionamento Oposto ]]

modela modelado-por
comunica comunicado—por
consulta consultado-por
executa executado-por
identifica identificado—por
compoe composto-por
gera e-gerado—por
intercala intercalado-por ,
recebe recebido—por
tem fazem—parte-de

Esses relacionamentos podem ser explicados dentro das quatro pri—

meiras etapas do método JSD. Essas etapas poderiam ser subdivididas em duas
grandes fases: Fase de Modelagem e Fase de Construção da Rede de Processos.
Formam parte da fase de modelagem: a escolha das entidades e ações e a estru-
turação cronológica das ações. A fase de construção da rede de processos esta
formada pela construção do modelo inicial e a adição das funções. Em seguida
mostram-se alguns exemplos de aspectos selecionados nessas fases, com o nome
de cada relacionamento e uma explicação do seu significado, para que os rela—

cionamentos escolhidos sejam melhor entendidos. E importante salientar que,
para dar um melhor sentido ao significado dos relacionamentos, nestes exemplos,
foram utilizados alguns “relacionamentos opostos”. Entretanto, qualquer um dos
dois tipos de relacionamento poderia ser utilizado na lista abaixo porque, na base
de dados, inserindo um deles, tem—se o outro automaticamente.
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Fase de Modelagem
ASPECTO: ESCOLHA DAS ENTIDADES E ACOES

RELACIONAMENTO: “Executa” - Indica que cada entidade do sistema alvo
executa várias ações do mundo real.

RELACIONAMENTO: “Identificado-por” — Indica que cada entidade terá um
identificador correspondente a um tipo de dados.

RELACIONAMENTO: “Tem” — Indica que toda ação está caracterizada por
seus respectivos atributos.

ASPECTO“: ESTRUTURAÇÃOCRONOLÓGICA DAS ACOES

RELACIONAMENTO: “Fazem—parte—de” - Indica que a ordenação no tempo
das ações de uma entidade faz parte de um diagrama de estrutura.

Fase de Construção da Rede de Processos
ASPECTO: CONSTRUÇÃO DO MODELO INICIAL

RELACIONAMENTO: “Recebe” — Indica que um processo de modelagem pode
receber uma seqiiência de entrada externa do mundo real.

RELACIONAMENTO: “Consulta” — Indica que um processo de modelagem
para a construção do modelo inicial pode consultar um vetor de estados.

ASPECTO: ADIÇÃO DAS FUNÇÓES

RELACIONAMENTO: “Gera” — Indica que um processo funcional pode gerar
seqiiências de entrada interna (função interativa), ou seqíiências de saída.

RELACIONAMENTO: “Recebe” — Indica que um processo funcional pode re-
ceber como entrada uma seqúência de dados de entrada interna ou uma
seqiiência de dados de entrada externa do tipo marcador de intervalo de
tempo.

RELACIONAMENTO: “Consulta” — Indica que um processo funcional pode
consultar um vetor de estado de outro processo da rede.
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RELACIONAMENTO: “Intercala” — Indica que um processo funcional pode
intercalar sequências de entrada interna e marcadores de intervalo de tempo.

O segundo passo na incorporação da metodologia é a transformação
do modelo para a linguagem de descrição do modelo de dados da Base de Dados
MRO. Para facilitar essa transformação,mapeou-se o Diagrama Entidade Rela-
cionamento para um Diagrama de Representação de Objetos (DRO) [Tr89], não
porque este mapeamento seja verdadeiramentenecessário, mas devido a alguns,
conceitos que a versão da Base de dados MRO não considera, como a generali—
zação, que foi utilizado no diagrama original da modelagem, e que tiveram que
ser transformados em objetos individuais no momento da codificação para a lin-
guagem de descrição de dados da Base de Dados MRO.

Posteriormente foi integrada efetivamente a metodologia JSD à
Base de dados MRO, utilizando o Interpretador Meta, que gera a Base Meta
e os relatórios de análise da geração da base.

O DRO, e os relatórios da informação meta se encontram também
no apêndice A.

3.3 Arquitetura do Sistema AnEspO
No capítulo 1 foi descrito o Analisador de Especificações Opera—

cionais como sendo parte do projeto ADAO, que permitirá ao engenheiro de
software entrar com a especificação de um Sistema de Informação na base de
dados de especificações. Para realizar esta tarefa, o AnEspO seguiu as diretrizes
dos quatro primeiros passos do método JSD.

O sistema AnEspO está dividido-em cinco módulos principais: Ti-
pos de dados, Entidades-Ações—Atributos, Estruturação Cronológica, Modelo Ini-
cial e Rede de Processos. Esses módulos formam parte do menu principal da
ferramenta. Adicionalmente está sendo desenVOlvido um sexto módulo que en—

volve relatórios gerais da informação armazenada na- base.

Cadamódulo do AnEspO fará checagens de consistênciado método,
para no final obter uma especificação do sistema consistente, tanto quanto pos-
sível, com a base de especificação. Para o caso de erros que não poderão ser
checados automaticamente, estará disponível a opção de emitir relatórios que
ajudem ao engenheiro de software a encontrar esses possíveis erros de consistência
antes de passar para a fase de Transição, quando o protótipo será gerado.
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Uma visão geral do AnEspO dentro do ambienteADAO é mostrada.
na figura 3.5. Como mostra essa figura, existe uma interação entre os módulos
”Entidades—Ações-Atributos” e ”Rede de Processos” com o módulo ”Tipos de
Dados” em razão da exigência adotada de forma padronizada pelo sistema, de
que o tipo de dados seja criado antes de ser utilizado. Na mesma figura o ambiente
ADAO está também mostrado de uma forma modular, diferente da apresentada
no capítulo 1.

Nas seções posteriores descreve-se cada um desse módulos, relacio-
nando-os com os conceitos envolvidos nos diferentes passos do método JSD.

3.3.1 Tipos de Dados

Embora os tipos de dados não apareçam explicitamente em ne-
nhuma fase do método JSD, eles foram incluídos como parte da especificação e
implementação do sistema porque representam o fundamento para que a especi-
ficação armazenada possa ser executada automaticamente, nas próximas etapas
do ambiente ADAO.

Os tipos de dados estão relacionados com os atributos, porque todo
atributo tem um tipo de dado; com os vetores de estado, porque um vetor de
estado é um tipo de registro composto por atributos; e com as sequências de
dados, porque elas também possuem seus próprios tipos de dados. “Todas es—

sas relações podem ser consideradas como relações implícitas no modelo [Ca88],
mas é necessário que o engenheiro de software as defina para dar consistência a
especificação que está sendo criada.

O AnEspO fornece alguns tipos de dados primitivos, como por e-
xemplo: Inteiros, Booleanos, Valores Monetários, Caracteres, Datas e Endereços,
mas o usuário também tem opção de criar novos tipos de dados. Os tipos de
dados definidos pelo usuário podem ser divididos em duas categorias: Tipos de
Dados Simples, definidos em função de um tipo de dado ja existente; e, Tipos
de Dados Compostos, definidos em função de vários tipos de dados (simples ou
compostos) ja existentes.

Como foi mencionado no ítem anterior, um princípio básico do
AnEspo é que em algumas partes do sistema se exige que o tipo de dados seja
criado antes de poder ser utilizado. Esta exigência foi adotada para diminuir a
complexidade da interface do sistema e tentar evitar que o engenheiro de software
cometa erros com muita fatilidade, como esquecer de declarar um tipo de dados,
declarar tipos inconsistentes, etc.

.
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Entretanto, em certas situações iniciais, para não truncar o fluxo
normal de entrada da especificação, o sistema aceita que uma entidade tenha
como identiiicador um tipo de dados ainda não deiinido, o que poderá. ser feito
mais tarde.

3.3.2 Entidades - Ações - Atributos

Em JSD, o Sistema de Informação a ser desenvolvido deve ser estu-l
dado visando a percepção de quais são as entidades de interesse no ambiente realã
do problema. As entidades são melhor percebidas pelas ações que elas executaml
ou sofrem no mundo real. As ações são eventos que afetam o ambiente e mudam
a situação de cada entidade. O sistema deve manter um registro da situação de
cada entidade e de como ela se altera a cada ação executada. Esse registro é
mantido por diversos atributos relacionados à entidade [M589a].

Dentro do AnEspO, o módulo Entidades-Ações-Atributos relaciona-
se com a primeira etapa do método JSD, brevemente descrita acima. Este módulo
permite ao engenheiro de software a entrada das entidades, ações e atributos do
sistema. Esses elementos são guardados na base de dados de especificação como
entidades separadas, que estão relacionadas entre si.

Pela forma hierárquica como o módulo Entidades-Ações— Atributos
foi especificado, se garante a consistência da informação que ele manipula no que
se refere à dependência entre entidades, ações e atributos que o método sugere.
Por exemplo, para inserir uma ação, o usuário deve escolher primeiro a entidade
a qual ela pertence. Se essa ação ja existe na base de especificações, ou seja,
trata-se de uma ação compartilhada por outra(s) entidade(s), o sistema alerta o
engenheiro de software, mostrando-lheessa informação e faz com que ele confirme
se a inserção a ser feita está correta. Esse tipo de controle implícito, como o
descrito acima, garante que não possam ser criadas ações ou atributos que não
estejam ligadas diretamente a uma entidade.

A relação deste módulo com o módulo Tipo de Dados, também
pode ser mostrada. No caso, os atributos estão sempre relacionados com um tipo _

específico de dados, como pode ser visto no diagrama Entidade-Relacionamento
do modelo de dados do método JSD, no apêndice A ( figura A.1). Neste módulo,
então, para todo atributo inserido, deve ser indicado o tipo de dados ao qual ele
pertence. Essa informação é obrigatória para manter a consistência da base da
especiiicação. Se um atributo pertence a um tipo de dados ainda não inserido, o
usuário será forçado a voltar ao módulo Tipos de Dados para cria—lo; daía iteração
entre esses módulos, que foi mencionada na seção 3.3.
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3.3.3 Estruturação Cronológica

Em JSD a estruturação cronológica mostra a ordenação no tempo
das ações de uma entidade; basicamente, é um diagrama que mostra a seqíiência
de ações, iteração de ações, e ações alternativas. Para cada entidade haverá um;
Diagrama de Estruturação cronológica (DE). 1

No AnEspO, este módulo permite a entrada do diagrama de es-3

truturação cronológica, utilizando uma gramática simples. Essa gramática está
baseada nos conceitos de sequência, seleção, e iteração de Jackson, que são: 3

. Sequência: é um componente de processo que consiste de duas ou mais
partes, cada uma das quais ocorre uma vez a cada ocorrênciada sequência.
Normalmente lê-se a seqiiência da esquerda para a direita, em sua forma
diagramática (um retângulo com o nome do componente).

. Seleção: é um componente de processo que consiste, da mesma forma que
a sequência, de duas ou mais partes, das quais ocorre apenas uma a cada
ocorrência da seleção. Graficamente é denotada por retângulos com um
círculo no canto superior direito.

. Iteração: é um componente de processo formado 'por uma parte que ocorre
zero ou mais vezes a cada ocorrência da iteração. No diagrama gráfico é
representada por retângulos com um asterisco no canto superior direito.

A forma gráfica destes três componentes está mostrada na figura
3.6.

A gramática utilizada é a mesma que [Ve86] usa no JSD— TOOL.
A descrição dessa gramática será detalhada a seguir:

<COMANDO—SEQ) <— SEQ <nome-seqú'êncz'a> : <nome-item>,
'

<nome-item>;

<nome-seqú'ência> <—— nome-entidade | nome—estrutura

<nome-item> <— nome—ação | nome-estrutura

Neste comando, <nome—seqiiência>,é definido como uma seqiiência de <nome—
item>s. Se <nome—seqflência> é um “nome—estrutura” ( isto é, um <nome-
seqíiência>, um <nome-seleção> ou um <nome- iteração>) que ja se encontra
em uso, então a nova definição a substitui.
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Sequência Seleção lteração

Figura 3.6: NOTAÇÃO DE JACKSON PARA OS COMPONENTES DE UM
DIAGRAMA DE ESTRUTURA

<COMANDO-SEL> <-— SEL <nome-seleção> : <nome—item)

[ALT <nome-item>] [ALT];

<nome-seleçãoS <— nome-entidade | nome-estrutura

Neste comando <nome-seleção> é definido como uma seleção de <nome—item>s,
com uma clausula vazia no final do comando. Igual que no comando anterior,
,se <nome—seleção> é um ”nome- estrutura” que ja se encontra em uso, então a
nova definição a substitui.

<COMANDO-ITER> <— ITER <nome-z'temção> : <nome-item>;

<nome-z'teração> <— nome—entidade | nome-estrutura

Neste comando <nome-iteração> é definido como um <nome-item>.

Um exemplo de como essa gramática deverá ser utilizada para in-
serir um diagrama de estrutura no AnEspO é mostrado na figura 3.7 (b) corres-
pondente ao DE da figura 3.7 (a). A estrutura inserida será checada sintatica—
mente, os nomes de entidades e ações serão conferidos na base de dados de especi-
ficação para, no final, armazenar um texto livre de erros. Adicionalmente este
módulo têm uma opção de ”ajuda” (HELP) contendo a descrição da gramática
mencionada acima.

42



Nun-bro “ SEO Membro : Inscrever.Corpo-Movimento;A ITR Corpo Movimento : Movimento ;

Corpº SEL Movimento: Receber-Noía—Aluguêl
lmcrovor Movimento 5

ALT Plgar;

. ' (b)
Movimento

.

Receber ' .
Nota de Pagu
Aluguel

(8)

Figura 3.7: EXEMPLO DO uso DA GRAMÁTICA DO AnEspO

Os DEs são então inseridos como um texto utilizando essa gramática
para, posteriormente, no EdTE, serem transformados em textos estruturados
mais detalhados.

Na modelagem da metodologia JSD (figura A.1 do apêndice) foi
incluído um atributo chamado ”GRÁFICO”, na entidade ”DIAGRAMA DE ES-
TRUTURA”, visando a permitir o armazenamentode uma estrutura gráfica dos
DES em versões posteriores do ambienteADAO.

3.3.4 Modelo Inicial

No AnEspO este módulo está relacionado com a fase de construção
do modelo inicial no método JSD, onde o modelo iniciado nas fases anteriores deve
ser conectado com o mundo real. Cada ação ocorrida na realidade é recebida pelo
sistema e uma operação é alocada para processar essa ação, fazendo com que o
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sistema ajuste—se internamente ao que ocorreu no seu exterior.

No método JSD existem duas formas de conexão de processos que
são usadas tanto para conectar os processos de modelagem ao mundo real como
para conecta—los a processos internos ao sistema. Essas conexões são:

0 Conexão por seqíiência de dados, onde um processo escreve uma se—

qiiência de dados, consistindo de um conjunto ordenado de mensagens ou
registros e o outro processo da rede de processos lê essa seqiiência.

. Conexão por vetor de estados, onde um processo lê um conjunto de
variáveis locais pertencentes, internamente, ao outro processo da rede de
processos.

Na fase do modelo inicial, inicia-se a construção do Diagrama de
Especiiicação do Sistema (DES), contendo os processos de modelagem e estabe—
lecendo suas conexões com os processos do mundo real. estabelecidas.

Graficamente, no DES, os processos são representados por retân-
gulos; as conexões por sequência de dados através de círculos; e as conexões por
vetor de estados através de losangos. As flechas indicam o sentido da conexão.

l

No modelo inicial, o DES é composto por processos de dois níveis:
nível 'zero e nível maior que zero. Os processos de nível zero recebem o nome
da entidade seguido do sufixo “ -0 ” e representam o objeto do mundo real que
fornece as entradas ao sistema. Os processos de nível maior que zero são os
correspondentes aos processos de modelagem que simulam o comportamento da
entidade dentro do computador, eles são nomeados com o próprio nome da enti—

dade, seguido do sufixo “—[ número >0 ]”.

O objetivo do módulo “Modelo Inicial”, dentro do subsistema AnE—

spO, é permitir ao engenheiro de software inserir o modelo inicial descrito acima
na base de especificação. Para realizar esse processo, o sistema pede ao usuário
para escolher a entidade correspondente ao modelo inicial o .qual deseja inserir.
No final da transação o AnEspO gera os nomes dos processos do mundo real
(sufixo O) e do sistema (sufixo 1) e em seguida pede o tipo de conexão desses
processos.

Como pode ser visto no diagrama de modelagem da metodologia
(figura A.1 do apêndice A), as conexões entre processos correspondem a rela-
cionamentos do processo de modelagem e do processo funcional com sequências
de dados e vetores de estado. É'por isso que durante a inserção do modelo inicial,
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o AnEspO pede o tipo de dados ao qual essas seqíiências de dados ou vetores de
estados pertencem.

3.3.5 Rede de Processos
4

l

l

!

Continuando com o Diagrama de Especificação do Sistema (DES),l
o módulo REDE DE PROCESSOS do AnEspO permite a inserção de outros;
processos de modelagem do sistema, assim como também de todos os processos
que geram as saídas a serem produzidas pelo sistema, chamados em JSD de
processos funcionais.

Para poder fazer a descrição deste módulo, alguns conceitos do
método JSD devem ser introduzidos [Ja83]:

Com respeito às entradas do sistema e/ou processos:

. MÚLTIPLAS ENTRADAS: Um processo pode ter múltiplas entradas
e múltiplas saídas, as quais podem ter instantes diferentes de chegada ou
partida, respectivamente. As mensagens das sequências de dados devem
ser observadas de acordo com regras determinadas na especificação, man—
tendo uma ordem de leitura que melhor satisfaça ao sistema em desen—
volvimento. O tratamento de múltiplas entradas por um único processo é
chamado de INTERCALAÇÃO FIXA (FIXED MERGE) quando as leituras
das sequências de dados ocorre numa ordem predeterminada, ou então de
INTERCALAÇAO POR DATA (DATAMERGE), quando duas sequências
são lidas de acordo com uma certa “data”.

. INTERCALAÇÃO NATURAL (ROUGH MERGE): Este tipo de
intercalação ocorre quando um processo recebe múltiplas entradas e as lê
na ordem de chegada das mensagens, independentementeda ordem na qual
elas foram escritas ou da velocidade do canal de comunicação. O processo
que absorve as seqíiências recebe as mensagens como se elas chegassem

- por uma única entrada. Graficamente, no DES, a intercalação forçada é
representada por duas ou mais sequências de dados cujas setas se unem no
lado do processo que as absorve. A figura 3.8 mostra essa representação.

. MARCADOR DE INTERVALO DE TEMPO: para modelar uma
ação que seja executada a partir de um instante de tempo ou mesmo por
um período de tempo, JSD tem o conceito de MARCADORES DE INTER-
VALO DE TEMPO, que indicam a chegada, no mundo real, de5se instante
no tempo.
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Figura 3.8: NOTAÇÃO USADA NO DES PARA INDICAR INTERCALAÇÃO
NATURAL '

Com respeito às saídas do sistema:
l

As saídas ou funções do sistema são adicionadas ao modelo como
PROCESSOSFUNCIONAIS. Os processos funcionais recebem entradas dos pro—
cessos de modelagem e produzem saídas em impressoras, terminais ou discos.
Jackson introduz vários tipos de funções que podem ser modelados no DES:

. FUNÇÃO EMBUTIDA: quando a combinação dos eventos é simples e
a computação da função é direta, as operações da funcão podem ser direta-
mente embutidas na estrutura do processo de modelagem.

. FUNÇÃO IMPOSTA: É uma função realizadapor um processo funcional
que obtém dados do modelo, inspecionando diretamente o vetor de estado
do processo de modelagem.

. FUNÇÃO INTERATIVA: Ocorre quando o processo funcional consulta
o vetor de estados de um processo de modelagem, e posteriormente a saída
gerada será entrada desse ou de outro processo de modelagem.

A representaçãográfica desses tipos de funções é mostrada na figura
3.9 (a), (b) e (c), onde M representa um processo de modelagem; F, um proceso
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(a) Função Embutida (b) Função Imposta

(º) Funcão lteraliva

Figura 3.9: TIPOS DE FUNÇÓES EM JSD
&

funcional; MV a consulta ao vetor de estado do processo de modelagem;_ R um
marcador de intervalo de tempo; S uma saída; MI a seqíiência de dados do pro—

cesso de modelagem; e, MF, a seqíiência de dados do processo funcional.

O módulo REDE DE PROCESSOS engloba todos os conceitos des—

critos acima para manter consistência com as diretrizes de JSD.

Paracada processo de modelagem e funcional, no AnEspO, indi—

cam—se todos os fluxos de seqi'lências de dados e/ou vetores de estados que entram
e saem dele. Os fluxos. de entrada são identificados como RECEBE SEQÚÉNCIA
DE DADOS. Os fluxos de saída são chamados de GERA SEQÚÉNCIA DE DA-
DOS. As inspeções aos vetores de estados são denominadas CONSULTA A VE-
TOR DE ESTADOS. Dependendo do tipo de processo que está sendo inserido
(Modelagem ou Funcional), o AnEspO pede a informação correspondente a cada
caso. Por exemplo, se se trata de um processo funcional, e a opção escolhida foi
RECEBE SEQÚÉNCIA DADOS, o AnEspO tem que saber se aquela seqíiência
de dados recebida é um marcador de intervalo de tempo ou não.

Neste módulo foram adotados alguns princípios básicos com respei—
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to aos marcadores de intervalo de tempo e às sequências de dados de saída. Assim,
os marcadores de intervalo de tempo (MIT) poderão ser do tipo “CONSULTA”,
“FIM DE SEMANA”, “ESTATISTICA”, etc., isto é, eles são limitados aos tipos
de MIT fornecidos pelo sistema.

As seqiiências de dados de saída (figura A.1 do apêndice A), que
correspondem aos relatórios do sistema alvo, terão opção de escolher o tipo dd
formato com o qual serão mostrados na tela, no momento da execução. Essed
formatos são VERTICAL E HORIZONTAL. Essa insformação servirá para ai

prototipação do sistema. O formato vertical será utilizado principalmente para
responder a consultas no terminal de vídeo, enquando que o formato vertical
será mais utilizado para emitir relatórios via impressora. No primeiro, os cam-
pos aparecerão dispostos horizontalmente, isto é, cada campo seguido de seu
conteúdo, numa linha. No segundo, haverá um cabeçalho, contendo o título dos
campos e em seguida aparecerão as várias linhas de detalhe.

3.3.6 Relatórios

Como foi mencionado anteriormente, o sistema AnEspO tem a dis—

posição do engenheiro de software alguns relatórios, quexpodem servir como do-
cumentação do sistema, assim como para verificação de consistência da base. Ini—

cialmente foram projetados quatro tipos de relatórios: Entidades e Ações, Ações
e seus Atributos, Resumo da Rede de processos e Tipos de dados não definidos (

correspondentes a tipos de dados que são identificadores de entidades). Posteri-
ormente podem ser adicionados outros tipos de relatórios.

No módulo Executor da Especificação Operacional (ExEspO), ou-
tros tipos de inconsistências serão checadas e caso haja erros, outros relatórios
serão emitidos.

3.4 Aspectos Principais da Especificação do
AnEspO

Uma das maiores preocupações do Analisador de Especificações O-
peracionais é facilitar o_ trabalho do engenheiro de software na fase de especificação
de um Sistema de Informação. Várias características próprias do AnEspO aju-
darão a atingir esse objetivo.
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Por ser uma ferramenta totalmente interativa (on-line), uma dessas
características é a interface amigável projetada para a interface homem—máquina.
O AnEspO conta com uma interface baseada em janelas, menus superpostos e
formulários eletrônicos, que foi desenvolvida com a ajuda de um conjunto de
rotinas para gerenciamento de interface com o usuário (TOOLKIT) desenvolvida
por [Tr89a]. Dessa maneira, o AnEspO guia o engenheiro de software dentro das,
fases do método JSD.

Na medida que a informação é inserida na Base de Especificação;
(Base de dados Sistema), ela pode vir a aparecer em seguida nummenu de escolha;
evitando ao máximo que o engenheiro de software tenha que digitar informação%
que já se encontra armazenada e que pode causar erros de inconsistência. Por
exemplo, para inserir um atributo será necessário saber a que entidade e ação ele
pertence; e essa informação, por já estar inserida na base de especificações, será
solicitada ao usuáriomediante menus de escolha.

A manipulação da informação no AnEspO é padronizada. Para .

todos os módulos descritos na seção anterior existe a opção de: Inserir, Consultar,
Modificar e Eliminar informação.

Para desenvolver a especificação dos requisitos do AnEspO foi uti-
lizada a estratégia de protomodelagem. Segundo [Bo84], essa estratégia ajuda
na definição dos requisitos de um sistema, ja que as necessidades do usuário são
extraídas, apresentadas e desenvolvidas conforme a construção de um modelo de
trabalho rápido e em contexto, para obter o sistema final. O protótipo desen—
volvido foi um “PROTÓTIPO EM PAPEL” que mostrava passo a passo como
funcionaria o AnEspO, mediante a seqiiência de telas do sistema.

Para que o protótipo fosse consistente se utilizou adicionalmente a
ajuda de Diagramas de Transição de Estado, da maneira como foi sugerido por
[Wa82]. Eles indicam a ordem em que as telas devem seguir e as ações que o
sistema deve realizar entre a exibição de uma tela e outra. Um exemplo desses
DTE é mostrado na figura 3.10 que define a sequência de telas e ações a serem
executadas, do módulo Estruturação Cronológica. A especificação completa do
sistema pode ser encontrada no documento de trabalho [R089].

A implementação do AnEspO foi feita utilizando a linguagem de
programação C, (compilador C Aztec versão 4.1), em ambiente de microcom-
putadores tipo PC e sob o sistema operacional MS-DOS 3.1. Foi utilizado o
núcleo da base de dados do Sistema Integrado para Produção de Software (Base
de Dados MRO), como suporte de armazenamento da informação.
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3.5 Considerações Finais

Foi apresentada neste capítulo, uma pequena introdução ao Sistema
Integrado para Produção de Software (SIPS), de maneira a ressaltar a utilização
de modelos Meta para a especificação de ferramentas que apoiam o desenvolvi-
mento de software.

O modelo de dados para o processo de criação de uma definição
meta para a metodologia JSD, na qual se encontra baseado esse ambiente, foi
descrito na seção 3.2.2.

Posteriormente foi apresentada a arquitetura do AnEspO como
sendo constituída de cinco módulos principais, cada um dos quais foi devida-
mente relacionado com as etapas de JSD. Um resumo desses módulos é dado
abaixo:

. TIPOS DE DADOS: este módulo permite ao engenheiro de software
relacionar os tipos de dados com os atributos, vetores de estado e seqiiências
de dados do sistema alvo.

. ENTIDADES—AÇOES—ATRIBUTOS: este módulo permite a entrada
das entidades, ações e atributos do sistema em desenvolvimento e relaciona-
se com a primeira etapa de JSD.

.

. ESTRUTURAÇÃO CRONOLÓGICA: em JSD a estruturação crono—

lógica é representada por um diagrama que mostra a sequência de ações,
iteração de ações e ações alternativas. No AnEspO este módulo permite
a entrada dessa estruturaçãocronológica no tempo, utilizando uma forma
textual.

. MODELO INICIAL: Este módulo está relacionado com a terceira fase
do método JSD. Ele permite que o modelo iniciado nasfases anteriores seja
conectado ao mundo real usando conexões de sequência de dados ou vetor
de estados.

. REDE DE PROCESSOS: permite inserir outros processos de mode-
lagem e completar as entradas do sistema alvo, assim como também as
saídas que podem ser produzidas pelo sistema, chamadas em JSD de pro—

cessos funcionais.

O módulo adicional RELATÓRIOS também foi descrito, de maneira
a oferecer ao engenheiro de software uma ajuda na depuração da especificação do
sistema alvo criada.

51



No final foram descritos alguns aspectos relevantes da especificação
do AnEspO e os recursos computacionaisutilizados para sua implementação.
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Capítulo 4

Sobre o Protótipo Desenvolvido

4.1 Considerações “Iniciais

Este capítulo tem o objetivo de demonstrar o protótipo do AnEspO
desenvolvido para validar parte das idéias contidas no projeto ADAO, isto é,
desenvolver um ambiente de software baseado em especificações operacionais,
gerando inclusive, um protótipo do sistema alvo. Si

No capítulo anterior foram destacados alguns aspectos principais
da especificação do AnEspO. Neste capítulo são destacados os pontos principais
da implementação do protótipo desenvolvido, assim como decisões de projeto que
levam a restrições do seu uso.

No restante do capítulomostram—se quais devem ser os procedimen-
tos iniciais para o uso do protótipo e apresenta—se um caso, onde a especificação
de um sistema exemplo de pequenoporte é desenvolvida passo a passo, ilustrando
a interface do protótipo.

4.2 Arquitetura do Protótipo
Como foi dito anteriormente, o AnEspO foi implementado utili-

zando-se a linguagem de programação C. A escolha desta linguagem deveu—se,
basicamente, a que as rotinas de manipulação da Base de Dados MRO estavam
implementadas em C. Além disso, C é uma linguagem de propósitos gerais com
características de expressão, controle de fluxo e estruturas de dados econômicas.
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Sua generalidade torna-a mais conveniente e eficiente para muitas tarefas do que
outras linguagens supostamente mais poderosas [Ke78].

Para uma boa estruturação do sistema, ele foi dividido em vários
módulos menores, de maneira a facilitar a implementação e a manutenção, melho-
rando assim a produtividade durante o desenvolvimento do protótipo por permitii
a construção de componentes reusáveis. O programa principal do projeto ADA
chama todas as ferramentas que o compõem, dentre elas o AnEspO. O AnEspOi,
por sua vez, está encarregadode chamar todos seus componentes: Tipos de dados?,
'Entidades, Ações, Atributos, Estruturação Cronológica, Modelo Inicial, Rede de
Processos e Relatórios. Cada um desses componentes constitui um módulo na

_ implementaçãodo protótipo.
.

ª

l

4

Como já fói citado anteriormente, a interface dos módulos do
AnEspO está padronizada em quatro operações: inserir, consultar, modificar,
e eliminar, que também constituem submódulos dos módulos mencionados no
parágrafo anterior.

Para uma melhor visualização da arquitetura de implementaçãodo
AnEspO foi contruído um diagrama hierárquico envolvendo os principais pro-
cessos do sistema. Esse diagrama é mostrado na figura 4.1. Adicionalmente, a
figura 4.2 mostra o diagrama hierárquico do módulo Estruturação Cronológica,
correspondente ao diagrama de transição de estados mostrado na figura 3.10 do
capítulo anterior. Todos os outros módulos do AnEspo têm uma hierarquia de
módulos similara mostrada nessa figura.

Uma das limitações da implementação realizada é o fato de ter sido
imposta a condição de que cada sistema alvo especificado tenha sua. própria Base
de dados de Especificação. Isso constitui uma restrição, pelo fato de que a Base de
Dados MRO não restringe esse aspecto, isto é, seria possível ter várias instâncias
de sistemas com a mesma definição da Base de Dados, mas isso envolveria um tipo
de gerenciamento mais minucioso que não foi realizado neste primeiro protótipo.
A implementação não impede que existam vários sistemas, mas- simplesmenteela
não controla que a informação de entidades, ações, etc, correspondam a diferentes
sistemas.

O número de entidades, ações, atributos, processos de modelagem,
processos funcionais, etc, que o sistema aceita, foi limitado a trinta elementos
“nesta implementação do protótipo, isto é, trinta entidades para o sistema, trinta
ações para cada entidade, trinta atributos para cada ação,etc. Esse número
poderia ser aumentado facilmente, tendo só como limite a capacidade do equipa-
mento utilizado. Cabe mencionar que esta também não é uma limitação da Base
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Figura 4.1: DIAGRAMA HIERÁRQUICO DOS PROCESSOS PRINCIPAISDO
AnEspO

de Dados MRO, mas sim do protótipo desenvolvido.

A limitação mencionada acima se deve ao fato de que os objetos
devem estar colocados numa tabela; armazenados na memória principal antes de
serem mostrados nas janelas (menus) da interface. Aumentando-se o tamanho
dessas tabelas definidas estaticamente aumenta-se o número de objetos que po-
dem ser manipulados pela interface.

No que se refere ao volume de programas, o protótipo foi desen—
volvido com um total de aproximadamente37 programas específicos e 35 rotinas
de propósito geral. O programa executável tem um tamanho aproximado de 200
Kbytes.

4.3 Uso do Protótipo
Para que o projeto ADAO entre em execução é preciso ter definida a

descrição da base de dados da especificação, onde será armazenada a especificação
do sistema alvo.

Esta tarefa é realizada com a ajuda de uma ferramenta da Base de
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Figura 4.2: DIAGRAMA HIERÁRQUICODO MÓDULO ESTRUTURAÇÃO
CRONOLÓGICA

Dados MRO chamada SIPS_G. Essa ferramenta cria uma base de dados e esta-
belece as pessoas que poderão ter acesso a ela, assim como a forma desse acesso.
A interação dessa ferramenta com o gerente do projeto,é feita a través de um
diálogo, onde o gerente do projeto deve responder a perguntas que especificarão
para a Base de Dados MRO algumas informações tais como:

Nome da descrição a ser criada;

Nome e código do gerente;

A Base-Meta que será utilizada. Neste caso, a Base Meta contém a definição
do método JSD que será usado para a especificação do sistema alvo e será
chamada “JSD”;

gerente;
Nome e código de outros participantes do grupo de projetistas, além do

Grau de proteção quanto ao acesso a ferramentas do ambiente que cada
participante possui.

A partir das respostas fornecidas a essas perguntas, a Base-Sistema
ou Base da Especificação é inicializada, gerando um conjunto de arquivos que
guardarão a informação de objetos, atributos, comentários, relacionamentos, etc.
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Figura 4.3: MENU PRINCIPALDO PROJETO ADAO

Esse conjunto de arquivos gerados pelo SIPS_G para guardar a in-
formação do sistema alvo, deverá, estar na mesma área de trabalho onde o AnEspO
será executado. '

A base de dados criada terá sempre que ser aberta e fechada, antes e
depois de sua utilização. As ferramentas do projeto ADAO serão as encarregadas
de fechar a base, sempre que saiam de execução. Enquanto que para a abertura
haverá duas possibilidades de fazê-lo, na primeira opção o projetista entra com
a informação de abertura: Nome da- base, Nome do gerente e Código do gerente;
na segunda opção o próprio ADAO, abre internamente a base, criando essas
informações através do programa principal. Para começar a execução do AnEspO,
basta digitar o nome do ambiente no qual se encontra inserido: “ADAO”. Por
ser parte de um ambiente completo para desenvolvimento de software, ele será
ativado para execução quando a opção ESPECIFICAÇÃO do menu principal
desse ambiente for escolhida, como é mostrado na figura 4.3.

Imediatamente após essa escolha, pede-se o nome do sistema que
está sendo desenvolvido e informações gerais tais como: Descrição do Sistema
e Responsável. Posteriormente aparece o menu principal do AnEspO, o qual
ativa os diferentes módulos da ferramenta, que foram descritos no capítulo ante—

rior. As opções do menu principal do AnEspO são: Tipo de dados, Entidades,
Ações, Atributos, Estruturação Cronológica, Modelo Inicial, Rede de Processos e
Relatórios. A figura 4.4 mostra como esse menu aparece na tela.

A escolha de qualquer uma dessas opções, (com exceção da opção
Relatórios, que tem outro tipo de tratamento), ativará o menu de operações do
AnEspO: Inserir, Consultar, Modificar e Eliminar. A partir daí a interação com
o engenheiro de software será feita dependendo das necessidades de cada módulo,
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Figura 4.4: MENU PRINCIPAL DO AnEspO

utilizando sempre mensagens que o alertarão sobre a informação a ser manipulada.
A interface amigável, sob a qual foi desenvolvido este protótipo permite a que ele
seja bastante fácil de ser utilizado, sem necessidade de maior treinamento.

4.4 Um Caso

0 exemplo escolhido para mostrar o processo de especificação de sistemas usan-do a ferramenta AnEspo desenvolvida é de um “Videoclube de médio porte”,
extraído de [M889a], e que será descrito sucintamente a seguir:

“Os membros do Videoclube se inscrevem mediante o pagamento
inicial de uma módica quantia e o preenchimentode uma ficha cadas-
tral. Após isso estão aptos a retirarem quantas fitas quiserem, desde
que uma de cada vez, pagando um preço fixo diário por fita retirada.
O objetivo do Sistema de Informação a ser projetado é controlar o
pagamento dos clientes e a situação de cada fita”.

Com base nas características do videoblube, será mostrada a solução
adotada por Masiero. A medida que a especificação vai sendo desenvolvida
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seguindo as diferentes etapas do método JSD, serão apresentadas algumas telas
do AnEspO, correspondentes a mesma fase da especificação, mas utilizando o
protótipo desenvolvido.

PASSO DAS ENTIDADES, AÇÓES E ATRIBUTOS ?

As entidadesconsideradas como relevantes no sistema do videoclubej
são: MEMBRO e FITA. A tabela 4.1 mostra a lista dessas entidades, de suas ações3

e dos atributos associados às ações. ;

No AnEspO, o passo das entidades, ações e atributos é realizado
em três etapas, pois será necessário entrar primeiro com as entidades do sistema,
para posteriormentepoder entrar com suas ações respectivas. Da mesma maneira,
será necessário ter armazenadas na base as ações, para poder entrar com seus
respectivos atributos. Isto ocorre devido a relação existenteentre entidades, ações
e atributos, e a interface foi projetada dessa forma para garantir a consistência
da especificação que está sendo inserida, isto é, não se pode inserir uma ação sem
que ela esteja associada a uma entidade, um atributo deve estar associado a uma
ação, etc.
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[| ENTIDADE ] AÇÃO | ATRIBUTO l
MEMBRO INSCREVER

ALUGAR

PAGAR

- identificação do membro
- nome do membro
- endereço, etc.

- identificação do membro
— identificação da fita
— total devido data-aluguel

— identificação do membro
- data do pagamento
- valor do pagamento, etc.

FITA COMPRAR

SAIR

RETORNAR

DESCARTAR

- identificação da fita
- título
- volumes

_

— data da compra
— resumo do filme, etc.

- identificação do membro
- identificação da fita
- data da saída

— identificação da fita
- data do retorno

- identificação da fita
— data do descarte
- motivo

TABELA 4.1 ENTIDADES, AÇÓES E ATRIBUTOS DO SISTEMA

No AnEspO será requerida informação adicional a da tabela 4.1. No
caso das entidades será pedida a descrição da entidade e seu identificador. Um
exemplo de como aparecerá essa informação na operação de consulta da entidade

DO VIDEOCLUBE

FITA é mostrada na figura 4.5.

As ações guardam como, informação adicional, sua descrição. Da
mesma forma, os atributos armazenam o seu tipo de dados e seu domínio (contí»
nuo, discreto, ou alfanumérico). A figura 4.6 (a), (b), (c) e (d) mostra a sequência
de telas necessárias para se realizar a inserção de um atributo da entidade FITA
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Figura 4.5: INFORMAÇÃO DA ENTIDADE FITA

de maneira a que o leitor possa perceber como estão relacionadas as informações
das entidades, ações e atributos, dentro do AnEspO.

PASSO DA ESTRUTURAÇÃO CRONOLÓGICA

O Diagrama de estruturação Cronológica das ações ou Diagrama de
Estrutura (DES), mostra a ordenação no tempo das ações das entidades MEM—

BRO e FITA. A figura 4.7 mostra o DES para essas entidades.

No AnEspO o passo da estruturação cronológica é realizado usando
a forma equivalente para a representação dos DEs, que é o texto estruturado. No
capítulo três foi apresentada a gramática utilizada para a inserção deste texto. A
figura 4.8 mostra como aparece esse texto na operação de consulta a Estruturação
Cronológica.

PASSO DE CONSTRUÇÃO DO MODELO INICIAL

Neste passo são criadosos processos de modelagem que vão simular,
no computador, o comportamentodas entidades especificadas. Além dos processo
são definidas as conexões entre eles e o mundo real.
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Figura 4;6: SEQÚÉNCIA DE TELAS PARA A INSERÇÃO DE UM ATRIBUTO
DA AÇAO COMPRAR DA ENTIDADE FITA
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Figura 4.8: TEXTO ESTRUTURADO PARA A ENTIDADE FITA

64



MEMBRO-O _ª©-—_p “EMBRO-1 ,

_

i

FITA - O * FII FHA -1

Figura 4.9: DIAGRAMA DE ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA DO VIDEO-
CLUBE, NO PASSO DO MODELO INICIAL.

No sistema de Videoclube são criados os processos FITA—1 e MEM-
BRO—1. A entidade FITA, (ou o processo correspondente FITA-O), comunica—se
com o processo FITA-1 através de uma conexão por sequência de dados, cada
vez que ela sofre ou executa uma ação. Da mesma forma, a entidade MEMBRO,
comunica-se com o processo de modelagem através de uma conexão por sequência
de dados.

O Diagrama de Especificação do Sistema (DES) definido para o
sistema de Videoclube, no passo do modelo inicial, é mostrado na figura 4.9.

Da mesma maneira, esse modelo inicial será inserido no AnEspO.
O nome do processo de modelagem, também chamado de processo do sistema no
protótipo, será gerado automáticamente, adicionando o sufixo “ —1 ” ao nome da
entidade correspondente. Posteriormente será pedido o tipo de comunicação (

sequência de dados, ou vetor de estados) e as informações necessárias para essa
comunicação, isto é, nome da comunicação, descrição e tipo de dados. A figura
4.10 mostra o modelo inicial da entidade FITA da maneira como essa informação
estará disposta na tela.

PASSO DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE PROCESSOS
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Figura 4.10: MODELO INICIAL DA ENTIDADE FITA

Neste passo deve—se completar o modelo inicial do sistema com os
processo funcionais. Continuando com o exemplo do Videoclube, pode-se imaginar
que os usuários solicitaram os três relatórios seguintes:

. Produzir automaticamente as notas de aluguel

. Informar a situação de cada fita, isto é, se está fora ou se está disponível
para alugar.

. Emitir um relatório semanal com a estatística das fitas “alugadas durante a
semana. ' '

O Diagrama de Especificação do Sistema, mostrado na figura 4.11,
reúne as três funções especificadas e adicionadas ao modelo inicial.

A seguir são comentados as decisões tomadas para a construção
desse diagrama.

Produção automática de notas de aluguel
Quandouma fita sai do Videoclube, assinalando que um aluguel está

em curso, o processo FITA-1 deve enviar uma mensagem referente a ação ALU—

GAR, para o processo MEMBRO-1. Este, ao receber a mensagem, deve registrar
os dados referentes a essa ação, tais como: valor a pagar, data do aluguel, etc.
Dessa forma, a operação ALUGAR deixa de passar pelo canal de comunicações
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Figura 4.11: DES DO SISTEMA DO VIDEOCLUBE

que liga o mundo real ao processo FITA-1 (MEM na figura 4.9) e passa a ser
gerada automaticamente por FITA—1, após cada ação SAIR.

O processo FITA—1 deve consultar o registro dos dados, (chamado
em JSD de Vetor de Estados) de MEMBRO—1, para saber o nome e endereço que
deverá constar da nota de aluguel.

Essa função, por ser bastante simples, foi embutida dentro do pro-
cesso de modelagem FITA—1. Na figura 4.11 pode ser observada a inclusão da
consulta ao vetor de estado de MEMBRO-1, do envio dar-mensagem RAL (regis-
tro de aluguel) ao processo MEMBRO-1, e do processo funcional “Emitir Nota
de Aluguel”, embutido dentro de FITA-1.

Consulta a situação da fita

Quando o usuário deseja realizar uma consulta, deve informar ao
sistema através de algum sinal. No caso de um sistema manual, a própria exis-
tência da ficha externa da fita no painel, indica que ela se encontra disponível
para aluguel. Num sistema automatizado, o sinal seria um fluxo de dados vindo
externamente ao sistema e indicando o desejo de ativar o processo que realiza a
consulta. Este consulta ao vetor de estado do processo de modelagem FITA—l e
retorna a mensagem apropriada.
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O sinal que vem externamente para o sistema e a sequência de dados
CO da figura 4.11 que indicará a requisição de consulta, e que por ser um sinal
externo corresponde a um marcador de intervalo de tempo.

Geração de estatísticas semanais

Esta função difere das outras porque ela deve se comunicar comi

o processo de modelagem FITA- 1 através de uma seqiiência de dados (Figura
4.11). Isso ocorre porque é FITA—1 quem toma a iniciativa de comunicar que
uma fita foi retirada ou devolvida. Só ele possui essa informação. Ao receber um]
fluxode dados ALU, o processo funcional Preparar-Estatistica-Semanal acumulaj
os totalizadores apropriados. Quando pelo mesmo canal, aparece a informação de
que é um Fim de semana (FS), a estatística é enviada para o mundo real através
de uma mensagem de saída.

A intercalação de'FS e ALU indica que o processo preparar es-
tatística semanal recebe os dois fluxos por um mesmo canal de entrada, na ordem
em que aparecerem. FS indica que os totais acumulados devem ser emitidos e
reinicializados para os próximos ALUs. A diferença entre a comunicação por
seqiiencia de dados, nesta função e por vetor de estado na outra, deve—se ao fato
de que nesta a decisão de enviar o fiuxo está em FITA-1 ao passo que na anterior
a decisão de consultar esta no processo funcional.

No AnEspO este passo pode ser. realizado da mesmamaneira como
foi descrito acima, isto é, acrescentando a rede de processos função por função.
Difere da forma gráfica apresentada na figura 4.11, porque o engenheiro de soft—

ware terá que indicar o Huxo das sequências de dados e/ou vetores de estado que
entram e saem de cada processo de modelagem ou funcional, em forma textual,
isto é, usando as seguintes opções do AnEspO: Recebe Sequência de Dados, Gera
Seqiiência de Dados e Consulta Vetor de Estados, como foi descrito no capítulo
anterior. A figura 4.12 mostra o menu de escolha correspondente a esses tipos de
fluxos no módulo rede de processos do AnEspO. As figuras 4.13 e 4.14 mostram a.
operação de consulta correspondente ao processo FITA—1 e ao processo funcional
Preparar estatística semanal, respectivamente, para indicar como essa informação
está guardada na base.

Adicionalmente aos módulos correspondentes aos quatro passos do
método JSD, o AnEspO fornece ao engenheiro de software o módulo de RE-
LATÓRIOS, como, foi descrito no capítulo anterior. Eles facilitam a docu—

mentação do sistema e o controle de consistência da base com a especificação
do sistema alvo. A figura 4.15 mostra uma parte do relatório de Entidades e
Ações do sistema do Videoclube, emitido pelo AnEspO.
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Figura, 4.13: REDE DE PROCESSOS DE FITA-1
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Figura 4.14: REDE DE PROCESSOS DE PREPARAR ESTATISTICA SEMA—
NAL

SISTEMA: Videoclube

ENTIDADE: Fita
IDENTIFICADOR: id—fita
DESCRICAO: fitas disponiveis no Videoclube para serem alugadas
A C A O : Comprar
DESCRICAO: O dono do Videoclube compra uma nova fita

A C A O : Sair
DESCRICAO: Uma fita sai do Videoclube para ser alugada

A C A O : Retornar
DESCRICAO: A fita retorna ao acervo do Videoclube

A C A O : Descartar
DESCRICAO: A fita nao esta mais disponível para aluguel

FigIIra 4.15; RELATÓRIO PARCIAL DA INFORMAÇÃO DE ENTIDADES E
AÇOES DO SISTEMA DO VIDEOCLUBE
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Toda a informação da especificação armazenada na base, pode tam-
bém ser obtida usando a operação de CONSULTA nas diferentes etapas do sis—

tema.

Para o caso da operação de ELIMINAÇÃO, o engenheiro de soft-
ware deve estar ciente do impacto da remoção da informação da base, devido a
associação entre os objetos da base, tais como entidades, ações, atributos, tipos?
de dados, etc. Por exemplo, a remoção de uma entidade implica na remoção de
todos os relacionamentos dessa entidade

4.5 Considerações Finais

Neste capítulo foi apresentada a arquitetura do protótipo do
AnEspO, mostrando como ele foi implementado em termos de módulos de pro-
gramas. São também apresentadas algumas limitações do protótipo, salientando
os motivos pelos quais essas limitações ocorrem.

Posteriormente, foram descritos os passos que devem ser seguidos
para iniciar a sessão de trabalho com o Analisador de Especificações Operacionais,
assim como a utilização da ferramenta SIPS-G que gerará a descrição da base
sistema onde será armazenada a especificação do sistema" alvo.

Finalmente, foi descrito o exemplo de um Videoclube, mostrando a
especificação do sistema seguindo os passos do método JSD e ao mesmo tempo
ilustrando os passos correspondentes aos módulos do AnEspO.
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Capítulo 5

Conclusões Finais

5.1 Avaliação do AnEspO

Este trabalho teve como objetivo principal mostrar a viabilidade de
se desenvolver um Analisador de Especificações Operacionais para dar apoio ao
engenheiro de software na fase de especificação do desenvolvimento de sistemas.

Para atingir esseobjetido, foi estudado o método de Jackson (Jack-
son System Development — JSD), considerado pela literatura técnica especializada
como um método com passos bem definidos na condução da especificação à, im—

plementação, usando uma abordagem operacional.

Foi também feito um levantamentodos esforços de desenvolvimento
de ferramentas de apoio por computador ao desenvolvimento de software (CASE),
baseadas no método JSD e outros métodos correlatos, de maneira a perceber a
importância delas no âmbito do desenvolvimento de sistemas.

O AnEspo é uma ferramenta do tipo CASE que se encontra inserida
num ambiente maior chamado Ambiente de Desenvolvimento para Abordagem
Operacional (ADAO). O projeto ADAO é um ambiente que integra várias ferra—

mentas para apoiar parte do ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas: desde
a fase de especificação até a implementação de sistemas de informação.

Para o desenvolvimento do protótipo do AnEspO, foi inicialmente
preparado o modelo de dados do método JSD, de maneira a possibilitar a criação
da base de Dados Meta onde se encontra armazenada a definição da metodologia,
que será utilizada por todas as ferramentas do projeto ADAO.
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Segundo [M889b], a idéia de se utilizar uma base de dados META
para armazenar informações a respeito da especificação de software não é nova.
O projeto ISDOS foi um de seus precursores com o desenvolvimento dos sistemas
PSL/PSA [Te77] e SEM [Te80]. No Brasil, essa idéia foi utilizada no sistema
SACDS [Tr82] e depois no núcleo de base de dados do Sistema de Integração
para Produção de Software (SIPS), desenvolvido no CTI [Tr86], e utilizado paraa elaboração deste trabalho.

,

Sob essa Base de Dados Meta foi desenvolvido o AnEspO, como
uma ferramenta para armazenar especificações operacionais e que posteriormente
será utilizada para a geração do protótipo executável do sistema alvo. O engeij—

nheiro de software também poderá ter a sua disposição relatórios de consistênciae
completude da especificação, de maneira a conseguir uma especificação favoravel
a suas necessidades.

A interface amigável com a qual foi desenvolvido este protótipo
facilita sua utilização, mas é importante salientar que uma interface gráfica para
os diagramas de estruturação cronológica e da rede de processos seria muito mais
amigável. Esforços nesse sentido estão sendo iniciados, para o desenvolvimento
de um editor gráfico.

A implementação realizada foi testada com testes de casos indi-
viduais para cada programa ou conjunto de programas é também com um caso
completo de um sistema de informação para um Videoclube, como foi apresentado
no capítulo 4.

Acreditamos que o trabalho atingiu seu objetivo na medida de
demonstrar a viabilidade de desenvolver uma ferramenta baseada na abordagem
operacional de JSD, e que contribuiu para facilitar o trabalho do engenheiro de
software na etapa de especificação, que geralmente é feita com técnicas manuais.
O desenvolvimento de sistemas de informação usando a técnica de protomode-
lagem [8084], faz» com que a barreira entre o usuário final e o engenheiro de
software seja quebrada, devido ao tempo de resposta menor com que os resulta—
dos são obtidos. Dispor, então, de uma especificação automatizada, para gerar
esse protótipo do sistema final é muito importante. Logicamente, esta ferramenta
serámais interessante quando as outras ferramenrtas do projeto ADAO estiverem
integradas, já que com isso poderá ser completado o objetivo do projeto.

Os testes realizados com o sistema de Videoclubemostraram que o
tempo de resposta do sistema é bastante satisfatório, mas outros testes com a
base carregada devem ser realizados.
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5.2 Sugestões para a Evolução do AnEspO e
outras Pesquisas

Como foi dito na seção anterior, um ponto merece consideração
especial para futuras pesquisas: o desenvolvimento de uma interface gráfica para
os diagramas de estruturação cronológica e especificação do sistema utilizados no
método JSD. O diagrama de implementação não está sendo considerado porque
o objetivo do projeto ADAO é gerar um protótipo do sistema alvo, sem passar
pela fase de implementação de JSD. Essas idéias estão descritas em [MsSQb].

A implementação de mais relatórios, é também interessante, para
fortalecer a documentaçãoda especificação do sistema alvo e oferecer mais opções
ao engenheiro de software;

Logicamente, a integração com as outras ferramentas do projeto
ADAO, como o Editor de Textos Estruturados, o Executor da Especiiicação O—

peracional e o Sistema gerenciador da Interface da Aplicação, é de muita im-
portância para conseguir complementar o objetivo do projeto, isto é, ser um
ambiente de apoio a parte do ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Com relação especificamente ao AnEspO, outros casos de teste de—

vem ser desenvolvidos com o seu apoio para fazer uma validação mais abrangente
do ferramental desenvolvido e, se for necessário, realizar modificações ou melho-
rias. Isso deverá ser feito com o uso da ferramenta em cursos de graduação no
ICMSC, onde serão desenvolvidos projetos com o auxílio do AnEspO.
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Apêndice A

O Modelo de DadosJSD

Neste apêndice apresenta-se o Diagrama Entidade Relacionamento
completo, correspondente ao método JSD que foi descrito no capítulo três, con—

juntamente com o dicionário de dados correspondente.

Em seguida, apresenta-seo Diagrama de Representaçãode Objetos
(DRO), para o qual foi mapeado o diagrama anterior, como ajuda na codificação
da linguagem do Interpretador Meta.

Finalmente, mostram-se os relatórios emitidos pelo Interpretador
Meta depois da criação da definição da metodologia JSD na Base de Dados Meta.
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A.1 Dicionário de Dados da Modelagem do Mé—

.

todo JSD

AÇÓES:
É algum evento que ocorre no mundo real o qual o sistema deve ser informado,
causando uma modifica ção atômica na base de dados.

. NOME: identificação da ação

0 DESCRIÇÃO: descreVe a função da ação com respeito à entidade corres-
pondente.

'

ATRIBUTOS:

São as características de cada ação.

. NOME: identificação do atributo

. TAMANHO: corresponde ao tamanho do atributo para o caso de tratar-se
de um atributo relacionado com um tipo de dados ““Caracter”.

. DOMÍNIO: guarda o tipo de domínio (discreto ou contínuo), do atributo.

(VALOR MÁXIMO: guarda o Valor máximo do atributo para o caso de
um domínio contínuo.

. VALOR MÍNIMO: guarda o valor mínimo do atributo para o caso de
um domínio contínuo.

DIAGRAMA DE ESTRUTURA:

E um diagrama que representa o diagrama de estrutura de uma sequência de
dados ou um texto de processo.

o 'ID: nome que identifica o diagrama de estrutura dentro do AnEspo. Esse
nome será de uso interno do sistema ja que na realidade cada diagrama
corresponde a uma entidade.

. TEXTO: Texto do diagrama de estrutura que será fornecido pelo Enge-
nheiro de Software em uma linguagem pré-definida.
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. GRÁFICO: Campo previsto para guardar o diagrama de estrutura em
uma forma gráfica, em versões posteriores do ambiente ADAO.

ENTIDADES:

São objetos do mundo real que executam ou sofrem um conjunto de ações ordel-
nadas no tempo.

'

. NOME: identiíicação da entidade

. DESCRIÇÃO: descreve a função que desempenha a entidade dentro do
sistema alvo.

PROCESSO DE MODELAGEM:

E um processo sequencial que modela os acontecimentos do mundo real.

. NOME: identificação do processo de modelagem

. DESCRIÇÃO: descreve, na forma de um texto, o processo do mundo real.

. CONJUNTO DE INSTRUÇÓES: são todas às instruções de entrada
e saída (Read e Write) que estão envolvidas no processo de modelagem.

PROCESSO FUNCIONAL:

Constitui um processo que é somado ao sistema com o propósito de produzir
saídas.

. NOME: é o nome que identifica o processo funcional

. ESPECIFICAÇÃO: É o texto estruturado do processo funcional, descre-
vendo seu comportamento.

. CONJUNTO DE INSTRUÇOES: são todas as instruções de entrada
e saída (Read 8 Write) que estão envolvidas no processo funcional.

. DESCRIÇÃO: é uma descrição do processo funcional fornecida pelo u—

suário.
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SEQÚÉNCIA DE DADOS:

E um conjunto ordenado de registros ou mensagens através dos quais dois pro-
cessos se comunicam, os registros são lidos por um processo na mesma ordem em
que foram escritos por outro processo.

o NOME: identificação da sequência de dados

0 DESCRIÇÃO: descreve o conteúdo da seqiiência de dados

Esses dois atributos serão válidos para todos os tipos de sequências de dados.
Como mostra o diagrama do modelo de dados as sequências são de vários tipos:

SEQÚENCIA DE DADOS DE ENTRADA: Englobam todas as seqiiên-
cias de dados que têm um Huxo de chegada para um processo de modelagem ou
funcional. Na sua vez elas podem ser:

. SEQÚENCIA DA DADOS INTERNA: representa uma sequência de
entrada a um processo que foi produzida internamente no sistema por uma
função interativa.

. SEQÚÉNCIA DE DADOSEXTERNA: É também uma sequência de
entrada que chega ao processo vinda do mundo externo ao sistema. Esse
tipo de sequência de dados pode ser classificada em dois subtipos:

DO MUNDO REAL: quando trata-se de sequências de entrada que
chegam do mundo real e são absorvidas por um processo de modelagem.

MARCADOR DE INTERVALO DE TEMPO: quando trata-se
de uma sequência de entrada que é absorvida por processos funcionais na
forma de marcadores de tempo como seu nome mesmo diz. Essos tipos de
sequência. tem um atributo adicional, ”TIPO”, que indica a frequência de
ativação do processo. Exemplo: Consulta, Fim de Semana, Fim de Mes,
etc.

SEQÚENCIA DE DADOS DE SAÍDA: Constitui um processo que é somado
ao sistema com o propósito de produzir saidas.

. FORMATO: opção da forma na qual a saída será formatada na tela. Pode
Ser formato vertical ou horizontal.

SISTEMA:
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É um componentedo diagrama da modelagem JSD que não faz parte do método,
mas foi criada para guardar a identificação do sistema alvo.

o NOME: é o nome que identifica ao sistema alvo na base de especificações.

0 DESCRIÇÃO: descreve o objetivo do sistema.

. RESPONSÁVEL: guarda o nome do Engenheiro de Software responsável
pelo sistema.

. VERSÃO: é um número ou identificação da versão do sistema.

TIPO DE DADOS:

Componente da modelagem da metodologia JSD que mesmo, sem formar parte
dos passos de JSD, será o fundamentopara que a especificação armazenada possa
ser executada automaticamente nas etapas posteriores do ambiente.

. NOME: campo que identifica o tipo de dados.

o TIPO: guardará o “tipo” de dados propriamente dito que pode ser forne-
cido pelo sistema (Inteiro, Booleano, Caracter, etc), ou pelo usuário (tipos
de dados simples ou compostos).

. TAMANHO: consiste do tamanho do tipo de dados no caso de tratar-Se-
de um tipo de dados “Caracter” ou um tipo de dados “Composto”.

VALOR:

E um componente que foi criado para guardar os valores dos domínios discretos
de um atributo.

. CÓDIGO: é o código ou identificador do domínio discreto.

. DESCRIÇÃO: é a descrição do código do domínio discreto.

VETOR DE ESTADOS:

São as variáveis locais de um processo.

o ID. VE: é o nome que identifica ao vetor de estados.

. PROCESSO CONSULTADO: cada vetor de estados, pertence a um
processo. Este campo guardará o nome do processo ao qual pertence.

84



modolc soo modelados

___—___

entidade
por

o nome çó . nome
. “"—_.- desencoo

(noª ”
desqucão

rezºonsãvel “,º ,é:
versão «º _º

,. __ cº :, .

O 'º,no - a. ' &aº o ,,: k "' 4'/,o nº. % 'cº 'a 0Q (º 91

0oª «:
<. 5 & co ' ºoRª " OProcesso 3 "

modelo e : % ' %9 '“ )( ') _
»o ,, J

a 'eQ ºo
O », Jª *

º) D »

.nome' bº ; aoº - »- escrição E“ ªººº
,“: —instrucões E 'º”,. especificação o ,. º º?

. 9,”
'É) 3 gnome dº ªº” â ._.—_d _ _ ”e diagrama

,

E ªcªº estrutura "Pºª
“ : dº da do

da -% Sb voz““ot“(; valor º
'ª E CID—DE - »'ª' sao 90' texto cºmpostºs ' nome

tu 0Lªura P
'

r . ' “:atrubuto Kªtie dº ocodogo ,
9 ICO tamanho

çº' . descrição -' h"o ªs“ _.u ! de
E Pthe: (elª“
E temº. º o nome

,,
"' tamanhoo o: . , ,7 ”D dºmtnlo oIP —————_ o 6 bª5, a valor» mm 2 a, 'E ,“ ; > xºo [, valor-max 'é 2 ª9 Q ' '— N oº '9 «o 96”

%
E " Noª

« Z cº
3 Q

oºº
E "vº: C Kªº(*

bi,
&

vetor de processo
estude tunczowu!

// consulto e' consultado Pºr/ bº, /// (“" [ / bz ]
"» vªº / 'Aº—"lª / aº ,' :"ºL/ “Nº / processe consultado qº , 'descncõo! __ ' .,, (e 3x, /» «vºis / .tl—Instruções& / . _,—--—l “1, / “:º , . espeç-hcocoes< .- xx', / x , _—ll Instoncias x / (ª ,

, dº vetor dEt / “o )
.___e_st_ogoê__» z'N—Í //| ) / x ,N I / , Yx ,: / variaveis xx / !xs“! L__lº£ªl'2___

& )
x ,/xx I

Figura A.2: DIAGRAMA DE REPRESENTAÇÃODE OBJETOS — DRO

85



l..“[' prºc,
; modelagem
p.--—-....-—

/ ' _ * “x
X

“& I

"nº "cºmº” Prºc
'

&

.ao '
.! Elºi. _º. -J

,
'

x /' l?O
. ge'ºóº'

5,:
ºf

'!

. º

a

«“ªº
º

, ('

Dor-

/
| de
x

X
&

NN

gnome
.r.- r o.descncoo 4030

.!
º, %

b'oo
.?%
o.º -— 8“x

X
X EI eanode * :?;. - .. .. - __J _91

I//I

'nome
. descrlcõo
No

o' nºme
.descricão
fórmaio

Figura A.3: DRO — Continuação

86



SIPS - SISTEMA INTEGRADO PARA PRODUCAO DE SOFTWARE

___..—— __ —_—_—_—_

440 -15360

estrutura da linguagem

3 5 19 58 59 60 68 70 72 91 94 O 0 O 0

classes = 2
entidades = 14
palesp = 40 &

ent. destino = 36
sinonimos = 5

atrib de relac. = O

considere = 1
,

25252323be

tabela de classes

O - GLOBAL
1 - SISTEMA

tabela de entidades

1 - ACAO

2 - ATRIBUTO
3 - DIAGRAMA-ESTRUTURA
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ENTIDADE
PROCESSO-FUNCIONAL
PROCESSO-MODELAGEM

SEQ-ENTRADA-EXTERNA-MIT
SEQ-ENTRADA-EXTERNA'MUNDO'REA
SEO-ENTRADA-INTERNA
SEO-SAIDA
SISTEMA
TIPO-DE—DADO
VALOR
VETOR-ESTADO

tabela de palavras especiais

(O(DNCDU'IoPCDMD-A

MMNMMMHHHHHHHHHHmêwwpowmqmmpru—o

CJ-INSTRUCOES
COMPOE

COMPOSTO-POR
COMUNICA
COMUNICADO-POR
CONSIDERE-GLOBAL
CONSULTA

CONSULTADO-POR
DA

DESCRICAO
DOMINIO
E-GERADO-POR
ESPECIFICACAO
ESPECIFIQUE
ESTRUTURA
EXECUTA

EXECUTADO-POR
FAZEM—PARTE—DE

FORMATO
GERA

;GRAFICO
HELP
IDENTIFICA
IDENTIFICADO-POR
INTERCALA
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palesp tipo relop sit revtr carac nulo
OOOOO41

?ª
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11

2012
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2526
2827
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29
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3231
3132

33
34
35 18
36
37
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estrutura e abertura de" classes

matriz de sintaxe de palavras especiais
_-_______—__——-__———————___—____——_____

1 a 20tipo entidade: de 1 a 14 ; palavra especial: de

1 0 0 0 0 0 0 4 3 0 O0 0 0 0 0 0 0 O O

0 011 0 0 O 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '0 0 0 1 ,0 0 0 0 -0
0 0 0 8128 0 0 0 0 1

1

1

1

oooooaosoo0 O 0 0 0 0 0 01481 O 0 0 O 0 14 0 0 1

1 0 0 4 0 0 14 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0134
O 0 0 0 0 0 O O O O

1 0 0 0 0 0 O 0 O O 00 0 O O 4 0 0 O 0
0160 0 0 0 0 0 0 0 O

1 0156 0 0 0 O 0 O

1

1

0 12 12 O O. 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0141

0. 0 0 0 O' 0 0 0 0
0 O 0 0 0 0 0 0 0
O O O 0 0 0 0 0 O

01

0 0 0 0 0 0 O 0 0 0
O O

0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
0 0 0 4 0 0 0152 0 0 O 5 0 0 0 O O 2 0 .0

10 0 0 O 0 0 0 0 0

21 a 40tipo entidade: de 1 a 14 ; palavra especial: de

0 0 0 O 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0

0 0 0 0
1

0 O 0 12 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0

11136 0 00 0 14 0 0 O 0 0 O O 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0139 11
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0 0 O 0146 O O 0 0 0150 0 0 O 0 O 0 0 O 0
0 0 O 0132 0 0 0 0 0130 0 0 0 0 O O O 0 0
0 O O 0 O 5 0 0 0 0 0 5 0 O 12 0 1 ooo0 0 0 0 0 6 0 0 0 O 0 6 0 O 12 O O O O O

0 0 O 0 0158 O 0 0 O 0162 0 0 12 0 0 0 0 0
0 0 0 O O 0 0 0 O O 0 O O 0 0 0 0 0 0 0
O O O O O 0 4 O 0 O O O 1 0 O 0 O 0 O

0 0 4 0 0 O O O 0 0 0 0 O

1

1 0 0 1 0 0 0
0 O 0 0 0 0 0 O O 0 0 O 0 O 0 0 0 O 0 0

1 0 0 0 0154 O O O O OO O O 2 O O O O 0

lista de entidades destino

iProx codEntD ProximoX+128
128
129 14
130
131
132
133
134
135
136
137

10
13
12
14

10
10
11

138
12139

12
13
14
15
16
17
18
19
20

140
141 14

15
16

14142
143

17.144
145

19146
147

21148
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149 21 10 O 
150 22 7 23 
151 23 9 O 
152 24 6 25 
153 25 5 O 
154 26 12 27 
155 27 12 O 
156 28 5 29 
157 29 6 O 
158 30 6 31 
159 31 5 O 
160 32 6 33 
161 33 5 O 
162 34 6 35 
163 35 5 O 

sintaxe de atributos de relacionamentos 

relac. atrib. 

tabela de sinonimos 

sinonimo CodTPC CodPCP 
CODIGO 1 13 
ID-DE 1 3 
ID-VE 1 14 
MIT 1 7 
MUNDO-RE 1 8 
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