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UM ESTUDO bo MÉTODO ISAC COMO ALTERNATIVA DO JSD PARA 

ARTICULAÇÃO COM O JSP 

RESUMO 

É apresentado neste trabalho um estudo detalhado 	da 

metodologia ISAC (Information Systems work .and Analysis of 

Changes). Varios documentos de trabalhos publicados 	por 

membros do grupo ISAC, desde 1970, foram analisados, 	bem 

como outras publicaçoes em rev'istas e livros. Essa 	analise 

permitiu traçar o perfil de desenvolvimento da 	metodologia 

e avaliar a sua repercussao na area academica e profissional. 

Um sistema de sugestao de compras, que e especificado 	par 

cialmente numa das publicaçoes de ISAC foi completado 	e 

implementado como um protetipo, usando-se o SGBD 	Dbase 111  

em um microcumputador. Como as metodologias ISAC 	e 	JSD 

(Jackson System Design) incorporam a mesma tecnica de proje 

to de programas: JSP (Jackson System Program), faz-se 	uma 
„ 

comparaçao detalhada entre ISAC e JSD, onde se verifica co 

mo JSP foi incorporado a ambas as metodologias. Para 	ofe ._ 
f 	 , 

recer subsiclios a essa comparaçao, o mesmo problema 	exemplo 

de ISAC foi especificado em JSD e essa especificaçao 	e 

tambem apresentada neste trabalho. Outros aspectos evidencia 

dos pela comparaçao, como conceitos e ferramentas 	equivalen 

tes. nas duas metodologias e aspectos peculiares de cada uma, 

sao tambem relatados. 



A STUDY OF THE ISAC METHODOLOGY AS AN ALTERNATIVE FOR JSD TO BE 

ARTICULATED WITH JSP 

ABSTRACT 

A detailed study of the ISAC (Information 	System 

work and Analysis of Changes) methodology is shown is 	this 

dissertation. A great number of working papers published by 

members of ISAC group since 1970, has been analyzed, 	as 

well as other books and papers. This analysis revealed 	a 

•profile of the methodology development and its academic 	and 

professional impact. A prognosis processing 	 system, 

partially specified in 	ISAC book, has been 	completelly 

specified and prototyped using the DBMS Dbase III, in 	a 

microcomputer. Considering that the methodologies ISAC and 

JSD (Jackson System Design) embody the same program design 

technique: JSP (Jacson System Program), a 	detailed 

comparison between ISAC and JSD have been done, where it 

is verified how JSP has been embodied to 	 both 

methodologies. To allow this comparison, the same case 	" of' 

ISAC has been specified in JSD and also presented in this 

dissertation. Other aspects elicited by this comparison 	as 

concepts and tools equivalent to both methodologies 	and 

unique aspects of each one, are reported too. 
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CAPíTULO 

1NTRODUÇÀO  

. Consideraçoes Iniciais  

Durante a fase dos cursos de pos-graduaçao a 	autora 

tomou contato com varias metodologias para o desenvolvimento 

de sistemas de informaçao. Dentre as metodologias estudadas, 

surgiu um interesse especial com relaçao a ISAC, 	descrita 

em [Lu 80, decorrente do fato dessa metodologia ser bastan 

te abrangente, dando nfase a aspectos geralmente no 	abor 

dados por outras metodologias. Esse interesse tambem 	foi 

motivado pelo rico ferramental disponivel em !SAC. 	Desde 

entao, vem sendo realizados uma serie de estudos relacionados 

a avaliaçao de1  ISAC. 

O primeiro estudo, R',a 82, tratou de uma comparaçao 

da metodologia. ISAC com duas outras: HIPO Elb 74] 	e 

YOUNG & KENT [ Yo 58]. Especificou-se nessas metodologias, 

partes de um problema exemplo descrito em ISAC, em [lu 80. 

A contrataçao da autora no IPEA - UNESP - Presidente 

Prudente com a funçao de coordenar as atividades 	didái 

co-cientificas daquele Instituto relacionadas a computaçao, 

deu origem a um ambiente propicio para a aplicaçao da metodo 
• 

logia ISAC num problema real. Essa experiencia esta descri 

ta em [Ca 814J 

Em 1983, Jackson publicou seu livro sobre a metodolo 
MÉ•N• 

gia JSD 	82. Percebeu-se que essa metodologia apresen 

teve uma nova abordagem para o desenvolvimento de 	sistemas 

de informaçao, a abordagem operacional,e que se 	constituía 
• 

de uma extenso da tecnica de descriçao de programas 	JSP 
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uma abordagem no operacional e se utiliza da tecnica 	JSP 

para a descrtçao das estruturas de dados e programas 	do 

sistema decidiu-se entao direcionar o trabalho de 	mestrado 

para a investigaçao das duas metodologias, relacionando seus 

pontos de coincide 	 A  ncia e divergencia e verificando como 	a 

tecnica JSP foi integrada as duas metodologias. 

Este trabalho faz parte de uma serie de 	estudos 

desenvolvidos no ICMSC 	USP de analise e comparaçao 	de 

diferentes metodologias para aneli'áe e projeto de sistemas de 

informaçao. 

Convem observar que neste trabalho as palavras metodo 

togia e metodo possuem o mesmo significado e sao usadas como 

sinonimos ao longo do texto. 



1.2. Enfoque  da Dissertaçao  

O enfoque principal desta dissertaçao est'a 	voltado 

para a comparaçao de duas metodologias, com abordagens 	dis 

tintas para o desenvolvimento de sistemas de 	informaçao 

ISAC 	[Lu 8 1] , e JSD [Ja 83], mas, que integram a 	mesma 

tecnica de descriçao de programas: JSP IJa 75] 

Salienta-se que alem dessa comparaçao, este trabalho 

apresenta a descriçao e analise das etapas e ferramentas 	da 

metodologia ISAC. A nfase para ISAC surgiu em 	decorren 

cia da no existencia de estudos desse genero, em portugues, 

relacionados 'a metodologia. 

Quanto a metodologia JSD e a tecnica JSP, 	nao 

houve preocupaçao com uma analise mais profunda pois, 	Pen 

teado, em [lDe 84], realizou um amplo estudo tanto 	. da 

metodologia JSD quanto de JSP. 

Para o estudo das metodologias, o enfoque foi 	o 

desenvolvimento de um protOtipo especificado segundo 	ISAC 

e a especificaçao do mesmo exemplo em JSD. Isso permitiu o 
A 

domínio de ambas as metodologias, calçado em experiencia real 

de sua aplicaçao. A comparaçao foi dirigida de modo 	a 

realçar os pontos comuns e, paralelamente, os aspectos 	de 

cada uma comparados com os aspectos da outra. 

.03 



1.3, Apresentaçao  

0 	 0 

O capitulo 2 trata da analise dos varios 	documentos 

existentes na literatura tecnica especializada, relacionados 

as metodologias ISAC e JSD/JSP. Os topicos 2.2 	2.3 	e 

2.4 , referem-se 'a metodologia ISAC e tratam dos trabalhos 

fundamentais da metodologia, da sua evoluçao e das 	suas 

repercussoes na area academico profissional. O topico 	2.5 

refere-se aos documentos relacionados 'a tecnica de 	projeto 

de programas JSP e 'a metodologia JS0. 

O capitulo 3 contem a descriçao das diversas 	etapas 

da metodologia ISAC: Analise'das Modificaçoes, Estudo 	das 

Atividades, Analise das Informaçoes, Projeto do Sistema 	de 

Dados e Adaptaçao ao Equipamento; nos topicos 3.2 , 	3.3 , 

3.4 , 3.5 e 3.6 , respectivamente. 

O capitulo 4 descreve o desenvolvimento em 	ISAC 
, 	 - 

do prototipo de um sistema de sugestoes de compra, contido em 

[Lu 81]. O desenvolvimento desse protOtipo foi dividido 	em 
- , 	 - 

3 fases: Analise, Projeto e Implementaçao apresentadas 	em 

4.1 , 4.2 e 4.3 , respectivamente. Apresenta-se 	tambem, 

neste capi
f 
 tulo, no topico 4.5 , uma avaliaçao do 	funciona 
, 

mento do prototipo. 

O capítulo 5 apresenta a comparaçao entre ISAC 	e 

JSD. No topico 5.2 mostra-se como o problema exemplo 	de 

ISAC foi especificado em JSD. Os topicos 5.3 e 5.4 con 

tem • a comparaçao propriamente dita. No primeiro, a 	compa  

raçao e realizada quanto aos aspectos gerais dos metodos 	e 

no segundo ela e mais detalhada. 

O capitulo 6 apresenta as conclusoes-finais e 	as 

contribuiçoes resultantes deste trabalho, bem como sugestoes 

para novas pesquisas. 

O apendice contem um resumo dos passos do 	metodo 

04 
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CAPÍTULO 	2 

ANÁLISE DA BIBLIOGRAFIA  

2.1. Consideraçoes Iniciais  

A metodologia ISAC foi desenvolvida por um grupo de 

mesmo nome no Oepartament of Administrative . 	Information 

Processing do .Royal Institute of Technology e da Universidade 

de Estocolmo, Sucia. 

As atividades deste grupo iniciaram-se em 1970 	e 
. 

foram documentadas em vamos documentos de trabalho 	consti 

tuindo-se de uma vasta documentaçao sobre a evoluçao 	de 

ISAC. Esses relatorios de trabalhos sao analisados na seçao 

2.3 . 

A verso final da metodologia descrita em 	[Lu 81] 

e a ultima publicaçâ'o do grupo ISAC [31 82], sZo considera 

dos como docuffientos fundamentais desta dissertaçao e 	Sa0 

analisados na seçao 2.4 . 

As repércussoes obtidas pelo metodo ISAC na litera 

tura especializada sao verificadas na seçao 2.5 . 

Na seçao 2.6 faz-se uma analise de alguns 	documen 

tos relacionados a metodologia JSD/JSP. 



2.2. Trabalhos Fundamentais  

Com o intuito de analisar detalhadamente a 	metodolo 

eia ISAC (Information Systems work and Analysis of Changes), 

objeto de estudo desta dissertaçao, foram tomados dois 	doeu 

06 

mentos do grupo como base principal para esta 
	

dissertaçao: 

o livro original da metodologia ISAC [Lu 81] e o 	artigo 

que mostra a soluça() em ISAC do sistema de apoio a organiza 

çao de uma conferencia IFIP EDI 8]. 

A verso original da metodologia, descrita 	em 

[Lu 81], apresenta uma viso geral da metodologia, seguida do 

detalhamento de cada etapa de trabalho. A etapa inicial, 	a 

Analise das Modificaçoes, antecede a analise e projeto 	do 

sistema. Nela, sao avaliados os problemas e necessidades do 

usuario e estudadas as mudanças necessarias para solucionar - 
. 	. 	, 

esses problemas. A soluça() entao poder a ser 	direcionada 

para o desenvolvimento do sistema de informaçao ou para 	o 

desenvolvimento de outros recursos. Esta etapa constitui 

recurso mais poderoso da metodologia pois ela no e geralmen 

te abordada em outras metodologias convencionais. 

A etapa de analise e projeto do sistema consiste das 

seguintes fases de desenvolvimentà: Estudo das 	Atividades, 

Analise das Informaçoes, Projeto do Sistema de Dados 	 e 

Adaptaçao ao Equipamento. 

O Estudo das Atividades tem por finalidade 	analisar 

detalhadamente as atividades da organizaçao propostas 	na 

Analise das Modificaçoes a fim de delimitar futuros 	subsis 

temas de informaçao. Esses subsistemas sao classificados se 

gundo a sua formalizaçao e tipo de processamento (no 	forma  

lizavel, formalizavel manual, automatizavel com 	calculos, 
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ridades para o desenvolvimento desses subsistemas. 

Na An'alise das InformaçOes sNao analisados e descritos 

os componentes de cada um dos subsistemas delimitados 	na 

fase anterior. A extenso desta an'alise depende da classifi 

caçao de cada subsistema, quanto a formalizaçao e automatiza 

e 	 e 

çao. Geralmente para os subsistemas automatizaveis, 	e 

realizada a analise da informaçao completa (analise 	de 
A 

precedencia, analise de componentes e analise dos processos) 

enquanto que para os subsistemas n.fflo automatizveis, a anall 

se da informaçao varia de caso para caso. 

O Projeto do Sistema de Dados tem por objetivo proje 

tar soluçoes, para os subsistemas especificados no Estudo das 

Atividades, independentes do equipamento. O projeto 	se 

inicia com consideraçoes a filosofia de processamento 	dos 

subsistemas: ..processamento manual, processamento manual com 

auxílios tecnicos, processamento por lotes, processamento ime 

diato ou outros tipos de processamento. Realiza-se 	tambem 

um estudo sobre o grau de centralizaçao dos subsistemas: cen 

tralizado, descentralizado ou misto. Para os 	subsistemas 

automatizaveis sao projetadas as estruturas de dados 	e 

programas. Paralelamente sao descritas as tarefas de 
	

tra 

balho dos subsistemas manuais1 

Na Adaptaçao ao Equipamento e determinado o 	equipa 

mento a ser utilizado na implementaçao do sistema e 	Sa0 

adaptadas as soluçoes projetadas na fase anterior a 	esse 

equipamento. A fase tem inicio com a escolha do equipamento 

conveniente para o sistema. Logo apos essa escolha 	sao 

projetados os arquivos fisicos-a partir dos arquivos indepen 
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codifico dos programas do sistemas 

Nesse documento, para exemplificar o uso da metodolo 

gia, o grupo !Se aplicou-a a dois sistemas ruis: 

sistema de manutençio de uma Companhia de Transportes, TRAGO, 

e o sistema de supstNoes de compra de uma Companhia 	de 

Laticínios, ()AIRCO. Contudo, convem salientar que 	estes 

exemplos no sao completos, apesar de a eles terem 	sido 

aplicados todos os passos do metodo, o que dificulta o enten 

dimento dos exemplos e 'as vezes caúsa dividas quanto a 	pro 

pria metodologia. 

O segundo documento, [01 82], usado como base 	para 

este trabalho, e o mais recente do grupo !SAC. Nele 	sao 

apresentadas a descriçao sucinta dos passos da 	metodologia 

(ja descritos anteriormente) e a aplicaçao das fases: Arb;lise 

das Modificaçoes, Estudo das Atividades e Analise das Infor 

maçOes ao sistema "completo" de organizaçNao de uma 	conferen 

cia de trabalho da IFIP. Este artigo proporciona um 	bom 

entendimento da aplicaçao da metodologia. Alem disso, 	apos 
, 

a Arálise das Informaçoes e apresentado um modelo de 	dados 

usando o diagrama entidade-relaçao, que no faz parte 	da 

versao original da metodologia. 

































'24 

e escolhido o equipamento conveniente para o desenvolvimento 

do sistema. As estruturas de dados e programas projetadas no 

PSD, sNao adaptadas a esse equipamento. 

As ferramentas utilizadas nas diversas etapas 	da 

metodologia ISAC sao exemplificadas atraves do sistema 	de 

pedidos por sugestOes de compra de uma companhia de 	latici
f  

nios, DAIRCO, apresentado em [Lu 81]. O sistema de 	suges 
.., 	 . 
toes de compra ser a descrito posteriormente no cap ítulo 	4. 

o 	 f  
Restringear-se-a este capitulo a descriçao dos recursos 	do 

metodo sem se preocupar com detalhes especificos do referido 

sistema. 
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CAPÍTULO 	6 

CONCLUS3ES FINAIS 

6.I. Consideraçoes Iniciais  

Neste trabalho, preocupou-se no so com a comparaçao 

das metodologias ISAC e JSD mas tambm, com a realizaçao 

de um estudo mais profundo da metodologia !SAC. 

Varios documentos relacionados a esta 	metodologia, 

apresentados na literatura tecnica especializada, 	foram 

analisados. Essa anal ise possibilitou, entre outras coisas, 

a verificaçao das repercussoes do metodo na area 	academie° 

profissional. 

Diante da complexidade de ISAC, devido ao 	numero 

muito grande de etapas e ferramentas que o compoe, decidiu-se, 

para facilitar o seu estudo, pela construçao de um prototipo 

de um sistema de sugestoes de compra (SSC). Essa construçao 

deu origem a um documento de trabalho [Ca 861 que contem a 

especificaçao completa do SSC em ISAC e sua implementaçao 

em dBASE 

A fim de se comparar ISAC e JSD, pensou-se tambm 

na utilizaçao de um problema exemplo, especificado em 	ambos 

os metodos. Como o SSC ja se encontrava especificado 	em 

ISAC decidiu-se pela especificaçao desse mesmo sistema 	em 

JSD. A especifica4o do SSC em Jackson tambm 	deu 

origem a um documento de trabalho [Ca 86a]. 

A comparaçao entre as duas especificaçoes permitiu a 

identificaçao dos pontos de coincidencia das duas 	metodolo 
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dois tipos de diagrama serem especificados usando-se a mesma 

o 
tecnica (iSP), sao bastante divergentes os metodos 	que 

levam, em cada um dos metodos, ao ponto de convergencia. Tam 

o 

bem difere a maneira como cada um dos metodos chega a especi 

ficaçao da implementaçao, 

Uma das diferenças detectadas entre as duas metodolo 

gias e que ISAC apresenta um estudo muito amplo relacionado 

aos aspectos iniciais e finais do ciclo de vida de um sistema 

enquanto JSD prev e essas etapas come ja realizadas ou 	a 

serem realizadas, sem dedicar muita atençao a elas, 	apesar 

de reconhecer sua importancia. 

Como concluso geral, pode-se dizer que, 	o 	metodo 

JSP foi incorporado de maneira funcional tanto a ISAC como 

a JSD. Entretanto, nesta ultima a incorporaçao deu-se 	de 

forma conceituai, isto e, os conceitos e ideias 	originais 

continuaram validos mas houve um alargamento de horizontes 

de forma a dar suporte a problemas de maior porte 	(sistemas 

). 

No caso de ISAC, a incorporaçao deu-se como 	se 

houvesse uma linha divisOria entre as fases anteriores 	do 

metodo e o projeto de programas de tal forma que houve neces 

sidade da criaçao de um algoritmo informal para se ir de uma 

Fase a outra. 



6.2. ..§.22.2 s. para novas pesquisas  

Nesta tese detalhou-se completamente o problema exem 

pio de ISAC (Sistema de Sugestoes de Compra). Para 	permi 

tir a comparaçao com o JSD/JSP especificou-se esse 	mesmo 

exemplo nesta metodologia. Para estender essa 	comparaçao 

e tentar encontrar outros pontos de coincidencia e 	divergen 

cia, seria interessante especificar em ISAC os tres proble 

mas exemplos apresentados por Jackson em [Ja SA. 

Em termos praticos, a aplicaçao de ISAC da 	forma 

como aparece em [Lu 81], poderia contar com algum 	apoio 

por computador. Dessa forma,seria interessante a realizaçao 

de experimentos em verdadeira grandeza, usando 	ferramentas 

como Dicion,Srios de Dados ou o sistema PSL/PSA, 	que 

poderiam substituir muitas tabelas de propriedades e pratica 
, 

mente todas as paginas de texto associadas a A-Grafos, I-Gra 

fos, etc. 

Os autores de ISAC citam rapidamente 	tentativas 

realizadas no passado para dar apoio por computador ao 	meto 

do, principalmente quanto ao traçado dos NA'rios diagramas. 

Aparentemente esse esforço foi abandonado, mas 	atualmente 

surgem com grande força varias ferramentas desse tipo, basea 

das em microcomputadores, para apoio a metodos como a 	Anali 

se Estruturada. O mesmo poderia ser feito com refaça() 

ISAC. 

• Alem do traçado de diagramas, seria 	interessante 

investigar a possibilidade de transformaçoes automaticas. Por 

exemplo: se as tabelas de processos fossem introduzidas numa 

base de dados computadorizada, poder-se-ia investigar 	um 

algoritmo que as transformassem nas P-Estruturas. 	Natural 

mente, as estruturas de dados tambem deveriam estar inseridas 

na base de dados. 
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