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o presente trabalho e~tà integrado ao projeto de pes
quisa entitulado AMBIENTE INTEGRADO PARA ESPECIFICAÇ~O 
DE SISTEMAS DE INFORMAÇ~O DE ESCRIT~RIOS. Tem por obje
tivo a construç~o de um ambiente para apoiar a fase de 
especifi~aç~o formal de requesitos de um sistema de in
formaç~o de escritórios. O ambiente gerado deverà apre
sentar ferramentas de apoio totalmente integradas. o me
todo utilizado para a especificaç~o dos requisitos se 
baseia no modelo de dados TF-ORM [Edelweiss 93]-um mode
lo de dados temporal orientado a objetos. A ferramenta 
que està sendo implementada consiste de uma interface 
para especificaç~o de requisitos utilizando uma lingagem 
orientada a objetos corre s pondente ao modelo de dados 
TF-ORM. Esta interface interage com o u~uàrio de uma 
forma coloquial, facilitando a especificaç~o .. Trabalha 
sobre uma base de dados onde ser~o armazenadas a s infor 
maç~es segundo este modelo. Essa ferramenta està sendo 
implementada em linguagem C e roda em estaQ~es de t raba 
lho SUN. 
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10 Sistema Ci!RONOS e u til i.zado para reserva de horari o das 

estações de trabalho do Instituto de In.f'ormática da [JF'GR;;·. 
Desenvolvido na linguagem ~ com o use do gerador de inte~ 

faces GUIDE e do SGBD Inores~ o sistema apresenta diversas 
inovações tais como: utilização de rede local, arquitetura 
cliente-servidor~ controle de concorrência e uma interface 

, , I 

grafi c a am ioavel ao usuario. As ma i ores vantaJ]ens do s is te 
ma são: apresentação da interface de acordo com os direi: , 
tos de cada usuario; seourança, impedindo acesso indevido 
ao sistema; facílidaàe de manutenção e alteração~ uma vez 
que as restriçÕes de inteoridade estão na base de dados e - , nao no codigo do proyra;r;a; portabilidade ;:,ara outros ambi-
entes que possuam redes de estações de trabalho. CHROXOS é 
composto ror três mÓdulos independentes mas relacionados 
entre si: administração do sistema, mÓdulo dos professores 
e mÓdulo dos usuários fir.ais. Osiste;,;a como um todo tem se 
mostrado eficiente ao evitar conflitos na utilizaç ·io de e-
quipamentos, otimizando a r-;gserva de hor :~zrio.:>, (CliFq) . 


