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Resumo 

A Engenharia de Software vem, ao longo das Aimas decadas, merecendo 
cada vez mais atencao da comunidade cientifica. A capacidade de construir software 
com qualidade, dentro dos prazos e orcamentos, atendendo a demanda do mercado, 
um dos objetivos almejados pelas pesquisas nesta area. Dentro deste contexto, os 
Metodos Formais e a Reutilizacao de Software tem sido utilizados para aumentar a 
qualidade e a produtividade de Software. 

Os metodos formais possibilitam o desenvolvimento e a verificacao de 
software atraves de uma notacao matematica rigorosa. Este rigor matematico permite 
que aspectos de consistencia, completeza e exatidao possam ser avaliados 
sistematicamente. Para serem consistentes, fatos declarados em uma especificacAo nao 
devem ser contraditos em outro lugar. A consistencia é garantida matematicamente, 
provando que fatos iniciais podem ser formalmente tracados (usando-se regras de 
inferencia). 

A reutilizaclo de software a uma tecnica de aproveitamento de 
informacOes produzidas durante desenvolvimentos de software anteriores, com o 
objetivo de reduzir o esforco necessario para o desenvolvimento de um novo sistema. 0 
pressuposto basico da reutilizacAo é produzir sistemas de maior qualidade e 
confiabilidade de forma mais produtiva. Assim, a produtividade é aumentada a medida 
que solucoes de problemas anteriores podem ser aproveitadas pars resolver novos 
problemas. 

Existe uma tendencia de explorar a reutilizacAo nas fases iniciais do 
desenvolvimento de software. Esta tendencia se justifica pela grande importancia dada 
a estas fases. Entretanto, os produtos das fases iniciais sAo fortemente relacionados corn 
o dominio da aplicacio, fazendo corn que a reutilizaclo de especificacoes, de modelos 
de requisitos ou estrategias de projeto s6 possa ser realizada com sucesso entre 
aplicacOes da mesma familia, ou seja, aplicacoes que compartilhem requisitos e 
restricoes. A nocAo de dominio é, pois, fundamental a reutilizacao nas fases iniciais. 
Um trabalho importante nesta area é o de Maiden, que pesquisou a analogia como um 
paradigma para reutilizacAo de especificacoes de requisitos, e identificou 22 dominios 
abstratos representados por urn conj unto de predicados. 

Este trabalho esta inserido no projeto PROSOFT, que a um ambiente de 
desenvolvimento de software construido no Grupo de Sistemas de InformacAo do 
CPGCC/UFRGS sob a coordenacAo do Prof. Dr. Daltro Jose Nunes e tem como objetivo 
apoiar o engenheiro de software desde a analise de requisitos ate a implementacAo do 
programa utilizando metodos formais. 

Ambientes de desenvolvimento de software que se propoem a ajudar o 
engenheiro de software nao podem desprezar o potencial da reutilizacAo, visto que esta 
tecnica oferece condicao de se produzir software corn mais qualidade de forma mais 
produtiva. Na atual fase de desenvolvimento do PROSOFT, nao existe um modelo de 
reutilizacao. Se urn usuario desejar construir um novo sistema, o ambiente nao 
apresenta suporte para auxilia-lo na localizacAo e recuperacao de especificacoes de 
requisitos ja implementarlas que poderiam ser adaptadas a uma nova solucAo. 
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Portanto este trabalho tem como objetivo apresentar e especificar 
formalmente uma ferramenta de reutilizactio de requisitos para o ambiente PROSOFT. 
0 modelo de reutilizacio de requisitos desenvolvido por Maiden, "reutilizacao de 
especificaolo de requisitos por analogia" , foi utilizado como referencia. 

PALAVRAS-CHAVE: Reutilizacao de Requisitos, ReutilizacAo de Software, 
Especificacio Formal. 



TITLE: "Formal Specification of a Requirements Reuse Tool" 

Abstract 

During the last decades Software Engeneering has caught the attention of 
the scientific community. The ability to develop Software with quality, in the time and 
cost estimated according to the marketing, is one of the desired goals in this research 
area. In this context, Formal Methods and Software Reuse have been used to improve 
Software's quality. 

Formal Methods enables the software development and verification through 
a rigorous mathematical notation. This mathematical rigidity allows the systematic 
assessment of aspects like consistency, completion and correction. The consistency is 
mathematicaly guaranteed, proving that initial facts are formaly traced (using inference 
rules). 

Software Reuse is a technique for making good use of the information 
produced in previous developments, with the purpose of reducing the efforts to develop 
new sytems . The basic goal in reusing is to produce systems with higher quality and 
robustness in a more efficient fashion. 

There is a tendency to explore the reuse in the initial phases of software 
development. This is justified by the great importance given to these phases. 
Nevertheless, the products of the initial phases are strongly related to the application 
domain, causing the specifications, requirements model or projects strategies reuse 
succeed only with applications of the same class, that is, applications sharing 
requirements and restrictions. The notion of domain is fundamental for reusability of 
software in the initial phases. An important work in this area is Maiden's doctoral thesis, 
which presents the research of the analogy as a paradigm of requirements specifications 
reusability , and the identification of 22 abstract domains represented by a predicate set. 

This work is part of the PROSOFT project, a software development 
environment built by the CPGCC/UFRGS Information Systems Group, with the purpose 
of supporting the software engineer, from the requirements analysis to the program 
implementation using formal methods. 

Software development environments that propose to help the software 
engineer cannot ignore the potential for reuse, as this technique offers conditions to 
produce higher quality software in a more productive way. In the PROSOFT's current 
development, there is no reuse model. If the user wants to build a new system, the 
environment does not have any support to help him/her in the identification and recovery 
of requirements specifications that could be adjusted to the new solution. 

Hence this work has the purpose of presenting and formaly specifying a 
requirement reuse tool for the PROSOFT environment. Maiden's requirement reuse 
model "Analogical Requirement Specification Reuse" was used as reference. 

Keywords: Requirement Reuse, Software Reuse, Formal Specification. 
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1 Introducao 

A Engenharia de Software é uma area de pesquisa dentro da Ciencia da 
ComputacAo que vent, ao longo das Altimas duas decadas, merecendo cada vez mais 
atenedo dos pesquisadores. A capacidade de construir software corn qualidade, 
atendendo a demanda do mercado, sdo os principais objetivos da Engenharia de 
Software. 

A demanda de software !do esta sendo satisfeita. Cada vez mais, o mercado 
esta exigindo quantidade com qualidade. A complexidade dos programas é inevitivel, a 
medida que temos maquinas mais potentes abrindo novos horizontes para o software. 

Apesar da Engenharia de Software ser reconhecida como uma disciplina e 
ter adotado metodos, procedimentos e ferramentas ao longo de muitas pesgnisas, ainda 
falta muita coisa para que a produedo de software esteja livre de equivocos. 

Muitas perguntas ainda carecem de respostas [PRE 95], como por exemplo: 

• Como baixar os custos da produedo de software? 

• Porque os erros ado sdo identificados antes da entrega do software? 

• Como acompanhar a crescente demanda do mercado por produedo de 
software? 

• Como garantir a qualidade do Produto? 

A Reutilizacao de Software e os Metodos Formais tern apresentado 
contribuiedes significativas para tentar equacionar estes problemas. 

1.1 Reutilizacao de Software 

O pressuposto basic° da reutilizaedo a que esta sistematica produza 
sistemas de maior qualidade e confiabilidade de forma mais produtiva [FRA 94]. Isto é 
possivel a medida em que se adapta soluedes existentes a novos problemas. 

Na construcao de um software, abandonar todo o material existente e 
comecar do zero sem levar em consideracao as solucoes ja elaboradas implica no 
desperdicio de ideias. 

De acordo com [JON 84] apenas 15% dos softwares desenvolvidos s'ao 
inovadores, isto e, nao se igualam a outras aplicacoes existentes. Este dado mostra o 
enorme potencial de reutilizacao. 

0 termo reutilizacao de software foi introduzido em uma conferencia da 
NATO em 1969. Tendo como pressuposto a fabricacao padronizada de componentes de 
software e sua disponibilimcdo no mercado. Esta primeira concepcao estava muito 
associada a reutilizacao de componentes como: codigo, procedimentos, funcOes. 

Atualmente, com a prOpria evoluedo da Engenharia de Software, waste uma 
forte tendencia em se reutilizar componentes das faces iniciais (early-reuse) do processo 

traoamo, nao pouem UCVIGLill V putumai ua L‘..titulwycay. WAIT•dartwava..... 

desenvolvimento de software torna-se mais poderosa quando adota-se o processo de 
reutilizacao[PRI 91]. 

Apesar de suas reconhecidas vantagens para incrementar a qualidade e 
produtividade de software, a reutilizacao nao é pratica comum, principalmente por falta 
de ferramentas que assistam as atividades envolvidas no processo de reutilizacao de 
software (PRS) [GIR 90]. 

1.2 Metodos Formais 

Os metodos formais possibilitam o desenvolvimento e a verificaedo de um 
software ao aplicar tuna notaedo matemitica, rigorosa. Este rigor maternatico permite 
que aspectos de consistencia, completeza e exatiddo possam ser avaliados 
sistematicamente. 0 rigor da descried° maternatica forea o especificador a pensar mais 
cuidadosamente no problema. 

0 potencial dos metodos formais tem sido bastante explorado como uma 
alternativa ao processo de garantia de qualidade de software (Software Quality 
Assurance) [PRE 95]. 

1.3 PROSOFT 

0 PROSOFT é um ambiente de desenvolvimento de software construido no 
Grupo de Sistemas de Informaedo do CPGCC/UFRGS sob a coordenaedo do Prof. Dr. 
Daltro Jose Nunes, influenciado fundamentalmente pela estrategia data-driven [NUN 
92], conceito de modelos [BJO 78], tipos abstratos de dados, orientaedo a objetos (00), 
e metodo algebrico [WAT 91], dentre outros conceitos. 

O projeto PROSOFT tern como objetivo a construed° de um ambiente de 
desenvolvimento de Software para apoiar o engenheiro de software desde a fase de 
analise de requisitos ate a fase de construed° do programa. A principal caracteristica 
deste ambiente é a exploracdo de metodos formais para a especificaedo de requisitos. 

1.4 Objetivos 
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de desenvolvimento de software, ou seja, as especificacCies de requisitos. Isto é facil de 
compreender, visto que a implementaca'o é realizada a partir de projetos e estes a partir 
de especificacoes criadas durante a analise de requisitos [ZIR 95]. 

Ferramentas que se propoe a auxiliar o engenheiro de software em seu 
trabalho, nab podem desprezar o potencial da reutilizacao. A convencional tecnologia no 
desenvolvimento de software torna-se mais poderosa quando adota-se o processo de 
reutilizaclo[PRI 91]. 

Apesar de suas reconhecidas vantagens para incrementar a qualidade e 
produtividade de software, a reutilizacao n'ao é pratica comum, principalmente por falta 
de fenamentas que assistam as atividades envolvidas no processo de reutilizacao de 
software (PRS) [GIR 90]. 

1.2 Metodos Formais 

Os metodos formais possibilitam o desenvolvimento e a verifies* de um 
software ao aplicar uma nota* matematica, rigorosa. Este rigor maternatico permite 
que aspectos de consistencia, completeza e exatidAo possam ser avaliados 
sistematicamente. 0 rigor da descricAo matematica forca o especificador a pensar mais 
cuidadosamente no problema. 

O potencial dos metodos formais tern sido bastante explorado como uma 
alternativa ao processo de garantia de qualidade de software (Software Quality 
Assurance) [PRE 95]. 

1.3 PROSOFT 

O PROSOFT é urn ambiente de desenvolvimento de software construido no 
Grupo de Sistemas de InformacAo do CPGCC/UFRGS sob a coordenaedo do Prof. Dr. 
Daltro Jose Nunes, influenciado fimdamentalmente pela estrategia data-driven [NUN 
92], conceito de modelos [BJO 78], tipos abstratos de dados, orientacAo a objetos (00), 
e metodo algebrico [WAT 91], dentre outros conceitos. 

0 projeto PROSOFT tern como objetivo a construcao de um ambiente de 
desenvolvimento de Software para apoiar o engenheiro de software desde a fase de 
analise de requisitos ate a fase de constru 'cab do programa. A principal caracteristica 
deste ambiente é a exploraeao de metodos formais para a especificaeAo de requisitos. 

1.4 Objetivos 
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Na atual face de desenvolvimento do PROSOFT, nao existe tuna ferramenta 
que auxilie a reutilizacao de especificaVies de requisitos. Se um usuario desejar construir 
urn novo sistema, o ambiente nao apresenta suporte para auxilia-lo na localizacao e 
recuperacao de especificacks de requisitos existentes que poderiam ser adaptadas a uma 
nova solucao. 

Este trabalho possui os seguintes objetivos: 

• Encontrar um modelo de reutilizacio de software que melhor se adapte 
as caracteristicas do PROSOFT. 

• Especificar formahnente este modelo utilizando o formalismo adotado 
pelo PROSOFT, ou seja metodo algebrico. 

1.5 Plano de apresentacao 

Visando abordar de forma logica e seqiiencial todos os conceitos 
importantes deste trabalho, estruturou-se esta dissertacao da forma que se segue. 

No capitulo 2 sao apresentadas as tecnicas de reutilizacao e tambem 
exemplos de ferramentas que utilizam tais tecnicas. 0 objetivo 6 dar uma visa() geral da 
Reutilizacao de Software(RS). 

Um modelo de reutilizacao de especificacao de requisitos é mostrado de 
forma mais detalhada no capitulo 3, onde a apresentado o modelo desenvolvido por 
Maiden [MM 92], no qual ele identificou um conjunto de dominios e tuna linguagem 
para descreve-los utilizando a analogia como principal abstracao. 

0 capitulo 4 apresenta o formalismo utilizado no desenvolvimento de 
sistemas no Ambiente PROSOFT. 

O capitulo 5, apresenta a especificacao de requisitos do modelo de 
reutilizacao para o ambiente PROSOFT. 

O capitulo 6 mostra, atraves de urn exemplo, o funcionamento da 
ferramenta proposta. 

E por ultimo, no capitulo 7 sao apresentadas as conclusoes e sugestoes para 
trabalhos futuros. 

Os anexos contem a especificacao formal da ferramenta. 
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2 Reutilizacao de Software 

2.1 Introducao 

Neste capitulo sao apresentadas as tecnicas de reutilizacao e tambem 
exemplos de ferramentas que utilizam tais tecticas. 0 objetivo é dar uma visao geral da 
Reutilizacao de Software(RS). 

Reutilizaclo de software e a construcdo de urn novo componente de 
software a partir de componentes preexistentes. Componentes de software sao 
entendidos nao so como o software em si, mas todos os "artefatos" gerados durante as 
fases do ciclo de vida da producao de software. 

Em areas do conhecimento onde o dominio é bem formalizado e conhecido, 
como a Engenharia Civil ou Eletrica, a reutilizacao é pratica comm. 

Na Engenharia de Software este termo apareceu na conferencia da NATO, 
em 1969, onde previa-se a fabricacao padronizada de componentes de software e sua 
disponibilizacao no mercado. Mas a RS so veio ganhar forca a partir da decada de 80, 
com o Congresso que ocorreu 1983, onde foram discutidas amplas questoes sobre a 
reutilizacao [ZIR 95]. 

No inicio da decada de 90 foram realizadas experiencias positivas ao 
transportar o conceito de RS do meio academia) para o mercado [PRI 91]. 

Atualmente existe uma tendencia de se enfatizar a reutilizacao nas fases 
iniciais do processo de desenvolvimento de software[NEI 94]. 

2.2 Tecnieas de Reutilizacao 

Existem duas tecnicas principais aplicadas a reutilizacAo de software: as 
tecnicas de Composicao e as tecnicas de Geracao [BIG 87]. 

Na tecnica de Composicao os componentes sao atomicos, e idealmente nao 
alterados. No entanto, eles podem ser modificados para se adaptarem a urn novo sistema. 
Exemplos destes componentes sao: EspecificacOes Formais, Classes de objetos e 
Procedimentos. Um novo software é derivado por Composicao de componentes usando 
tecnicas tais como: "Pipe-Line" , heranca e instanciacAo [GIR 90]. 

Os componentes utilizados na tecnica de geracao sao padroes de codigo 
inseridos num programa gerador. As estruturas resultantes do processo de geracao nao 
se assemelham, na maioria das vezes, corn o padrAo que as gerou, nem corn outras 
instancias tambem geradas atraves do mesmo padrao. Sistetnas geradores de aplicacao e 
linguagens de quarta geracao, sao alguns exemplos de sistemas que utilizam esta tecnica. 

Tracz [TRA 88] observa que a tecnica de geracao e, na verdade, uma 
evolucao da tecnica de composicao. 0 subsequente reconhecimento de padroes para 
composicao, levam ao desenvolvimento de um Framework parametrizado, tal como um 
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gerador de aplicacoes. Isto geralmente ocorre em dominios bem entendidos, como por 
exemplo, a geracao de relatorios. 

2.3 Processo de Reutilizacao de Software 

A maior parte das pesquisas dentro da reutilizacao tern se dedicado as 
tecnicas de reutilizacao por composicao. 0 use desta tecnica implica na utilizaeao de um 
conjunto de atividades que compoem o Processo de Reutilizaeao de Software (PRS) 
[FRA 89]. Estas atividades sao: Abstraca.o/Generalizacao, Classificacao, Recuperacao, 
Modificacao e Integracao. Elas podem ser divididas em duas partes distintas, o projeto 
de componentes reusiveis (Abstracao/Generalizaea'o, Classificacao) e posteriormente sua 
utili7acao (Recuperacao, Modificacao e Integracao). 

Um dos principais problemas deste processo é a localizacao e recuperacao 
dos componentes de uma grande biblioteca coin sucesso. Esta tarefa é conhecida como 
selecionar componentes e funciona basicamente da seguinte forma: os usuarios que 
desejam aproveitar os beneficios dos componentes reusaveis, devem possuir ideias 
abstratas da funcionalidade destes componentes. Para a reutilizacao ser bem sucedida, ela 
deve facilitar a localizacao de componentes corn funcionalidades iguais ou similares as de 
seus requisitos, isto e, o sucesso da reutili7acao depende do sucesso da selecao de 
componentes. 

A selecao de componentes esti associada diretamente aos modelos de 
classificacao. Classificar consiste em agrupar coisas semelhantes criando tuna camada de 
abstracao. 

Claramente, portanto, uma das crfticas elementares em qualquer mecanismo 
de selecao e o esquema de classificacao adotado. Este esquema determina a organizacao 
dos componentes em uma biblioteca e a forma de ordenacao que um mecanismo de 
recuperacao utili7ara. 

Nos topicos seguintes sao mostrados metodos juntamente coin exemplos de 
sistemas que contribuem no processo de reutilizacao de software. Na proxima secao sao 
apresentados os principais mecanismos de classificacao juntamente coin exemplos de 
sistemas que os suportam. 

As contribuicaes da IA (Inteligencia Artificial) para a reutilizacao de 
software estao descritas na secao 2.5, dois metodos diferentes sao apresentados, 
sistemas especialistas baseados em regras e um sistema que utiliza a tecnica de 
dependencia conceitual proposta por Chunk [SCH 72] . 

0 conceito de reutilizacao de software nas faces iniciais (early-reuse) do 
desenvolvimento de software sao introduzidos na secao 2.6. 
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2.4 Metodos de Classificacao de Software 

Sob o ponto de vista das tecnicas de reutilizacao existentes, um dos 
principais problems associados coin a reutilizacao de software é a localizacao e 
recuperacao de um componente em uma biblioteca. Esta atividade depende dos meios 
usados para a classificacao dos componentes. 

Duas tecnicas de indexacao sao utilizadas para a classificacao de software: 
vocabulario livre e vocabulario controlado. A indexacao é uma forma implicita de 
classificacao, pois componentes que possuem termos indexados em comum sao 
efetivamente membros de uma classe ou grupo de componentes. 

2.4.1 Vocabulirio Livre 

Nesta categoria, urn niunero de termos indexados sao usados para 
representar urn componente de software. A recuperaefto é baseada na indexacfto simples 
da coleefto de componentes usando termos relevantes, o indexador atribui as palavras 
chaves com total liberdade. 

Existem duas maneiras de explorar urn vocabulario livre, variando na forma 
em que os termos sao associados aos componentes. Os termos podem ser associados 
manualmente. Tal associacfto, tende a resultar na representacfto inconsistente dos 
componentes, particularmente se varias pessoas estiverem envolvidas nesta tarefa. A 
ferramenta Catalog [FRA 87] utiliza este modelo. 

Outra forma de associar os termos a um componente é deriva-los 
automaticamente da doctunentacfto do software. Como exemplo, o sistema ROSA, 
"Retrieval Of Software Artifacts" [GIR 96], propoe a classificacao e recuperacfto 
autornatica utilizando textos descritos em linguagem natural. 

Embley [EMB 87] prop6e um sistema com suporte a reutilizacao de 
software para urn repositorio de tipos abstratos de dados (TADs). A ferramenta prop3e 
urn conjunto de palavras chave para representar urn TAD. Este sistema é uma mistura de 
vocabulario livre utilizando tecnicas de indexaefto automatica e classificaefto por facetas, 
esta Ultima apresentada na seefto 2.4.2.2. 

A principal critica que se faz ao use dente modelo é a inconsistencia que ele 
proporciona. 

2.4.2 Vocabulirio Controlado 

Como o nome sugere, este modelo usa urn conjunto restrito de termos para 
representar e indexar componentes. Tais sistemas podem incluir uma lista simples de 
termos indexados, a combinaefto destes termos sao usados para representar qualquer 
componente, e a indexacfto simples implementa a recuperacfto de componentes. 

Tal sistema fornece melhor consistencia que as ferramentas que utilizam 
vocabulario livre. 0 poder efetivo do vocabulario controlado esta na capacidade de 
impor tuna classificacfto utilizando seu pre:Trio vocabulario. Alem de garantir uma 
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melhor consistencia este modelo tambem permite uma flexibilidade quanto aos termos 
usados, porem é necessario urn esforco para construir e manter o "thesaurus". 

Como exemplo desta tecnica, sao apresentados dois sistemas, os 
Componentes de Booch[B00 87] e a ferramenta CART(Computer-Aided Reuse Tool) 
[LIA 93], ambos utilizam a tecnica de vocabulario controlado, contudo estes sistemas 
diferem na organizacao de suas bibliotecas. Os componentes de Booch utilizam uma 
classificacao enumerativa e a ferramenta CART trabalha corn uma classificndo por 
facetas. 

2.4.2.1 Classificacio Enumerativa 

0 metodo enumerativo (ou tradicional) postula um universo de 
conhecimentos dividido sucessivamente em classes limitadas que incluem todas as 
possibilidades de classes compostas. Estes sib arranjados para mostrar suas relacoes 
hierarquicas. 

Esquemas de classificacao de bibliotecas sao os principais exemplos. Este 
modelo a utilizado, na maioria das vezes, quando se tem urn born conhecimento do 
dominio. Para areas onde os assuntos sao muito dinamicos a manutencao é muito 
trabalhosa. Apesar da falta de flexibilidade, este esquema é utilizado para a 
representacao de componentes de software. 

Os Componentes de Booch é um exemplo deste tipo de classificacao. Tal 
modelo contem uma grande biblioteca de componentes de utilidades gerais 
implementados na linguagem ADA. Na figura 2.1 é apresentada uma ilustracao da 
classificacao dos componentes. Os criterios para montar a hierarquia sao abstracoes, que 
melhor representam urn grupo de componentes, neste caso sao as Estruturas, 
Ferramentas e Subsistemas. 

FIGURA 2.1 - Hierarquia dos Componentes de Booch[BOO 87] 
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2.4.2.2 Classificacio por Facetas 

0 metodo facetado nao é enfocado corn a quebra do universo, mas 
construindo-o ou sintetizando-o a partir de estruturas particulares[BUC 79]. Suas 
relacOes genericas sao somente as relacoes mostradas. 

Quando o classificador usa tal esquema, ele deve expressar uma classe 
composta. 0 arranjo de grupos de classes elementares que fazem o esquema sao as 
facetas. Os elementos que fazem a faceta sao chamados termos. 

Facetas sao, as vezes, consideradas como perspectivas, pontos de vistas, ou 
dimensOes de um dominio particular. 0 esquema proposto esta baseado na hipotese de 
que o ntimero de componentes reutilizaveis é grandes e esta em continuo crescimento, e 
de que existem grandes grupos de componentes similares, todos em classes muito 
especificas [PRI 87]. 

0 esquema propoe urn formato de descried° dos componentes baseados em 
termos de urn vocabuldrio padrao, imp& uma ordem de citacdo por facetas, e fornece 
uma metrica para distancias conceituais entre termos em cada faceta. Esta marica ajuda 
na selecao dos componentes proximos conceitualmente. Urn mecanismo é adicionado 
para avaliar a similaridade dos itens, ajudando o usudrio seleciond-los melhor. 

Para descrever urn programa sao usadas duas partes: uma descreve a 
funcionalidade (o que ele faz) e a outra descreve o ambiente (onde ele executa). 
Detalhes de implementacao ou de como ele funciona nao sao incluidos na descried°. Se 
uma descried° é usada para classificd-lo e recupera-lo, ela deve ser breve e sucinta. 

A ferramenta CART (Computer-Aided Reuse Tool) [LIA 93] utiliza a 
classificaeao por facetas para facilitar a reutilizaeao em bibliotecas de software 
construidas sobre o paradigma da orientacao a objetos. 

A ferramenta CART propOe uma reorganizacao da biblioteca usando uma 
combinacao de classificacao por facetas e thesaurus, e uma construcao automatica dos 
termos de cada faceta. 

As facetas escolhidas para representarem urn componente da biblioteca 
foram as facetas da funcionalidade (<funcao, objeto>) e da faceta ambiente (<tipo de 
sistema>). Os termos das facetas sao derivados automaticamente da andlise dos 
componentes da biblioteca. Os valores para a faceta funciio sao baseados nos nomes de 
metodos. Os valores para a faceta objeto sao extradas de nomes das classes e a faceta 
tipo de sistema é construida a partir do dominio da aplicacdo encontrado no manual do 
usudrio. Em cada caso, os termos extrados sao submetidos a um thesaurus para 
determinar a relacao entre os termos e todos sao encaixados na faceta apropriada. 

A construed° automaica dos termos economiza tempo e esforeo, porem 
esta tecnica gera uma enorme quantidade de termos que se repetem em uma mesma 
faceta. E o thesaurus usado é urn dicionario de prop6sito geral, deixando assim os 
termos extrados da anaise da biblioteca e seu domfnio sem relacionamento. 

2.5 Tecnicas de IA para Reutilizacao de Software 
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2.5.1 Sistemas Especialistas 

Dentro da IA os sistemas especialistas apareceram com o objetivo de 
servirem como consultores na tomada de decisiies que envolvam areas restritas da 
ciencia, nonnahnente dominados apenas por especialistas humanos. Sdo sistemas que 
transfonnam o conhecimento de urn ou mais especialistas em um conjunto de regras 
aplicadas a resoluck de problemas. 

Em EROS 88], é apresentado urn sistema especialista que auxilia o usuario 
na reutilizack de software, ajudando-o a encontrar modulos coin possibilidade de 
reutilizack. 

2.5.2 Dependencia Conceitual 

"Dependencia conceitual é um sistema representational gue codifica os 
significados das sentencas pela decomposicdo destas em pequenos conjuntos de awes 
primitivas" [LEH 78]. A essencia de tal abordagem é urn niimero de conceitos 
fundamentais os quais sao suficientes para capturar a semffiltica de qualquer dominio de 
interesse. Esta representacao foi proposta inicialmente para representar conceitos de 
descrieoes em linguagem natural. Schank [SCH 72] lista tres tipos de conceitos, objetos 
("nominals"), acoes e modificadores. 

Objetos sao entidades relativamente autonomas que ado necessitam estar 
vinculados a urn outro conceito (ex: pato, livro, Porto Alegre, bit, arquivo, 
etc). 

Acdes especificam o que um objeto pode fazer. 

Modificadores especificam atributos de objetos ou de aeoes, tais como 
adverbios e adjetivos. 

Cada uma destas categorias conceituais podem relacionar, de maneira 
especifica, com cada tuna das outras. Estas relacties sao chamadas dependencia. 

Wood [WOO 88] propoe uma ferramenta de auxffio a reutilizacao de 
software utilizando o conceito da dependencia conceitual, ele identifica seis tipos de 
componentes reutilizaveis, fimedes, procedimentos, pacotes de declaraedes, objetos, 
tipos abstratos de dados e subsistemas. A ideia da dependencia conceitual é aplicada de 
forma simplificada para representar a descried° de componentes de software e 
requisieOes de componentes de software. 

2.6 Reutilizacao de Requisitos 

Existe uma tendencia de se explorar a reutilizaeao nas fases iniciais do 
desenvolvimento de software. Esta tendencia se justifica pela grande importancia dada a 
estas fases [NEI 94]. Entretanto, os produtos das fases iniciais sao fortemente 
relacionados com o dominio da aplicacao, fazendo corn que a reutilizaelo de 
especificaeoes, de modelos de requisitos ou estrategias de projeto so possa ser realizada 
com sucesso entre aplicaeoes da mesma familia, ou seja, aplicaedes que compartilhem 
requisitos e restriedes. A noel° de dominio e, pois, fundamental a reutilizaeao nas fases 
iniciais [ZIR 95]. 
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Dominio na engenharia de software pode ser entendido como wna farm is 
de sistemas que possuem caracteristicas semelhantes, e que, justamente por isto, um 
nucleo bastante significativo de requisitos. 

Maiden em sua tese de doutorado[MAI 92] identificou um conjunto de 
dominios e uma taxionomia para descreve-los corn objetivo principal de reutilizar 
requisitos. 0 modelo de reutilimcao de requisitos desenvolvido por Maiden é 
apresentado detalhadamente no capitulo seguinte. 
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3 Reutilizaeao de Requisitos por Analogia 

3.1 Introducao 

As tecnicas de reutilizacao apresentadas no capitulo 2 sdo inadequaciBs para 
reutilizar especificacoes de requisitos. Estas, em sua maioria, se baseiam na utilizacao de 
um conjunto de palavras chave para classificar e recuperar componentes de software. 0 
uso de palavras chave sdo insuficientes para representar especificacoes de requisitos. 
Nesta fase de desenvolvimento de software os produtos estdo relacionados com o 
dominio da aplicacao, fazendo -se necessario o uso dente conceito para maximizar a 
reutilizacao. 

Este capitulo tern o objetivo de apresentar o modelo de reutilizacao de 
requisitos desenvolvido por Maiden [MM 92]. 

3.2 Dominios de Maiden 

"Resolver urn problema por analogia é urn processo de transferir 
conhecimento de uma soluceto de problemas passados para novos problemas que 
compartilham similaridades significativas. A transferencia de conhecimento e entilo 
usada para construir soluctres para novos problemas" [CAR 85]. 

A analogia é um conceito amplamente utilizado em diversas areas da 
Ciencia da Computacao, como por exemplo, raciocinio baseado em casos [KEA 94], 
paradigmas de aprendizado de maquina, gerenciamento de sistemas e engenharia de 
software. 

Na engenharia de software os principais aspectos explorados envolvem 
assuntos como regras de analogia para projeto de software, derivacao de software de 
aplicacoes analogas e estrategias para selecao de dominios analogos [NEL 90, MAI 92a, 
MAI 93, LUN 94]. 

Maiden explora a analogia como paradigma de reutilizacao de software. 0 
processo de reutilizacao usando a analogia pode ser dividido em duas etapas principais: 
a primeira atividade a ser realizada procura identificar um conjunto de dominios abstratos 
que representem familias de sistemas com caracteristicas semelhantes; tuna segunda 
etapa consiste no uso do raciocinio por analogia, ou seja, reconhecer a semelhanca entre 
o problema e os dorninios abstratos, compreender esta semelhanca, e por ultimo, 
transferir conhecimento. 

A segunda etapa, raciocinio por analogia, consiste de tres passos 
principais: recuperacao dos componentes, selecao do componente mais adequado e 
adaptacao de componentes veja a figura 3.1. Na pratica, isto pressupee a existencia de 
uma biblioteca, atraves da qual seja possivel a identificacao de similaridades e a 
consequente selecao dos recursos reutilizaveis adequados. A organizacao desta 
biblioteca deve facilitar a selecao. Uma das maneiras mais simples e naturais de se obter 
esta facilidade é organizar o catalogo atraves de dominios ou classes de recursos. A 



Dominios de 

Maiden 

21 
posiciona- 
motto de 
&term 

1 
Aloca0o de 

otryetos 

t 
13 

Alma* 
‘,044.,os  Aorgrao 

\ 	4 	\  12 
corn lista 
de espera 

9
b I eta I 

de espere 

arsaa 

9 
corn lists 
de aspen 

11 
sem ksta 
de aspen 

18 
validecao de 
obleto de 

entracte 

20 
ederencre a 

plendemento 

22 
ns9istro 

do hdtarico 
de objeros 

10 

toro pe 

16 
transfer -Mos 

de obiefics 
disaibui 
de 	os 

14 
esca me- 
mento de 

rotas 

15 

ual 

25 

pesquisa pelo modelo similar de urn sistema, sera entao realizada entre os modelos 
integrantes da classe a qual o novo sistema pertence [ZIR 95]. Uma tecnica poderosa 
pars facilitar a reutilizacao por analogia e o use dos Dominios de Maiden, apresentada a 
seguir. 
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FIGURA 3.1 - Principais fases da reutilizacao por analogia [MAI 92] 

Maiden, em sua tese[MAI 92] identificou 22 dominios abstratos que 
fornecem tuna taxionomia de problemas. A figura 3.2 mostra os 22 Dominios de Maiden, 
onde alguns dorninios sao apontados atraves de setas por outros dominios indicando urn 
relacionamento de generalizacao/especializacao. 

FIGURA 3.2 - Dominios de Maiden 

Na realidade as aphcacoes sao compostas por um conjunto de problemas 
simples. Urn exemplo é um sistema de gerencia de vendas de produtos, este sistema 
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pode ser visto como um conjunto de pequenos problemas, cada urn pertencente a um dos 
dominios abstratos propostos por Maiden. Veja o exemplo, figura 3.3. 

FIGURA 3.3 - 0 problema da organizacao de venda de produtos[MAI 92] 

1. A recepcAo e deposito das mercadorias, e a validacao de pedidos de clientes emitidos 
por vendedores integram o dominio abstrato 18, validaccio de objetos de entrada . 

2. A manutencAo de urn estoque razotivel de produtos no dep6sito é urn procedimento 
do dominio abstrato 2, gerencia de recursos renovaveis. 

3. A retirada de produtos do deposito de acordo com os pedidos de clientes integra o 
dominio abstrato 15, alocaccio ou coleta manual. 

4. A programacAo de entrega, ou seja a otimizacAo de carga e distribuicAo dos produtos 
por uma frota de caminhOes a Luna rotina do dominio abstrato 14, escalonamento de 
rotas. 

Na secao' seguinte é descrita a meta-linguagem utilizada para representar os 
dominios abstratos. 

3.3 Meta Linguagem 
Maiden [MAI 92] utilizou uma meta linguagem para descrever cada sistema 

e classifica-los em seus dominios abstratos. Este esquema é o modelo logico responsavel 
pela identificacAo de analogia entre sistemas que pertencem ao mesmo dotninio. A figura 
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3.4 mostra o conjunto de predicados utilizados para descrever os dominios abstratos 
mostrados na figura 3.2. 

Estado de Transicao (Fun*, Objetol, Objeto2, Objeto3, Cardinalidade) 

Estrutura do Objeto (Objetol, Objeto2, Cardinalidade) 

Objetivo(Objetol, Objeto2, Cardinalidade, Requisito) 

Condiclo( Pre-condicAo, Objetol, Objeto2, Objeto3, Cardinalidade) 

Tipo do Objeto(Objeto, Tipo) 

FIGURA 3.4 - Predicados utilizados para descrever os dominios 

0 significado de cada um dos predicados é descrito logo abaixo. E 
importante notar que as palavras que aparecem em negrito sAo termos do dominio e 
constituem a base para a reutilizacdo de especificaryOes de requisitos por analogic. A 
instancia de cada urn destes termos pode ser representada por urn conjunto finito de 
possibilidades de forma similar a tecnica apresentada na secAo 2.4.2, vocabulario 
controlado. 

Estado de Transk'do 

Estado de Transkei° (Fungelo, Objetol, Objeto2, Objeto3, Cardinalidade) 

Este predicado representa uma funcAo que desencadeia uma mudanca de 
estado em um objeto. Veja o exemplo: 

Estado de Transktio(emprestar, livro, biblioteca, estudante, muitos) 

Neste exemplo, livro é o objeto que esta mudando de estado, ek esta 
saindo da biblioteca(objeto2) e sendo emprestado a um estudante(objeto3), a 
cardinalidade quantifica o numero de livros que o estudante pode retirar, neste exemplo 
sax) muitos. 

Outro exemplo: 

Estado de Transkilo(devolver, livro, estudante, biblioteca, muitos) 

Neste segundo exemplo o livro continua sendo o objeto que muda de 
estado, ek esta sendo devolvido pelo estudante a biblioteca. 

Estrutura do Objeto (Objetol, Objeto2, Cardinalidade) 

A estrutura do objeto descreve o relacionamento entre objetos do dominio 
identificando a cardinalidade. Sem& nica informal do predicado Estrutura do Objeto: 

Estrutura do objeto(Objeto 1, Objeto2, urn) - No objeto I tern urn objeto2; 

Estrutura do objeto(Objeto1, Objeto2, muitos) - No objeto I tern muitos objeto2; 

Exemplos: 

1 - Estrutura do Objeto (biblioteca, livro, muitos) 
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2 - Estrutura do Objeto (universo, biblioteca, um) 

0 primeiro exemplo mostra que uma biblioteca tern muitos livros e no 
segundo exemplo mostra que urn universo do problema tem tuna biblioteca. 

Objetivo 

Objetivo(Objetol, Objeto2, Cardinalidade, Requisito) 

0 predicado objetivo se refere as metas e restriceies requisitadas pelo 
sistema, exemplo: 

Objetivo(Estudante, Livro, muitos, limite de data) 

Neste exemplo, um dos objetivos deste sistema é que os livros sejam 
devolvidos pelo estudante apos urn certo periodo de emprestimo. 

Condicdo 

Condictio(Pre-condicao, Objetol, Objeto2, Objeto3, Cardinalidade) 

CondicAo refere-se as pre-condicaes necessiirias para disparar uma 
mudanca de estado, exemplo: 

CondicAo(nivel minimo , mercadoria, fomecedor, supermercado, muitos) 

Neste exemplo, significa que, para o fomecedor abastecer o supermercado 
corn uma determinada mercadoria é necessario que esta mercadoria esteja com nivel 
minimo no estoque, esta condicao seria o "flag", para disparar o abastecimento do 
estoque. 

Tipo de Objeto 

Tipo de Objeto(Objeto, Tipo) 

Tipo de objeto indica o papel que o objeto representa em um sistema, 
exemplo: 

Tipo de Objeto (livro, recurso) 

Tipo de Objeto(biblioteca, armazena-recurso) 

0 livro é urn recurso, e a biblioteca é o lugar onde este recurso é 
armazenado. Objetos que &go do mesmo tipo, na maioria das vezes exercem papeis 
analogos, como exemplo, pode-se observar os papeis dos objetos de urn sistema de 
videolocadora e urn sistema de controle de biblioteca. livro/ fita de video(recurso), 
biblioteca/videolocadora(armazena-recurso) , estudante/cliente (usuario). 

Na secao 3.4, é apresentado um exemplo do use dos predicados em um 
sistema que pertencem ao dominio 5, gerenciamento de recursos nio renoviveis. 
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3.4 Gerenciamento de Recursos nao renoviveis 

0 sistema abaixo controle de biblioteca ilustrado na figuras 3.5, é tuna 
instancia do dominio abstrato Gerenciamento de Recursos nio Renoviveis. Neste 
dominio, os recursos sao emprestados ou alugados para clientes e depois retornam para 
o conjunto de recursos podendo ser emprestados outras vezes para quaisquer clientes 
dos recursos. 

FIGURA 3.5 - Controle de Biblioteca 

A figuras 3.6 mostra a representacao do sistema controle de biblioteca, 
utilizando o conjunto de predicados apresentados na secao 3.3. 

Estado de Transiecio(emprestar, livro, biblioteca, estudante, muitos) 

Estado de Transiecio(devolver, livro, estudante, biblioteca, muitos) 

Condicao( limite de data, livro, estudante, biblioteca, muitos) 

Estrutura do objeto ( universo, estudante, muitos) 

Estrutura do objeto ( universo, biblioteca, um) 

Estrutura do objeto ( biblioteca, livro, muitos) 

Estrutura do objeto ( estudante, livro, muitos) 

Objetivo(Estudante, Livro, muitos, limite de data) 

Tipo de Objeto (livro, recurso) 

Tipo de Objeto(biblioteca, arntazena-recurso) 

FIGURA 3.6 - Predicados do Sistema Controle de Biblioteca 

0 conjunto de predicados apresentados acima sao usados para a descricao 
de cada sistema para posterior recuperacao. Atraves desta linguagem é possivel 
identificar o grau de similaridade que existe entre dois sistemas. As palavras apresentadas 
em negrito, sao termos chaves do dominio, eles fornecem a base para reutilizacAo de 
especificacoes. 
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Na proxima secao é apresentada tuna visit) geral do funcionamento da 
ferramenta proposta por Maiden. 

3.5 Recuperacao por Analogia 

A ferramenta de recuperacAo por analogia desenvolvida por Maiden [MAI 
92] utiliza o conjunto de predicados apresentados na secdo 3.4 para classificar e 
recuperar os sistemas. 

Resumidamente esta ferramenta pode ser dividida em duas partes 
um primeiro modulo é responsavel pela entrada de dados, ou seja capturar do usuario o 
conjunto de predicados que melhor represente o sistema alvo, tarefa que é realizada 
atraves de uma interface amigavel corn auxilio de exemplos. 

Depois de extrair do usuario o conjunto de fatos, entra em acao o modulo 
que verifica a existencia de sistemas similares. 0 grau de similaridade entre dois sistemas 
é obtido atraves do mapeamento entre o conjunto dos predicados que representam o 
sistema alvo e os predicados que representam cada urn dos dominios abstratos. 0 
algoritmo usado para fazer este mapeamento usa os conceitos desenvolvidos por 
Falkenhainer [FAL 89]. 

0 objetivo de se efetuar este mapeamento é justamente identificar qual é o 
dominio abstrato que apresenta o maior grau de similaridade corn o sistema alvo. A 
partir desta identificacao tuna instancia deste dominio abstrato é usada como base para 
reutili7ar especificacoes de requisitos por analogia. A seguir sera apresentado mais 
detalhadamente o mapeamento entre dois conjuntos de predicados. 

3.5.1 Mapeamento 

Supondo que se queira desenvolver um sistema de videolocadora, atraves 
da reutilizacao de algum outro sistema ja desenvolvido, a necessario que se recupere por 
analogia, o dominio de Maiden que possui o maior grau de similaridade corn urn sistema 
de videolocadora (sistema alvo) . Uma vez recuperado o dominio abstrato, pode-se 
buscar urn sistema ja existente, previamente classificado neste dominio, o qual podera 
entao ser reutilizado no desenvolvimento do sistema de videolocadora. A seguir sera° 
apresentados os principais passos para a determinacao do dominio abstrado de maior 
grau de similaridade corn o sistema alvo. 

A figura 3.7 apresenta o conjunto de predicados que representarao o sistema alvo 
de videolocadora. Estes predicados sat) representados tanto na forma textual padrao 
como tambem na forma de uma rede seinkitica, utilizada para facilitar a identificacao da 
analogia entre dois sistemas. 



muitos muitos 

Universo 

Transicao 

(emprestar/devolver) 

UM mu itos 

Videolocadora 

TransicAM emprestar , fita, Videolocadora, cliente, muitos 
TransicAo( devolver,  , fita, cliente, Videolocadora, muitos ) 
Estrutura do objeto ( universo, cliente, muitos ) 

Estrutura do objeto ( universo, Videolocadora, um ) 
Estrutura do objeto ( Videolocadora, fita, 	muitos 

Estrutura do objeto ( cliente, fita, 	muitos ) 
Tipo de Objeto (fita, recurs° ) 
Tipo de Objeto(Videolocadora, a r ma Len a- re c u rmi) 
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FIGURA 3.7 - Representacao do sistema controle de Videolocadora 

Tendo a representaca'o dos predicados do sistema alvo, é realizado o 
mapeamento destes com os predicados de cada um dos dominios abstratos de Maiden, 
para que se possa determinar qual o dominio de maior grau de similaridade corn o 
sistema alvo. 

Para facilitar o entendimento do processo de mapeamento, sera apresentado 
detalhadamente, o mapeamento entre os predicados de urn sistema de videolocadora 
(sistema alvo) e os predicados do dominio abstrato gerencia de recursos nab 
renovaveis. A figura 3.8 apresenta a representacao dos predicados do dominio abstrato 
gerencia de recursos niio renovaveis. 

 

Transicio(emprestar, objeto, container, usuario, muitos) 
Transicio(devolver, objeto, usuirio, container, muitos) 
Estrutura do objeto ( universo, usuario, muitos) 
Estrutura do objeto ( universo, container, um) 
Estrutura do objeto ( container, objeto, muitos) 
Estrutura do objeto ( usuario, objeto, muitos) 
Tipo de Objeto (objeto, recurso) 
Tipo de Objeto(conteiner, a rmazena-recu rso) 

 

    

FIGURA 3.8 - Representacao do dominio gerencia de recursos nao renovaveis 

0 algoritmo que faz o mapeamento entre dois conjuntos de predicados 
pode ser dividido em tres fases: 

➢ Primeira Fase: verificacao da equivalencia das redes semanticas 

➢ Segunda Fase: comparacao entre os termos do dominio 

➢ Terceira Fase: quantificacao do grau de similaridade 

3.5.1.1 Primeira Fase: verificacao da equivalencia das redes setnanticas 

Esta fase segue os passos seguintes: 
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1. Selecdo dos predicados sintaticamente equivalentes. 

Para serem sintaticamente equivalentes dois predicados precisam ser iguais e 
possuir os mesmos termos do dominio. 

Por exemplo, comparando os predicados a seguir, pode-se observar que: 

Transicao(emprestar, filmes, videolocadora, clientes, muitos) 

Transicelo(emprestar, objeto, container, usuario, muitos) 

➢ sio equivalentes pois os predicados Transictio/Transic 'do sao iguais, e os termos do 
dominio (emprestar/emprestar) e (muitos/muitos) tambem sio iguais. 

Transiceio(emprestar, filmes, videolocadora, clientes, muitos) 

Transicdo(devolver, objeto, usuario, container, muitos) 

➢ nao sao equivalentes pois apesar dos predicados Transiccio/Transicao serem 
iguais, os termos do dominio (emprestar/devolver) sao diferentes. 

Transiceio(emprestar, filmes, videolocadora, clientes, muitos) 

Estrutura do Objeto (universo, usuario, muitos) 

> nao sac) equivalentes pois os predicados Transictio e Estrutura do Objeto sao 

diferentes. 

0 resultado da verificacAo da equivalencia sintatica entre os predicados do 
sistema alvo (figura 3.7) e os predicados do dominio gerencia de recursos 
nao renoviveis (figura 3.8) é apresentado na tabela 3.1: 

TABELA 3.1 - Predicados Sintaticamente Equivalentes 

Sistema Alvo — Videolocadora Dominio 	Gerencia 	de 	Recursos 	ndo 
Renovaveis 

Transiceto(emprestar, 	filmes, 	videolocadora, 
clientes, muitos) 

Transictio(emprestar, 	objeto, 	container, 	usuario, 
muitos) 

Transicao(devolver, 	filmes, 	cliente, 
videolocadora, muitos) 

Transicao(devolver, 	objeto, 	usuario, 	container, 
muitos) 

Estrutura do Objeto (universo, cliente, muitos) Estrutura do Objeto (universo, usuario, muitos) 

Estrutura do Objeto (container, objeto, muitos) 

Estrutura do Objeto (usuario, objeto, muitos) 

Estrutura do Objeto (universo, videolocadora, um) Estrutura do Objeto (universo, container, um) 

Estrutura do Objeto (videolocadora, fitas, muitos) Estrutura do Objeto (universo, usuario, muitos) 

Estrutura do Objeto (container, objeto, muitos) 

Estrutura do Objeto (usuario, objeto, muitos) 

Estrutura do Objeto (cliente, fitas, muitos) Estrutura do Objeto (universo, usuario, muitos) 



Estrutura do Objeto (container, objeto, muitos) 

Estrutura do Objeto (usuario, objeto, muitos) 

Tipo de Objeto (fitas, recurso) Tipo de Objeto (objeto, recurso) 

Tipo de Objeto (videolocadora, armazena-
recurso) 

Tipo de Objeto (container, armazena-recurso) 
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2. Comparacdo dos "vizinhos" 

No passo anterior, a verificacao da equivalencia sintatica resultou, em alguns 
casos, na equivalencia sintatica entre um predicado do sistema alvo e mais de um 
predicado do dominio de gerencia de recursos nAo renovitveis. Nestes casos é 
necessario que se realize a comparacAo entre os "vizinhos" destes predicados 
para que se possa determinar qual destes predicados mapeados é semanticamente 
equivalente ao predicado do sistema alvo. 

Dois predicados sao vizinhos quando eles compartilham pelo menos urn objeto, 
por exemplo, os vizinhos do predicado do dominio abstrato apresentado na figura 
3.8, estrutura do objeto(tmiverso, cliente, muitos) sAo os predicados que 
compartilham o objeto universo  ou o objeto cliente,  como é apresentado na 
tabela 3.2. 

TABELA 3.2 - Predicados Vizinhos I 

Vizinhos 

Estrutura do Objeto (universo, cliente, Transicao(emprestar, filmes, videolocadora, cliente, muitos) 
muitos) 	

Transicao(devolver, filmes, cliente, videolocadora, muitos) 

Estrutura do Objeto (cliente, fitas, muitos) 

Estrutura do Objeto (universo, videolocadora, um) 

Na figura 3.9 é 	apresentada uma representacAo grafica dos vizinhos do 
predicado estrutura do objeto(universo, cliente, muitos). 

FIGURA 3.9 - Estrutura do objeto(universo, cliente, muitos) , videolocadora 
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Na tabela 3.2 sao apresentados os predicados vizinhos de cada um dos 
predicados sintaticamente equivalentes ao predicado objeto(universo, cliente, muitos) do 
sistema alvo. 

TABELA 3.2 - Predicados Vizinhos II 

Vizinhos 

Estrutura do Objeto (universo, usuario,  muitos) Transigio(emprestar, objeto, container, usuario,  muitos) 

Transicao(devolver, objeto, usuario,  container, muitos) 

Estrutura do Objeto (usuario,  objeto, muitos) 

Estrutura do Objeto (universo,  container, um) 

Estrutura do Objeto (container,  obieto,  muitos) Estrutura do Objeto (usuario, obieto,  muitos) 

Transicao(emprestar, obieto,  container, usuario, muitos) 

Transiclio(devolver, obieto, usuario, container, muitos) 

Transicao(emprestar, objeto, container, usuario, muitos) 

Transic do(devolver, objeto, usuario, container, muitos) 

Estrutura do Objeto (universo, container, um) 

Estrutura do Objeto (usuario, obieto,  muitos) 
	

Transiccio(emprestar, objeto, container, usuario, muitos) 

Transictio(devotver, objeto, usuario, container, muitos) 

Estrutura do Objeto (usuario, objeto, muitos) 

Estrutura do Objeto (usuario, obieto, muitos) 

Transiciio(emprestar, obieto, container, usuario, muitos) 

Transicdo(devolver, objeto, usuario, container, muitos) 

As figuras 3.10 a 3.12 apresentam a representacao grafica dos vizinhos dos 
predicados apresentados na tabela acima. 

FIGURA 3.10 - Estrutura do objeto(universo, usuario, muitos), dominio abstrato 
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FIGURA 3.11 - Estrutura do objeto(conteiner, objeto, muitos), doinfnio abstrato 

FIGURA 3.12 - Estrutura do objeto(usuario, objetos, muitos) , donilnio abstrato 

Dois predicados vizinhos sao equivalentes, quando sao equivalentes 
sintaticos ou seja, os predicados sao do mesmo tipo e possuem o mesmo termo do 
domfnio. Na figura 3.9 o predicado estrutura do objeto(universo, cliente, muitos) possui 
urn conjunto de vizinhos equivalentes aos vizinhos do predicado estrutura do 
objeto(universo, usuario, muitos), apresentado na figura 3.10. 

Neste exemplo apresentado acima, urn predicado do sistema alvo, estrutura 
do objeto(universo, cliente, muitos) da figura 3.9, é mapeado para o predicado do 
domfnio abstrato gerencia de recursos nao renovaveis, estrutura do objeto(universo, 
usuario, muitos) figura 3.10. Estes dois predicados sao sintaticamente equivalentes e 
seus vizinhos sao equivalentes. Os objetos deste predicado representam papeis 
andlogos, eles sao semanticamente equivalentes, (usuario/cliente). Este procedimento é 
repetido para cada predicado do domfnio abstrato em questa° ate esgotar todas as 
possibilidades identificando assim todos os objetos semanticamente equivalentes. 

3.5.1.2 Segunda Fase: comparacao entre os termos do domfnio 

Depois de identificar os objetos equivalentes, o pr6ximo passo é comparar os 
termos do domfnio contidos nos seguintes predicados: tipo de objeto, objetivo, 
requisitos e estado de transiccio . Esta comparacao é feita entre predicados do mesmo 
tipo e cujo seus objetos sejam equivalentes. Por exemplo, o predicado do domfnio 
abstrato apresentado na figura 3.8, Objetivo(usucirio, objeto, muitos,limite de data) é 
comparado corn o predicado do sistema de controle de biblioteca apresentado na figura 
3.7, Objetivo(estudante, livro, muitos, limite de data), neste exemplo os objetos 
(usuario / estudante) e (objeto / livro) sao equivalentes e os termos do dominio muitos e 
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limite de data sao os mesmos entao infere-se que os dois predicados sao 
semanticamente equivalentes. 

3.5.1.3 Terceira Fase: quantificacao do grau de similaridade 

A tiltima etapa deste algoritmo é quantificar o Grau de Similaridade (GS) 
entre os dois conjuntos de predicados, esta medida é obtida dividindo o mimero de 
predicados semanticamente equivalentes pelo ntimero de predicados existentes no 
domfnio abstrato em questa°. 

GS — 
	'1 

*100 

Eq - Representa o mimero de predicados equivalentes entre dois conjuntos de 
predicados. 

T - 0 total de predicados existentes no dotninio abstrato em questao. 

Maiden[MAI 92] avalia o grau de similaridade da seguinte forma: 

80% < GS < 100% - Otimo 

50% < GS < 80% - Born 

33% < GS < 50% - Casamento parcial, falta informacoes sobre o dominio 

0% < GS < 33% - Falha 



4 PROSOFT 

4.1 Introducio 
0 objetivo deste capitulo 6 apresentar o formalism utilizado no 

desenvolvimento de sistemas no Ambiente PROSOFT, apresentando assim a linguagem 
formal que é utilizada para especificacao da ferramenta de reutilizacao. 

4.2 Especificacao Formal pelo Metodo Algebrico 

As tecnicas formais de especificaca'o sao aquelas que utilizam uma sintaxe e 
seman' tica formais para descrever a funcao e o comportamento de urn sistema. Quando 
metodos formais sao usados durante o desenvolvimento de um produto de software, eles 
servem de base para a verificacao do programa e, por conseguinte, possibilitam que o 
engenheiro de software descubra e corrija erros que, de outra forma, poderiam passar 
despercebidos [PRE 95]. 

De tuna forma geral, pode-se classificar os metodos formais em orientados 
a modelos e orientados a propriedades [VER 92]. A especificacao algebrica é uma 
tecnica orientada a propriedades que define urn objeto matematico baseado nas relacOes 
entre as operacOes desse objeto [COH 86]. Segundo [WAT 91], uma especificacao 
algebrica divide-se em duas partes: a assinatura e os axiomas. 

A assinatura define os tipos que estao sendo especificados, os simbolos das 
operacOes e suas ftmcionalidades [MOR 97]. Os axiomas sao sentencas lOgicas que 
descrevem o comportamento das operacaes. Na figura 4.1 6 apresentada tuna 
especificacao algebrica do tipo abstrato conjunto de nfuneros naturais, onde esta 
ilustrada esta divisao. 

Assinatura 

empty: -+ Set 
add: Set, Nat -3 Set 
is empty: Set -> Bool 
is_memb: Set, Nat --> Bool 
... 

  

Axiomas 

is_empty(empty0) == true 
is_empty(add(s, n)) == false 
is_memb(empty0, n) == false 
is_memb(add(s, n)), j) == (n = j) or is_memb(s, j) 

  

37 

FIGURA 4.1 - Especificacao de conjunto de naturais [VER 92] 



 

Instanciacao 

 

    

Interface 
Op1: 
Op2: 

Opi : X1 x X2 x X3 Xn 	X) 

OperagOes 
Op1= 
Op2 = 

Opi = 
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4.3 Am biente PROSOFT 
0 projeto PROSOFT tem como objetivo a construcao de um ambiente de 

desenvolvimento de Software para apoiar o engenheiro de software desde a fase de 
analise do problema, que resulta na definicdo de requisitos, ate a fase de construcao do 
programa, que representa a solucao[NUN 94]. 

0 PROSOFT é urn ambiente de desenvolvimento de software construido no 
Grupo de Sistemas de Informacao do CPGCC/UFRGS sob a coordenacAo do Prof. Dr. 
Daltro Jos6 Nunes, influenciado fimdamentalmente pela estrategia data-driven [NUN 
92], conceito de modelos [BJO 78], tipos abstratos de dados, orientacAo a objetos (00), 
e metodo algebrico [WAT 91], dentre outros conceitos. 

Os componentes do PROSOFT sAo os ATOs - Ambientes de Tratamento 
de Objetos. Todo ATO especifica algebricamente urn tipo abstrato de dados e é 
composto, essencialmente, de uma classe s  e de urn conjunto de operacoes que atuam 
sobre os objetos dessa classe. Alem disso, a ICS - Interface de ComunicacAo de 
Sistema, prove o mecanismo basico de comunicacAo entre os ATOs do PROSOFT. 

O desenvolvimento de um sistema, sob a 6tica PROSOFT, consiste na 
definiclo de urn ou mais ATOs. Conforme [NUN 94], a estrutura de um ATO é definida 
em tees partes: 

• uma classe (instanciacAo), representada graficamente e definida atraves da 
composicao de tipos de dados (descritos na secAo 4.2.1); 

• a interface e as operacees (semantica) que especificam as operacoes sobre a classe 
em termos de sua funcionalidade, equivalentes a assinatura e axiomas apresentados 
em [WAT 91], respectivamente; 

A estrutura de urn ATO é ilustrada pela Figura 4.2. 

< Nome-do-Ato > 

FIGURA 4.2 - Estrutura de urn ATO [MOR 97] 

Cada ATO trata apenas termos do sort por ele definido. Se uma operacao 
de um ATO precisar de manipular um objeto da classe do outro ATO, tera que faze-1o, 

I  0 conceito de classe empregado no PROSOFT difere do conceito de classes em linguagens de programaclo 00. 
Con forme [KOR 96], uma classe PROSOFT é uma estrutura de dados que corresponds ao que normalmente é 
chamado de atributos nas linguagens 00. 
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explicitamente, enviando-lhe ulna mensagem. A troca de mensagens entre ATOs é feita 
atraves da ICS (Interface de ComunicacAo do Sistema), cujo format() é apresentado a 
seguir: 

ICS (<nome do ATO>, <nome da Operacao>, < argumentos* >) 

4.3.1 Tipos de dados PROSOFT 

Os tipos de dados presentes no PROSOFT estAo classificados em primitivos 
(Integer, String, Real, Char, Boolean, Date, Hour), compostos (construtores definidos 
no metodo algebrico: conjunto, lista, mapeamento, registro e uniao disjunta) e definidos 
pelo usuario (construldos a partir de outros tipos). 

A seguir sera° apresentados os tipos compostos e as operacoes aplicaveis a 
cada urn dos tipos, bem como sua representacao diagramatica (compiladas em [MOR 97] 
e [NUN 92]): 

Tipo Conj unto 

Representa uma colecdo de objetos obedecendo as caracteristicas de 
conjuntos. Na figura 4.3 é representada tuna classe onde Centro é urn conjunto de 
Departamento. A tabela 4.1 apresenta as operacoes que podem ser realizadas com este 
tipo de dado. 

TABELA 4.1- Operaclies do Tipo Composto Conjunto. 

Operacio Fmmionalidade Exemplo 
Add Set x Component 	—> Set add({xl,x2},x3) = (xl,x2,x3) 

Belongs_to (E) Component x Set 	—> Boolean xl E (XLX2) = TRUE 

Cardinality (car) Set 	 —> Nat car((xl,x2,x3))= 3 

Complement ( \ ) Set x Set 	 —> Set (xl,x2) \ (x2) = (xl) 

Containtion () Set x Set 	 —> Boolean {xl, x2, x3} - (xl, x3) = TRUE 

Delete Set x Component 	—> Set delete({xl,x2}, x2) = {x1} 

Empty-set -4 Set empty-set = {} 

Equal (=) Set x Set 	 —> Boolean {x1}={x) = FALSE 

Intersection (n) Set x Set 	 -3 Set {xl,x2} n (x2) = {x2} 

Is in Set x Component 	—> Boolean is in({xl,x2}, xl } = TRUE 

Union (k.,) Set x Set 	 —> Set (xl,x2) u (x3) = Ix I,x2,x3} 
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Centro 

S 

D epartam ento 

FIGURA 4.3 - Exemplo de conjunto. 

Tipo Mapeamento 

Expressa uma fiurcao, estabelecendo uma correspondencia entre objetos de 
urn Tipo-Dominio corn os objetos de urn Tipo-Imagem. A figura 4.4 apresenta urn 
exemplo da notacao do tipo mapeamento. A tabela 4.2 apresenta as operacties que 
podem ser realizadas com este tipo de dado. 

TABELA 4.2 - OperacOes do Tipo Composto Mapeamento 

OPera00  Funcionalidade Exemplo 
Composition() Map x Map 	 -> Map [x 1 -->y 1 ] —> [x2—>y2] = [x 1 —>y2] 

Domain (dom) Map 	 —> 2 Set dom([xl —> yl, x2—> y21) = {xl,x2} 

Empty-Mapping --> Map empty-mapping = [ ] 

Image_of Domain, Map 	—> Map image_of(xl, [xl—>yl] ) = yl 

Merge(u ) Map x Map 	 —> Map [xl—>yl] u [x2—>y2] = [xl—>yl, x2—>Y21 

Modify Domain x Range x Map 	-9 Map modify(x1,y1, [ ])= [x1—>y1] 

Override(+) Map x Map 	 --> Map [xl-->yl, x2—>y2]+[x2—>y3] = [x1—>y1, x2—>y3] 

Range(mg) Map 	 --> Set mg([xl—> yl, x2—> y2]) = (y1,y2) 

Restrict_to( I ) Map x 2 Set 	—> Map [xl—>yl, x2—>y2] I (xl) = [xl—>y1) 

Restrict_with( \ ) Map x 2 Set 	 —>Map [xl-->yl, x2-->y21 I {xl} = [x2—>y2) 



41 

Encargo 

Disciplina 

  

Professor 

  

    

FIGURA 4.4 - Exempt() de mapeamento 

Tipo Lista 

Representa uma sequencia (ordenada) de zero ou mais componentes. A 
figura 4.5 representa que "Lista de espera" é uma lista composta por itens de "Reserva". 
A tabela 4.3 apresenta as operacaes que podem ser realizadas com este tipo de dado. 

TABELA 4.3 - Operacties do tipo composto Lista 

OperacAo Funcionalidade Exemplo 

Concatenation( ^) List x List 	 —> List [xl, x2]^ [ xl] = [xl,x2,x1] 

Cons Component x List 	--> List cons (xl, [ ]) = [ xl] 

Elements (elems) List 	 —> 2 set  Elems( [ xl,x2,x1 ] ) = {xl,x2} 

Empty-List —> List Empty-list = [1 

Head( hd ) List 	 —> Component hd( [ xl, x2 ] )= xl 

Indices(inds) List 	 —> 2 Nat inds([ xl,x2,x1 ]) = { 1,2,3 } 

Last List 	 —> Component last([ xl,x2,x3 ]) = x3 

Length ( Ing) List 	 --> Nat Ing( [ xl,x2,x1 ] ) = 3 

Projection( _, [ ] ) List x Nat 	 --> Component [ xl, x2 ] [2] = x2 

ReplaceL+,L] ) List x Nat x Component 	—> List [ xl, x2 ] + [2, x3]= [ xl,x3 ] 

Tail ( tl ) List 	 —> List tI([ xl, x2 ]) [ x2 ] 

Lista de 
espera 

Reserva 

FIGURA 4.5 - Exemplo de lista. 
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Operacao & Funcionalidade Exempla 
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Select -_ : Tag Record u S1 u S2 	Sn  
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Tipo Registro 

Define tuplas de tipos heterogeneos e é usado para expressar o produto 
cartesiano de objetos. A defmicAo de uma classe que represente urn endereco de uma 
pessoa é urn exemplo de urn problema resolvido corn o use de registro, como 
apresentado na figura 4.6 (onde cada urn dos itens do registro sao do tipo string). 

Endereco 

Cidade Rua 

string 
	 string 	 string 	 string 	 string 

FIGURA 4.6 - Exemplo de registro. 

0 tipo Registro possui, segundo [NUN 94], duas operacoes: uma 
construtora de tipo e outra observadora, select, que seleciona um dos seus 
campos. Exemplos das operacoes sobre um registo veja a tabela 

TABELA 4.4 - Operacaes do tipo Record. 

A fim de facilitar a selecAo dos campos de um registro, os tipos que formam 
seus campos sao precedidos de urn tag (urn rotulo) que os identifica. 

Tipo Uniiio Disjunta 

Define a unido de tipos diferentes de elementos. A uniAo disjunta é 661 na 
defuticao de classes de dados que necessitem expressar valores alternativos. 

Um exemplo de aplicacao da uniao disjunta sao as categorias alternativas as 
quais os professores podem pertencer (auxiliar, assistente, adjunto e titular). Embora um 
professor possa estar em qualquer uma destas categorias, so the é permitido pertencer a 
apenas uma de cada vez. A figura 4.7 ilustra a aplicacAo da uniAo disjunta pant compor 
este exemplo. 
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Professor 

Auxiliar 

 

Assistente 

 

Adj unto 

 

Titular 

       

string 	 string 	 string 	 string 

FIGURA 4.7 - Exemplo de unitio disjuntiva. 

Conforme [NUN 94], a construtora do tipo Una° Disjunta e + e possui a 
seguinte funcionalidade : 

+ 	...) : Tag i  Sort i , Tag2  Sort2, Tag., Sort ', 

Um exemplo de sua aplicacao: 

+ (aux string, ass string, aj string, fit string) = 

aux Auxiliar + ass Assistente + a j Adjunto + tit Titular 

4.3.2 PROSOFT e especificacao algebriea 

Comparando-se a especificacao algebrica convencional [WAT 91] e o 
formalismo adotado pelo PROSOFT, pode-se dizer que a assinatura da especificacao 
corresponde a instanciacao e a interface do ATO. Na instanciacdo define-se, atraves de 
uma linguagem grafica, a estrutura da classe, e na interface determina-se os simbolos e as 
funcionalidades das operacoes referentes a esse tipo. Os axiomas, por sua vez, 
correspondem as operacties, onde na forma de equacoes é definido o comportamento de 
cada operacao [MOR 97]. 

A diferenca fundamental é que, em funcao do mecanismo de inclusdo 
automatica de tipos compostos e primitivos em um ATO PROSOFT, tido é necessario 
explicitar as especificacties desses tipos como é feito tradicionalmente nos metodos 
algebricos. 
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5 Especificacao de uma Ferramenta de Reutilizacao 
para o PROSOFT 

5.1 Introducao 

Este capitulo apresenta tuna visa° geral da especificacdo formal do modelo 
de reutilizacdo proposto para o ambiente PROSOFT. Em anexo a especificacdo esta 
completa. 

A descricao desta ferramenta é feita utilizando o formalismo adotado pelo 
PROSOFT para especificar sistemas, apresentado no capitulo 4. 

5.2 Modelo de ReutilizacAo Adotado 
Dentre as varias tecnicas de reutilimeao de software apresentados nos 

capitulos 2 e 3, o modelo desenvolvido por Maiden[MAI 92] mostrado no capitulo 3 foi 
escolhido. 

Os principais motivos para tal decisao foram: 

• considerando que o PROSOFT a urn ambiente que tern o objetivo de 
auxiliar o engenheiro de software desde a especificacao de requisitos ate 
a construed° do programa[NUN 94]; e tambem a forte tendencia de 
reutilizar produtos desenvolvidos nas fases iniciais (early reuse) [NEI 
94]. Optou-se por reutilizar especificacoes de requisitos e o modelo 
desenvolvido por Maiden a mais adequado por estar direcionado a esta 
finalidade. As tecnicas de reutilizacao apresentados no capitulo 2 sao 
inadequadas para reutili7Ar especificacoes de requisitos. Estas, em sua 
maioria, se baseiam na utilizacao de um conjunto de palavras chave para 
classificar e recuperar componentes de software. 0 use de palavras 
chave sao insuficientes para representar especificacdes de requisitos; 

• Zirbes [ZIR 95] em sua tese de doutorado quantificou os beneficios da 
reutilizaca'o de requisitos por analogia, ele provou empiricamente que 
existe uma melhoria significativa de qualidade nas especificacOes de 
requisitos derivadas por analogia. Em seu trabalho, Digramas de Fluxos 
de Dados (DFD) [YOU 90] e modelos de objetos [COA 92] foram os 
metodos de modelagem de requisitos usados. 

5.3 Ferramenta de Reutilizacao 

0 objetivo desta ferramenta é possibilitar a reutilizacdo de especificacdes de 
requisitos por analogia. A ferramenta proposta para o PROSOFT é dividida em tress 
partes. Urn modulo que auxilia o engenheiro de software a descrever o problema, uma 
segunda parte responsavel pelo mecanismo de analogia e a terceira consiste na 
recuperacao de uma ou mais especificacoes de requisitos em funcao do grau de 
similaridade com o problema alvo. 

Na figura 5.1 esta esquematizado o diagrama de fluxo de dados nivel zero 
dos processos da ferramenta de reutilincao. A notacao do Tom DeMarco[DeM 89] é 
utilizada para a representar o DFD. 



Descri0o do 
Problerna 

Explanacoes e 
diagramas de 
conceitos abstratos 

Especificacoes 
Requisitos Ordenadas 

Especificages 
Requisitos  

Predicados 
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FIGURA 5.1 - Diagrama zero ferramenta de reutilizacao de requisitos 

Descrica'o dos Processos: 

• Processo 1, Interface: a descricao' do problema é realizada atraves de tuna 
interface amigavel, utilizando "browser" e apoiada por exemplos de 
sistemas andlogos. Esta primeira etapa é importante pois extrai do usuario 
os predicados(ver secao 3.3) que melhor descrevem o problema alvo e 
tambem pode auxiliar na especificacdo inicial de requisitos. 

• Processo 2, Mecanismo de Analogia: depois de extrair os predicados do 
engenheiro de software, entra em acao o modulo responsavel pelo 
mecanismo de analogia, ou seja, ele identifica o dominio abstrato que 
apresenta maior similaridade corn o problema alvo. Isto é obtido atraves do 
algoritmo de mapeamento de estruturas desenvolvido por Falkenhainer 
[FAL 89] e adaptado por Maiden[MAI 92] para os dominios de engenharia 
de software(ver secao 3.5); 

• Processo 3, Recupera Especificacab: a terceira parte recupera as 
especificacaes de requisitos que apresentam maior grau de similaridade 
corn o problema alvo, estas especificacoes sal° ordenadas segundo o grau de 
similaridade. 
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5.4 Funcionamento da Ferramenta 

0 objetivo desta secao a mostrar o funcionamento da ferramenta de 
reutiliThcao proposta para o PROSOFT passo a passo, seguindo o ciclo de vida do 
Processo de ReutilizacAo de Software: 

• Pass° 1 : classificacao/ indexac..ao e catalogacAo das especificacoes de 
requisitos dos sistemas existentes; a classificacao das especificacoes 
existentes é a primeira etapa, para que estas possam ser recuperadas  

posterionnente em uma base de dados. Cada especificacao é classificada 
atraves de um conjunto de predicados(ver secAo 3.3). Na figura 5.4, o ATO 
DOMINIO, representa um conjunto de predicados associado a urn ATO 
(especificacao de requisitos) que futuramente podera ser reutilizado; 

• Passo 2: identificar, entre as especificacoes de requisitos semelhantes 
disponiveis, qual a de maior grau de similaridade. Para o usuario selecionar 
a especificacao que mais se assemelha com o problema alvo, é necessario 
que ele entre com conjunto de predicados(ver seclo 3.3) que melhor 
descreva o seu sistema para que a busca seja realizada. 0 sistema faz esta 
busca utilizando os procedimentos vistos na secao 3.5.1. 0 resultado final 
desta busca é urn conjunto de especificacties ordenadas pelo grau de 
sirnilaridade; 

• Passo 3: adaptacao desta especificacao para o novo sistema. A altima 
etapa é adaptar o modelo encontrado para a solucao desejada, este passo é 
feito manualmente. 0 engenheiro de software deriva a nova especificacao a 
partir de uma especificacao annazenada na base de dados. No capitulo 6 
sera apresentado urn exemplo, no qual é apresentada a reutilizacao por 
analogia de urn sistema de controle de videolocadora a partir de um sistema 
de biblioteca. 

5.5 Especificacao Formal 

As descricoes informais as vezes sao ambiguas. Em funcAo disso, etas 
podem provocar erros de interpretacao que sao propagados ao Longo do projeto e 
implementacAo. 

0 use de uma linguagem de especificacao formal é importante para 
formalizar o processo de desenvolvimento de um software. A base matematica dessas 
linguagens torna possivel garantir propriedades como completeza, corretude e ausencia 
de ambiguidade que sao muito dificeis de se obter coin uma descricao informal. 

Nesta secao a apresentada tuna visao geral da especificacao formal da 
ferramenta de reutilizacao de requisitos para o PROSOFT. Esta especificacao se 
concentrou nos processos 2 e 3, mecanismo de analogia e recuperacao de especificacees 
ilustrados na figura 5.1. 

Como mostrado no capitulo 4, o desenvolvimento de um sistema, sob a 
6tica PROSOFT, consiste na defmicao de urn ou mais ATOs. Na figura 5.2, sao 
apresentados os ATOs que famm parte desta ferramenta. 



Classe 

Dominios 
Maiden 

Dominio 

Dominio 

47 

FIGURA 5.2 - Atos do sistema 

Esta especificacao é uma adaptacAo do sistema proposto por Maiden[MAI 
92] para o PROSOFT. Seu objetivo a reutilizar especificacOes de requisitos por analogia. 

Todo o sistema foi concebido dentro do paradigma das especificacOes 
algebricas, tendo como principio a composicao de tipos abstratos pre definidos 
(Conjunto, Lista, Mapeamento, Record), cada ATO é a composicao destes tipos. 

A ferramenta a composta por onze ATOs, como apresentado na figura 5.2 . 
Na secdo seguinte é apresentada a Classe e uma descricao informal das funcionalidades 
de cada ATO. A especifica "cao formal completa esta descrita em anexo. 

5.6 Resumo dos ATOs 

ATO Dom in ios_Maiden 

FIGURA 5.3 - Classe do Ato Dominios_Maiden 

Descricao: este ATO é composto por um conjunto de dominios e representa o universo 
de todos os dominios abstratos. A partir de suas operacties é identificada a analogia 
entre dois dominios. Suas operacoes fazem o reconhecimento de dominios analogos. 
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Transicoes 
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ificacao-
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string 	Transicbes 	Estruturas 	Tipo_objeto 	Objetivos 	Condicks Especificacao 

ATO Dominio 

FIGURA 5.4 - Classe do Ato Dominio 

Descricao: este ATO é formado por urn tipo de dado record cujos campos sao termos 
que representam urn dominio. 0 campo "nome" refere-se ao nome do dominio, os 
campos "Transicoes", "Estruturas", "Tipo_Objeto", "Objetivos", "Condicaes", 
equivalem, respectivamente, aos termos "function/event/transition", "Object structure", 
"Object type", "Domain requirement", "Condition" adotados por Maiden[MAI 92]. 0 
campo "Especificacao_Requisitos" representa as especificacoes de requisitos concretas 
de urn dominio, as quail podem ser reutilimdas. 

ATO Transicoes 

FIGURA 5.5 - Classe do Ato TransicOes 

Descricao: o Ato "transicoes" a formado por uma lista de "Transicao", cada elemento da 
lista corresponde ao termo "function/event/transition" de Maiden[MAI 92], os ATOs 
seguintes (Estruturas, Tipo_Objetos, Objetivos, Condicties) tambem correspondem aos 
outros predicados utilizados por Maiden. A fimcao deste ato a tratar exclusivamente das 
operacaes referentes a este predicado. 
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Exemplo: Transicao(emprestar, livro, estudante, biblioteca, muitos) 

ATO Estruturas 

FIGURA 5.6 - Classe do Ato Estruturas 

Descricao: o Ato "Estruturas" é formado por uma lista de "Estrutura", cada elemento da 
lista corresponde ao termo "object structure" de Maiden[MAI 92]. A funcab deste ato é 
tratar exclusivamente das operacaes referentes a este predicado. 

Exemplo: Estrutura (estudante, livros, muitos) 

ATO Tipo_Objeto 

FIGURA 5.7 - Classe do Ato Tipo_Objeto 

DescricAo: o Ato "Tipo_objeto" é formado por urn mapeamento do objeto e seu tipo, 
cada mapeamento equivale ao termo "object type" de Maiden[MAI 92]. A funcdo deste 
ato é tratar exclusivamente das operacoes referentes a este predicado. 

Exemplo: Tipo_objeto ( livros, recurso) - livro / recurso 

FRGS 
INSTITUTO DE IN FC R M ATI CA 

BIBLIOTECA 
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Classe 

Obj1 Obj2 Cardinal Requisito 

String String 	String 	String 
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ATO Objetivos 

FIGURA 5.8 - Classe do Ato Objetivos 

DescricAo:o Ato "Objetivos" é formado por uma lista de "Objetivo", cada elemento da 
lista corresponde ao termo " domain requirement" de Maiden[MAI 92]. A fimcdo deste 
ato a tratar exclusivamente das operacOes referentes a este predicado. 

Exemplo: objetivo(estudante, livros, muitos, limite_data) 

ATO Condiebes 

FIGURA 5.9 - Classe do Ato Condictles 

Descricao: o Ato "Condicties" a formado por uma lista de "Condicao", cada elemento da 
lista corresponde ao termo "condition" de Maiden[MAI 92]. A fimcao deste ato é tratar 
exclusivamente das operaceies referentes a este predicado. 

Exemplo: Condicao 	 mercadoria, fomecedor, estoque, muitos) 
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ATO Aux_Mape 

Classe 

 

Aux Mape 

Mape_Objeto Ntransicees Nestruturas Ntipo_objetos Nobjetivos Ncondicoes 

mape_objeto 	natural natural natural natural natural 

FIGURA 5.10 - Classe do Ato Aux_Mape 

Desericao: o Ato Aux_Mape é urn tipo de dado auxiliar, em suas estruturas sao 
armazenados o mapeamento entre os objetos de dominios (abstrato e alvo) e numero de 
predicados analogos existentes. Os campos armazenam as seguintes informacOes: 

• "Mape_Objeto", guarda o mapeamento entre os objetos de dois 
dominios; 

• "Ntransicoes", armazena o numero de predicados "transic.74o" analogos 
entre dois dominios; 

• "Nestruturas", armazena o numero de predicados "estrutura" analogos 
entre dois dominios; 

• "Ntipo_objetos", armazena o numero de predicados "tipo_objeto" 
analogos entre dois dominios; 

• "Ncondicoes", armazena o numero de predicados "condicao" analogos 
entre dois dominios; 

• "Nobjetivos", armazena o numero de predicados "objetivo" analogos 
entre dois dominios; 



ATO Lista Candidato 

Classe Lista Candidatos 

Candidatos 

D Score Mape_Obj 

Dominic, Inteiro 	Mape_Objeto 

FIGURA 5.11 - Classe do Ato Lista_Candidatos 

DescricAo: Lista_Candidatos armazena de forma ordenada todos dominios candidatos a 
reutilizacao. E urn tipo de dado auxiliar. 

• D - armazena o dominio que sera reutilizado. 

• Score - guarda o grau de similaridade entre o dominio abstrato e alvo. 

• Mape_Obj - é o mapeamento entre os objetos dos dominios abstrato e 
alvo 

ATO Mape_Objeto - 

FIGURA 5.12 - Classe do Ato Mape_Objeto 

Descricao: Mape_Objeto é um tipo de dado auxiliar, seu objetivo é guardar os possiveis 
mapeamentos de objetos, existentes entre dois dominios. 

Exemplo: ( livro / fita, biblioteca / videolocadora) 
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ATO Vizinho 

FIGURA 5.13 - Classe do Ato Vizinho 

Descrivio: o ATO - Vizinho é um tipo de dado auxiliar, ele armazena os vizinhos de urn 
predicado estrutura, para relembrar, um predicado é vizinho de outro quando 
compartilha pelo menos um objeto. Este tipo de dado armazena os predicados transiedo 
e estrutura. 

5.7 Apresentacao da Especificacao Formal 

Como visto no capitulo 4, um ATO é dividido em nes partes: classe, 
interface e os axiomas. De acordo coin a convened° tipografica adotada em [MOR 97], 
as variaveis formais sdo representadas em Tetras minusculas. Os rotulos (tags) dos tipos 
de um registro sdo apresentados sublinhado e a chamada ICS é apresentada em negrito. 
0 mesmo ocorre corn as palavras reservadas if, then, else e operadores lOgicos not, and 
e or. 

tipos: 

exclui, etc); 

Para facilitar a compreensao das operacries, estas foram divididas em tres 

- MANUTENcAO. sao operaedes basicas, como por exemplo (cria, inclui, 

- EXTERNAS. Estas, em sua maioria, respondem pela interaedo corn 
outros ATOS, ou mesmo com o usuario, por exemplo (dominios_candidados - interaedo 
corn usuario), (mapea_estrutura - é utilizada externamente por outros ATOs); 

- INTERNAS. Estas operaedes sdo auxiliares as operaeoes EXTERNAS. 

A especificaedo formal dos onze ATOs estao distribuidos da seguinte forma: 

• Anexo 1 - ATO que representa o conjunto de dominios 
Dominios_Maiden; 

• Anexo 2 - ATO que representa um dominio - Dominio; 

• Anexos 3, 4, 5, 6, 7 - ATOs que representam os predicados de um dominio 
- Transieoes, Estruturas, Tipo_Objeto, Objetivos , Condicties; 

• Anexos 8, 9, 10, 11 - ATOs auxiliares, Aux_Mape, Lista_Candidato, 
Mape_Objeto, Vizinho; 
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6 Um exemplo de use da Ferramenta de Reutilizacao 
por Analogia do PROSOFT 

Como ja foi exposto anteriormente, a ferramenta especificada neste trabalho 
integra o projeto PROSOFT e tem como objetivo auxiliar no processo de reutilizacdo de 
especificacoes formais previamente desenvolvidas neste ambiente. 

Os principais objetivos deste capitulo sdo: apresentar, de forma clara, o 
funcionamento da ferramenta de reutilizacao por analogia proposta neste trabalho e 
tambem demonstrar a viabilidade da reutilizaca'o de especificacoes formais por analogia. 

Na secao seguinte é apresentada uma descricao informal do problema 
tratado no exemplo, e os passos que sera° seguidos para solucionar este problema 
utilizando a ferramenta especificada. 

6.1 Descricao do Problema 

Suponha que urn engenheiro de software queira especificar formalmente urn 
sistema de videolocadora utilizando o ambiente PROSOFT. 

Este sistema de videolocadora consiste basicamente em urn cadastro de 
clientes, um cadastro de fitas e um controle sobre a locacAo das fitas para os clientes, as 
quais sAo emprestadas temporariamente retornando ao conjunto de fitas apOs a 
devolucAo do cliente. 

FIGURA 6.1 - IlustracAo do sistema de videolocadora 

Utilizando a ferramenta de reutilizacdo por analogia do PROSOFT o 
engenheiro podera reutili7Ar especificacoes ja desenvolvidas neste ambiente para facilitar 
o desenvolvimento da especificacao formal do sistema de videolocadora. 

Para utilizar a ferramenta de reutilizacAo por analogia o engenheiro de 
software deveth seguir os passos abaixo: 
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1. Fornecer todas as informacoes necessarias para se derivar o conjunto de 
predicados que melhor represente o sistema alvo(videolocadora). 

2. Uma vez obtido o conjunto de predicados que representem o sistema 
alvo, estes devem ser fornecidos como entrada para a ferramenta de 
reutilizacao. A partir destes predicados a ferramenta recupera, por 
analogia, o dominio abstrato que possui o maior grau de similaridade 
corn o sistema alvo, e tambem as instancias previamente classificadas e 
cadastradas neste dominio. 

3. A partir das especificacCies formais recuperadas pela ferramenta no 
passo anterior o engenheiro de software pode entao derivar por 
analogia o sistema de videolocadora. 

Nas secoes seguintes sera° apresentadas infonnacOes mais detalhadas sobre 
cada um dos passos listados acima. 

6.2 Representagio do Sistema Alvo 

0 objetivo desta etapa é extrair do usuario urn conjunto de predicados que 
melhor descreva o problema. 

Na figura 6.2 e apresentado a representacao do sistema de videolocadora 
utilzando os predicados vistos no capitulo 3. 

Nesta versa° nao foi especificado esta interface corn usuario, este passo 
poderia ser feito utilizando uma interface amigavel seguindo como exemplo o protOtipo 
desenvolvido por Maiden[MAI 92]. 

Estado de Transicao(emprestar, fita, videolocadora, cliente, muitos) 

Estado de Transiciio(devolver fita, cliente, videolocadora, muitos) 

Condicao( limite de data, fita, cliente, videolocadora, muitos) 

Estrutura do objeto ( universo, cliente, muitos) 

Estrutura do objeto ( universo, videolocadora, um) 

Estrutura do objeto ( videolocadora, fita, muitos) 

Estrutura do objeto ( cliente, fita, muitos) 

Objetivo(Cliente, fita, muitos, limite de data) 

Tipo de Objeto (fita, recurso) 

Tipo de Objeto(videolocadora, armazena -recurso) 

FIGURA 6.2 - Predicados do sistema alvo (videolocadora) 

6.3 Recuperacao do Dominio Abstrato por Analogia 

0 conjunto de predicados apresentados na secAo 6.2 é utilizado como entrada 
para o sistema. A partir destes predicados é realizada a verificacao na base de dados para 
idenficar qual o dominio que mais se aproxima do problema em questao. 
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0 algoritmo utilizado para este mapeamento esta detalhado na secdo 3.5.1, na 
especificacao formal apresentada em anexo. 0 ATO Dominion Maiden possui as 
seguintes operacoes que realizam este mapeamento, dominion candidatos e 
gera_lista_candidatos como apresentados a seguir: 

In te rface: 

dominios_candidatos( ) 

DOMiNIOS MAIDEN, DOMINIO —> LISTA_CANDIDATOS 

gera_lista_candidatos0 

DOMiNIOS_MAIDEN,DOMiNIO,LISTA_CANDIDATOS—>LISTA_CANDIDATOS 

Operacao: 

dominios_candidatos(dominiosmaiden, d_alvo) = 

gera_lista_candidatos(dominiosmaiden, d_alvo, empty-list) 

gera_Iista_candidatos(empty-set, d_alvo, lcand) = Icand 

gera_lista_candidatos(add(dominios maiden, d_abstrato), d_alvo, lcand) = 

If ICS(LISTA_CANDIDATOS, score, <ICS (DOMINI 0, informaceies candidato, 
<d_abstrato, d_alvo>)>) > Grau de Sindlaridade 

Then 

gera_lista_candidatos(dominios_maiden, 	 dalvo, 
ICS(LISTA_CANDIDATOS, 	insere_ordenado,<Icand, 	ICS 	(DOMINI°, 
informacaes_candidato, <d_abstrato, d_alvo>)>)) 

Else 

gera_lista_candidatos(dominios_maiden, d_alvo, lcand) 

Descricao informal dos argumentos de entrada das operacoes dominion candidatos 
e gerajista candidatos: 

dominios _maiden — E o conjunto de todos os dominios abstratos cadastrados no 
sistema, juntamente com suas instancias. 

d alvo — E o conjunto de predicados do sistema alvo, apresentados na secdo 6.2. 

lcand —E a lista de dominios candidatos resultante do mapeamento. 
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Descricao das operacoes: 

0 objetivo destas operacoes a construir uma lista ordenada de dominios 
abstratos juntamente corn suas instancias em fun*, do score, ou seja, o grau de 
similaridade. E importante ressaltar que o grau de similaridade esta em aberto, sendo 
necessario urn niunero maior de experimentos, para identificar corretamente o valor 
adequado para este indice. 

Resultado destas operacoes: 

Suponha que o dominio Gerencia de Recursos nap Renovaveis já esteja 
cadastrado no conjunto de doninios abstratos, e que uma instancia deste dominio, 
representada pela especificacao formal do sistema de controle de bibliotecas, já tenha 
sido classificada e cadastrada neste dominio. Como resultado das operacoes descritas 
nesta secao, a instancia do dominio é recuperada juntamente corn o mapeamento dos 
objetos que representam papeis andlogos, como por exemplo: (fita-*livro), 
(cliente—>estudante) e (videolocadora-*biblioteca) . 

A especificacao formal do sistema de controle de biblioteca recuperada é a 
entrada para o proximo passo, sendo utilizada para a derivacao por analogia da 
especificacao formal do sistema de videolocadora. 

6.4 Reutilizaeao de uma EspecificacAo Formal por Analogia 

A seguir sera° apresentados os passos para a derivacao por analogia da 
especificacdo formal do sistema de videolocadora (sistema alvo) a partir da especificacao 
formal do sistema de controle de biblioteca recuperado na secAo 6.3. Os dois sistemas 
em questdo pertecem ao dominio Gerenciamento de Recursos nao Renovciveis. Neste 
dominio, os recursos (livros/fitas) sao emprestados ou alugados para usuarios (leitores/ 
clientes) e depois retornam para o conjunto de recursos, podendo ser emprestados outras 
vezes para quaisquer usuarios dos recursos. 

Na figura 6.3 é apresentado urn esquema do modelo de reutilizacAo por 
analogia. Neste modelo, o engenheiro de software recebe urn modelo reutili7Avel que 
pertence ao mesmo dominio do problema alvo, e a partir deste modelo, o usuario realiza 
manualmente todas as adaptacaes e modificacOes necessarias para a adequacAo do 
modelo. 

No caso do exemplo apresentado neste capitulo, o engenheiro de software 
recupera atraves da ferramenta de reutilizacao o modelo reutilizAvel, que neste caso é 
representado pela especificacao formal do sistema de biblioteca recuperada na secao 6.3. 
A ferramenta de reutilizacao tambem fornece ao engenheiro de software urn mapeamento 
dos objetos analogos, que no exemplo apresentado sao: (fita—>livro), 
(cliente—>estudante) e (videolocadora—>biblioteca). A partir das informacOes recuperadas 
o engenheiro de software pode iniciar o processo de derivacao por analogia da 
especificacao formal do sistema de videolocadora (sistema alvo), utilizando as regras de 
especificacao do PROSOFT. 
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Modelo final 
requerido 

           

FIGURA 6.3 - Processo de modelagem por analogia[ZIR 95] 

De acordo corn o paradigma PROSOFT, primeiramente especifica-se as 
classes (descricao dos dados) para os problemas, ou seja a primeira parte do ATO, e em 
seguida a interface, e por ultimo as operacoes sobre as classes, formando ambientes de 
tratamento de objetos (ATOs). 

Nas figuras 6.4, 6.5 e 6.6, sao apresentadas as especificacoes das classes 
dos sistemas de Biblioteca (a esquerda) e de Videolocadora (a direita). A partir da classe 
Biblioteca foi possivel obter a classe Videolocadora, mapeando-se os objetos do dominio 
(fita-->livro), (cliente—>estudante) e (videolocadora—>biblioteca). Por exemplo na figura 
6.4 pode-se observar que leitores, da classe biblioteca, corresponde a clientes, da classe 
videolocadora, exemplares a fitas e livros a filmes. Desta forma construiu-se a classe 
videolocadora. Este procedimento foi repetido para as classes seguintes, veja as figuras 
6.5 e 6.6. 
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CLASSE CLASSE 

Biblints,. Videelocadera 

Leitores Exemplars EmprestinmE Livros Clients F I MS imprEsumm Films 

Lei or Codigo 
Info 

Livro 

Codigo 
exemplar 

Info 

empresomo 
Livro Cliente COdigo Fita 

Codigo 

fita 

Info 
\emprestimo 

Filme 

kiu 	sfiree Sang 	 hero Cliente 	String 904% filme 

ISBN 
livro 

Data 
comma 

2ochgo lotoi 
Data 

devolueao 
Codigo 
filme 

Data 

corn pm 

Codigo 

theme 

Data 

raft rada 

trmg 	date 	 Mae same 	date 	 snag 	 date 

FIGURA 6.4 - Classe Biblioteca e Classe Videolocadora. 

FIGURA 6.5 - Classe Leitor e Classe Cliente. 
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1  Genero 
Ano 

.anerunento 

string string 	swig 

Filme Livro 

ISBN Titulo Autores Editora 

biblioteca_vazia0 
	

-3 BIBLIOTECA 

acrescenta_leitor0 
	

BIBLIOTECA, LEITOR —> BIBLIOTECA 

excluileitor0 BIBLIOTECA, STRING --> BIBLIOTECA 

acrescenta_livroo 

exclui_livro0 

empresta_exemplar0 

devolve_ exemplar() 

calcula_multa0 

BIBLIOTECA, LIVRO -p BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA, STRING —> BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA, STRING, STRING —> BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA, STRING --> BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA, STRING --> REAL 

60 

FIGURA 6.6 - Classe Livro e Classe Filme 

A seguir é apresentada a segunda parte do ATO, a interface. Na figura 6.7 
esti descrita a interface do ATO BIBLIOTECA e na figura 6.8 a interface do ATO 
VIDEOLOCADORA. 

FIGURA 6.7 - Interface das Operacoes do ATO controle de Biblioteca 

Na construcdo da interface das operacties do ATO videolocadora mostrada 
na figura 6.8, primeiramente identificou-se urn conjunto de operacOes analogas, como 
por exemplo empresta_exemplar0 e empresta_fita0 , devolve_exemplar0 e 
devolveJItaO, calcula_multaO e calcula_pagamento0. Em uma segunda etapa 
substituiu-se os tipos correspondentes, por exemplo, BIBLIOTECA e 
VIDEOLOCADORA, LEITOR e CLIENTE. 

videolocadoravaziao —>VIDEOLOCADORA 

acrescenta_cliente0 
	

VIDEOLOCADORA, CLIENTE —> VIDEOLOCADORA 

exclui_cliente0 
	

VIDEOLOCADORA, STRING —> VIDEOLOCADORA 

acrescentafihne0 
	

VIDEOLOCADORA, FILME —> VIDEOLOCADORA 
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excluifilme() VIDEOLOCADORA, STRING —> VIDEOLOCADORA 

inclui_fita() 	VIDEOLOCADORA, STRING, STRING, DATE - 
VIDEOLOCADORA 

empresta_fita() 	VIDEOLOCADORA, 	STRING, 	STRING 	-4 
VIDEOLOCADORA 

devolve_fita() 	VIDEOLOCADORA, STRING —> VIDEOLOCADORA 

calcula_pagamentoo 	VIDEOLOCADORA, STRING, REAL —> REAL 

FIGURA 6.8 - Interface das OperacOes do ATO controle de Videolocadora 

A terceira parte da construcao do ATO é a especificacao das operacOes. A 
seguir é apresentada, intercaladamente, a especificaccio das operacaes analogas das 
classes BIBLIOTECA e VIDEOLOCADORA. A especificacAo das operacOes do 
sistema de videolocadora foi construlda a partir da especificaclo das operates do 
sistema de biblioteca substituindo, em sua grande maioria, tipos e nomes de tipos, por 
exemplo BIBLIOTECA por VIDEOLOCADORA, Leitores  por Clientes.  

OPERACOES 

biblioteca_vazia: 	--4 BIBLIOTECA 

biblioteca_vazia = (Leitores  empty-set,Exemplares empty-mapping, 

Emprestimos  empty-mapping, Livros  empty-set) 

DesericAo: Construtor da classe biblioteca. Cria tuna biblioteca vazia. 

videolocadora_vazia: —> VIDEOLOCADORA 

videolocadora_vazia = (Clientes  empty-set, Fitas  empty-mapping, 

Emprestimos  empty-mapping, Filmes  empty-set) 

Descricao: Construtor da classe videolocadora. Cria uma videolocadora vazia. 

acrescentaleitor: BIBLIOTECA, LEITOR -> BIBLIOTECA 

acrescenta_leitorneitores c leitores, 	j, leitor) = 

if 	existe_leitor(c_leitores, select-Codigo(leitor)) 

then (Leitores  cleitores, 	j 

else (Leitores  add(c_leitores, leitor), _ , J 

Descricho: Recebe biblioteca e leitor e devolve a biblioteca acrescida do leitor se leitor 
tido existe na biblioteca. 

acrescenta_cliente: VIDEOLOCADORA, CLIENTE —> VIDEOLOCADORA 

acrescenta_cliente( (Clientes  c_clientes, 	cliente) =-, 
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if 	existe cliente(c_clientes, select-Codigo(eliente)) 

then (Clientes  c clientes, , , J 

else (Clientes  add(c_clientes, cliente), _ , 

Descricao: Recebe videolocadora e cliente e acrescenta cliente na videolocadora se ele 
ainda nho existe. 

excluileitor BIBLIOTECA, STRING -> BIBLIOTECA 

exclui_leitor((Leitores c_leitores, „ Emprestimos  m emprest, J, cod leitor) = 

if 	existe_emp_leitor(m emprest, codleitor) 

then (Leitores  c leitores, Emprestimos  m emprest, J 

else (Leitores  apaga_leitor_conj(c_leitores, codleitor), ,Emprestimos  m_emprest, 
—) 
Descricao: Recebe biblioteca e &Wig° de leitor e exclui leitor se nho existe urn 
emprestimo para o mesmo. 

exclui cliente: VIDEOLOCADORA, STRING -> VIDEOLOCADORA 

exclui_cliente((Clientes c clientes, Emprestimos  m_emprest, J, cod_cliente) = 

if 	existe_emp_cliente(m_emprest, cod_cliente) 

then (Clientes  c clientes, Emprestimos  m emprest, 

else (Clientes 	apaga_cliente_conj(c_clientes, 	cod_cliente), 	„Emprestimos 
m_emprest, j 

Descrieho: Recebe videolocadora e codigo de cliente e exclui cliente se nho existe 
emprestimo para o mesmo. 

acrescenta_Iivro: BIBLIOTECA, LIVRO -. BIBLIOTECA 

a.crescenta_livro((_, 	Livros  c_livros), novo_livro) =-, 

if 	existe_livro(c_livros, select-ISBN(novo_livro)) 

then C 	Livros  c livros) 

else L, _, Livros  add(c_livros, novo_livro)) 

Descricao: Recebe uma biblioteca e um livro e acrescenta livro na biblioteca, se ele nho 
existe. 

acrescenta_filme: VIDEOLOCADORA, FILME ---> VIDEOLOCADORA 

acrescenta_filme((„ 	Filmes  c_filmes), novo_filme) = 

if 	existe_filme(c_filmes, select-COdigo(novo_filme)) 

then L, 	Filmes  c_filmes) 
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else C, —, Filmes add(c_filmes, novo_filme)) 

Descriclo: Recebe videolocadora e filme e acrescenta o filme a videolocadora se ele 
ainda nao existe. 

exclui_livro: BIBLIOTECA, STRING -+ BIBLIOTECA 

exclui_livro(C, Exemplares m_exemp, Emprestimos m_emprest, Livros c_livros), 
isbn_livro) = 

if existe_exemplar_do_livro(m exemp, isbn_livro) 

then C, Exemplares m_exemp, Emprestimos m_emprest, Livros c_livros) 

else (_,Exemplares m_exemp, Emprestimos m_emprest, 

Livros  apaga_livro_conj (c_livros, isbn livro)) 

Descricao: Recebe biblioteca e isbn de livro e exclui livro se nab existirem exemplares 
do mesmo na biblioteca. 

VIDEOLOCADORA, STRING —> VIDEOLOCADORA 

exclui_filme(L, Fitas m fitas, Emprestimos m emprest, Filmes c_filmes), codigo_filme) 

if 	existe Jita_do_filme(m_fitas, codigo_filme) 

then G Fitas m fitas, Emprestimos m_emprest, Filmes c_fihnes) 

else G Fitas m_fitas, Emprestimos m_emprest, Filmes  apagaJllme_conj(c_filmes, 
codigo_filme)) 

Descricao: Recebe videolocadora e codigo de filme e exclui o filme da videolocadora se 
nao existe fita do filme. 

inclui_exemplar: BIBLIOTECA, STRING, STRING, DATE —> BIBLIOTECA 

inclui_exemplar((_, Exemplares m_exemplares, , Livros c_livros), 
cod_novo_exemplar, isbn_novo_exemplar, data_novo_exemplar) = 

if 	not(existeexemp/ar(m_exemplares, ced_novo_exemplar)) and 

existe_livro(c_livros, isbn_novo_exemplar) 

then G 	Exemplares 	modify((cOd_novo_exemplar, 	Info 	livro(ISBN 
isbn_novo_exemplar, Data compra data_novo_exemplar), m exemplares), 	Livros 
c_livros) 

else (_, Exemplares m_exemplares, _, Livros c livros) 

Descricao: Recebe biblioteca, codigo, isbn e data de compra e inclui novo exemplar se 
ele nao existe e existe o livro correspondente. 

VIDEOLOCADORA, STRING, STRING, DATE 
-*VIDEOLOCADORA 
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inclui_fita(L, Fitas m_fitas, Filmes  c_filmes), cod_nova_fita, codigo_filme, 
data nova fita) = 

if 	not(existejita(m_fitas, 	cod nova fita)) 	and 	existefilme(c_filmes, 
codigo_filme) 

then (_, Fitas modify((cOd_nova_fita, Fita(Codigo codigo_filme, 

Data compra  data nova fita), m fitas), Filmes  c_filmes) 

else (_, Fitas m_fitas, , Filmes  c_filmes) 

Deserietio: Recebe videolocadora, codigo de nova fita, codigo do filme e data de 
compra da fita e inclui fita. 

exclui exemplar: BIBLIOTECA, STRING —> BIBLIOTECA 

exclui_exemplar((_, Exemplares  m_exemplares, Emprestimos  m_emprestimos, j, 
cod_exemplar) = 

if existe_exemplar(m_exemplares, cod exemplar) and 

not(exemplar_emprestado(m emprestimos, cod exemplar)) 

then G Exemplares  restrict_with(m_exemplares, add(empty-set, c6d_exemplar)), 

Emprestimos  m_emprestimos, _) 

else (_, Exemplares  m_exemplares, Emprestitnos  m_emprestimos, _) 

Descricao: Recebe biblioteca e codigo de exemplar e exclui exemplar se ele existe e flab 
esta emprestado. 

exclui_filme: VIDEOLOCADORA, STRING —* VIDEOLOCADORA 

excluifihne((_, Fitas  m_fitas, Emprestimos  m_emprest, Filmes  c filmes), codigo_filme) 

if 	existe_fita_do_filme(m_fitas, codigo_filme) 

then (_, Fitas m_fitas, Emprestimos  m_emprest, Filmes  c_filmes) 

else L,  Fitas m_fitas, Emprestimos  m_emprest, Filmes  apaga_filme_conj(c_filmes, 
codigo_filme)) 

Descricao: Recebe videolocadora e codigo de filme e exclui o filme da videolocadora se 
nAo existe fita do filme. 

empresta_exemplar: BIBLIOTECA, STRING, STRING —> BIBLIOTECA 

empresta_exemplarneitores c_leitores, Exemplares  m-exempl, Emprestimos 
m_emprest, j, 

cod exemplar, codleitor) = 

if existeleitor(cleitores, codleitor) and not(exemplar_emprestado(m emprest, 
ced_exemplar)) 

then (Leitores  cleitores, Exemplares  m_exempl, Emprestimos 
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modify(ced_exemplar, (codleitor, cakuladevohicilo(c_leitores, ced_leitor)), 
m_emprest), _) 

else (Leitores c_leitores, Exemplares m_exempl, Emprestimos m emprest, j 

Descricao: Recebe biblioteca, codigo de exemplar e codigo de leitor e cria emprestimo 
para leitor com data de devolucAo calculada (baseado no tipo de leitor) se leitor existe e 
exemplar nAo este emprestado. 

empresta_fita: VIDEOLOCADORA, STRING, STRING —> VIDEOLOCADORA 

empresta_fita((Clientes c_clientes, Fitas m-fit, Emprestimos m emprest, j, cod_fita, 
cod_cliente) = 

if 	existe_cliente(c_clientes, ced_cliente) and not(fita_emprestada(m_emprest, 
cod_fita)) 

then (Clientes c_clientes, Fitas m fit,Emprestimos modify(c6d_fita, (cOd_cliente, 
today)), m emprest), _) 

else (Clientes c clientes, Fitas m fit, Emprestimos m_emprest, j 

Descricao: Recebe videolocadora, codigo da fita, codigo do cliente e cria emprestimo 
para cliente se cliente existe e fita nao esti emprestada. 

devolve_exemplar: BIBLIOTECA, STRING -BIBLIOTECA 

devolve_exemplar((_, Exemplares m_exemp, Emprestimos m_emprest, _), 
cod_exemplar) = 

if existe_exemplar(m exemp, 	 cod_exemplar) 	 and 
exemplar_emprestado(m_emprest, cod_exemplar) 

then L, Exemplares m exemp, Emprestimos restrict_with(m_emprest, add(empty-
set, cod_exemplar)), j 

else (Leitores c_leitores, Exemplares m exemp, Emprestimos m_emprest, j 

Descricao: Recebe biblioteca e c6digo de exemplar e exclui emprestimo se exemplar 
existe e este emprestado. 

devolve fita: VIDEOLOCADORA, STRING —> VIDEOLOCADORA 

devolve_fita((_, Fitas m fitas, Emprestimos m emprest, J, cod fita) = 

if 	existe_fita(m_fitas, cod_fita) and fita_emprestada(m_emprest, cod_fita) 

then (_, Fitas m_fitas, Emprestimos restrict_with(m_emprest, 
add(empty-set, cod_fita)), j 

else (Clientes c_chentes, Fitas m fitas, Emprestimos m emprest, j 

Descricao: Recebe videolocadora e codigo de fita e exclui o emprestimo da fita se ela 
existe e este emprestada. 
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calcula_multa: BIBLIOTECA, STRING —> REAL 

calcula_multa(C, Emprestimos modify(cod_exemplar_emp, 

(_, Data Devolucao datad), emp_restantes), _),cod exemplar) = 

if cod exemplar = cOd_exemplar_emp 

then if greater_than(datad, today) 

then multiply(dif date(datad, today), 0.5) 

else 0.0 

else calcula_multa((_,_, Emprestimos emp_restantes, _), e6d_exemplar) 

calcula multa((_, Emprestimos empty-mapping, _), _) = 0.0 

Descricao: Recebe biblioteca e codigo de exemplar e devolve valor da multa 
dependendo da data de devolucAo. 

calcula_pagamento: VIDEOLOCADORA, STRING, REAL -4 REAL 

calcula_pagamento(L, Emprestimos  modify(cod_fita_emp, 

(_,Data Retirada  dataret), emp_restantes), _),cod_fita, valor_diaria) = 

if 	cod_fita = cOd_fita_emp 

then if dataret today 

then multiply(dif date(dataret, today),valor_diaria) 

else valordiaria 

else calculafiagamento(, 	Emprestimos  emp_restantes, J, cod_fita, 
valor_diaria) 

calcula_pagamento((_, Emprestimos  empty-mapping, _), J = 0.0 

Descricao: Recebe videolocadora, codigo de fita e valor de diaria (real) e retorna valor 
a pagan. 

Neste capitulo foi apresentado um exemplo de reutilizacAo de 
especificacoes formais por analogia utilizando a ferramenta proposta para o PROSOFT. 

0 objetivo foi demonstrar a viabilidade de reutilizar especificacoes formais 
por analogia, o exemplo mostrou todos os passos necessarios para a reutilizacAo de 
especificacOes formais. Utilizando sistemas de mesmo dominio o exempt() demonstrou 
tuna facilidade na derivacAo de especificacoes formais, comprovando assim a viabilidade 
de se reutilizar especificacoes por analogia. 



7 Conclusoes e Trabalhos Futuros 
Ambientes de desenvolvimento de software, que se propOem ajudar o 

engenheiro de software, nao podem desprezar o potencial da reutilizacao. Visto que esta 
tecnica oferece condicao de produzir software corn mais qualidade de forma mais 
produtiva[FRA 94]. 

Na atual fase de desenvolvimento do PROSOFT, rdo existe um modelo de 
reutilizacAo, este trabalho apresentou e especificou formalmente uma ferramenta de 
reutilizaclo de especificacao de requisitos para o ambiente PROSOFT. 

ContribuicOes da dissertacAo: 

• para o PROSOFT esta dissertacao apresentou uma solucao para reutilizat 
especificacoes de requisitos. A ferramenta de reutilizaryao de requisitos 
desenvolvida por Maiden[MAI 92], foi utilizada como modelo para o 
PROSOFT; 

• ha varias tecnicas de reutilizacao. Entretanto, a grande maioria nAo foi 
tratada formalmente. Uma especificacao formal evita os inconvenientes de 
uma descricao informal, como a ambigiiidade, a imprecisao e a ma 
interpretacao, devido a sua base matematica. Este trabalho especificou 
formalmente o algoritmo desenvolvido por Maiden[MAI 92] para reutilizar 
especificaciles de requisitos. Neste trabalho toda a especificacAo de 
requisitos foi feita utilizando a Notacao PROSOFT (Ver anexos); 

• foi apresentado um estudo sobre as tecnicas de reutilizacao de software e 
exemplos de ferramentas que suportam tais tecnicas. 

Comentarios sobre a notacao PROSOFT 

Dentro do contexto da especificacao formal, mais precisamente a notacdo 
PROSOFT, a importante que se crie urn criterio de desenvolvimento de sistemas para tal 
notacao que contemplem os seguintes pontos: 

• tamanho ideal para um ATO; 

• melhore a legibilidade de uma especificacao; 

• ferramentas que auxiliem na visualizacao do sistema em desenvolvimento. 

0 modelo de reutilizacao apresentado para o PROSOFT nesta dissertacao 
focalizou-se principalmente no mecanismo de analogia e no sistema de recuperacdo de 
especificaciies, deixando em aberto alguns pontos. 

Para trabaihos futuros, sugere-se a abordagem dos seguintes aspectos: 

• realizar experirnentos de reutilizacao de especificac6es formais por analogia, com 
o objetivo de identificar um grau de similaridade mais adequado para a notacao 
PROSOFT; este trabalho poderia seguir o modelo apresentado em Zirbes[ZIR 
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95], utilizando alunos das turmas da disciplina de especificacao formal do 
CPGCC; 

• implementar tuna interface amigavel, utilizando "browsers", a exemplo do sistema 
desenvolvido por Maiden, corn objetivo de auxiliar o engenheiro de software a 
extrair os predicados que melhor descrevam o seu sistema alvo. 



Classe 

Dominios 
Maiden 

S 

Dominic) 

Dominic) 
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Anexo 1 Dominios Maiden 

Este ATO é composto por urn conjunto de domithos, ele representa o 
universo de todos os dominios abstratos, a partir de suas operaefoes sao identificados a 
analogia entre dois dominios. Suas operacoes sAo responsaveis para o reconhecimento de 
dominios analogos. 

CLASSE 

INTERFACE 

MANUTENci0 

cria() 

inclui() 

exclui() 

—> DOMINIOS MAIDEN 

DOMINIOS_MAIDEN, 	DOMINIO 	 —> 
DOMiNIOS_MAIDEN 

DOMINIOS_MAIDEN, STRING 	 —> 
DOMINIOS MAIDEN 

EXTERNAS 

dominios_candidatos() 	DOMINIOS_MAIDEN, 	DOMINIO 	-+ 
LISTA_CANDIDATOS 

IN7'ERNAS 

gera_lista_candidatos() 
	

DOMINIOS_MAIDEN, 	 DOMINIO, 
LISTACANDIDATOS --> LISTA_CANDIDATOS 

nome_igual() 
	

DOMINIO, STRING —› BOOLEAN 

Varifiveis Formais 

dominos maiden 	: DOMINIOS MAIDEN 
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d, dalvo, d_abstrato 	: DOMINI° 

candidato 	 : CANDIDATO 

Icand, lcandl 	: LISTA_CANDIDATOS 

OPERACOES 

MANU7'ENcii0 

cria() = empty-set 

Descricao: cria um conjunto vazio, a partir deste conjunto sao inseridos os dominios 
abstratos. 

inclui(add(dominios_maiden, d_abstrato), d) = 

If nome_igual (d_abstrato, d) 

Then add(dominiosmaiden, d_abstrato) 

Else add (add(dominios maiden, d_abstrato), d) 

Descrielo: insere no conjunto dominos maiden um novo dominio abstrato. 

exclui(empty-set, _ ) = empty-set 

exclui(add (dominios_maiden, nome), d) 

If nome_igual(d, d_abstrato) 

Then dominios_maiden 

Else exclui( add(exclui(dominios_maiden, d_abstrato), d)) 

Descricao: retira do conjunto dominios_maiden um dominio abstrato. 

EXTERNAS 

dominios_candidatos(dominios_maiden, d_alvo) = 

gera_lista_candidatos(dominios_maiden, d_alvo, empty-list) 

Descricao: o objetivo da operacao dominios_candidatos é disparar varias outras 
operaeOes para gerar uma lista cujo os elementos sao os dorninios abstratos que mail se 
assemelham corn dorninio alvo em questa°, esta lista 6 construida atraves do 
mapeamento analOgico entre os dominios abstratos de maiden e o dorninio(alvo) do 
usuario. Apos a comparacao entre estes dois dominios é gerado urn escore. 0 escore 



71 

resultante representa o grau de similaridade entre dois dominios, tal limier° é usado 
como criterio de ordenaclo da lista. 

Invocada Pelo: Usuario 

IN7'ERNAS 

gera_lista_candidatos(empty-set, d_alvo, Icand) = Icand 

gera_lista_candidatos(add(dominiosmaiden, d_abstrato), dalvo, Icand) - 

If ICS(LISTA_CANDIDATOS, score, <ICS (DOMINIO, informacoes_candidato, 
<d_abstrato, d_alvo>)>) > Gram de Similaridade 

Then 

gera_lista_candidatos(dominios_maiden, 	 d_alvo, 
ICS(LISTA_CANDIDATOS, 	insere_ordenado,<lcand, 	ICS 	(DOMINIO, 
infonnacoes_candidato, <d_abstrato, d_alvo>)>)) 

Else 

gera_lista_candidatos(dorninios_maiden, d_alvo, Icand) 

Descricao: a funcao gera_listacandidatos, constroi uma lista ordenada de dominios 
abstratos em funcao do score, ou seja, o grau de similaridade. E importante ressaltar 
que o grau de similaridade esta em aberto, sendo necessario um nt'unero maior de 
experimentos, para identificar corretamente o valor adequado para este indice. 

Invocada por: ATO-DOMINIOS_MAIDEN, dominios_candidatos 

nome_igual(d, d_abstrato) = 

If (ICS(DOMINIO, nome, <d>) = ICS(DOMINIO, nome, <d_abstrato>)) 

Then True 

Else False 

Descricao: dado dois dominios abstratos verifica se o nome 6 igual 

Invocada por: ATO-DOMINIOS_MAIDEN, exclui 



Condicoes Especificacao- 
Requisitos 

string 
	Transicaes 	Estruturas 	Tipo_objeto 	Objetivos 	Condiedes 	Especificacao 

Estruturas 

C lasse 

Nome 

 

Transicoes 

   

Dominio 

Tipo_Objeto Objetivos 

Anexo 2 Dominio 

Este ATO é formado por urn tipo de dado record cujos campos sao termos 
que representam um dominio. 0 campo "nome" refere-se ao nome do domlnio, os 
campos "Transicties", "Estruturas", "Tipo_Objeto", "Objetivos", "Condicoes", eqtiivalem 
respectivamente aos termos "function/event/transition", "Object structure", "Object 
type", "Domain requirement", "Condition" adotados por Maiden[MAI 92]. 0 campo 
"Especificacao_Requisitos" representa as especificacoes de requisitos concretas de urn 
dominio. 

CLASSE 

INTERFACE 

MANUTENcAO 

cria() 	 —> DOMINIO 

inclui() 	 STRING, 	TRANSIcOES, 	ESTRUTURAS, 
TIPO OBJETO, OBJETIVOS, CONDIcOES, ATO -
DOMINIO 

nome() 	 DOMINIO —> STRING 

transicoes() 	 DOMINIO —> TRANSIOES 

estruturas() 	 DOMINIO —> ESTRUTURAS 

tipo_objeto() 	 DOMINIO TIPO OBJETO 

objetivo() 	 DOMINIO —› OBJETIVOS 
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condiceeso 	 DOMINIO —+ CONDIcOES 

EX7'ERNAS 

informacoes_candidato 	DOMINIO, DOMINIO —> CANDIDATO 

mapea_dominio() 	DOMINIO, DOMINIO —> AUX_MAPE 

INTERNAS 

porcentagem() 

maior_fatos() 

n_fatos() 

soma_mape( ) 

NATURAL, NATURAL —> REAL 

DOMiNIO, DOMINIO —> BOOLEAN 

DOMINIO —> NATURAL 

AUX_MAPE —> NATURAL 

Variaveis Formais 

d, d_abstrato, d_alvo : DOMINIO 

transicoes : TRANSIcOES 

estruturas: ESTRUTURAS 

tipo_objeto : TIPO_OBJETO 

objetivos : OBJETIVOS 

condicOes : CONDIcOES 

aux_map : AUX_MAPE 

vl , v2 : NATURAL 

score : REAL 

objetos_analogos : MAPE_OBJETO 

OPERACCIES 

MANUTENci0 

cria((Nome " ", Transicoes  ICS(TRANSIcOES, cria) , Estrutura  ICS(ESTRUTURAS, 
cria), Tipo Objeto  ICS(TIPO_OBJETO, cria), Objetivos  ICS(OBJETIVOS, cria), 
Condicoes  ICS(CONDIcOES, cria), Ato ICS(ATO, cria)) 

Descricao: cria urn dominio abstrato 

inclui(nome, transicoes , estruturas , tipo_objeto, objetivos, condicoes, ato) = 
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(Nome  nome, Transicoes  transiciies , Estrutura  estruturas, Tipo Objeto  tipo_objeto, 
Ob'etivos objetivos, condieOes  condieoes, Ato ato) 

DescricAo: instancia um dominio abstrato 

nome(dominio) = select-Nome(dominio) 

Descricao: seleciona o campo nome de um dominio 

estruturas(dominio) = select-Estruturas(dominio) 

Descrielo: seleciona a lista de predicados estruturas de um dominio 

transicOes(dominio) = select-Transicoes(dominio) 

Descricilo: seleciona a lista de predicados transicties de um dominio 

tipo_objeto(dominio) = select-Tipo-Objeto(dominio) 

Descricao: seleciona a lista de predicados tipo_objeto de urn dorninio 

objetivos(dominio) = select -Objetivos(dominio) 

Descricao: seleciona a lista de predicados objetivos de urn dominio 

condicoes(dominio) = select-Condicoes(dominio) 

Descricao: seleciona a lista de predicados condicoes de um dominio 

EX7'ERNAS 

informaybes_candidato(d_abstrato, d alvo) = 

If maior_fatos(d_abstrato,d_alvo) 

Then 	ICS 	(LISTA_CANDIDATOS, 	cria_candidato, 	<d_abstrato, 
porcentagem(soma_mape(mapea_dominio(d_abstrato, d_alvo)), n_fatos(d_abstrato), 
mapea_dominio(d_abstrato, d_alvo)>) 

Else 	ICS 	(LISTA_CANDIDATOS, 	cria_candidato, 	<d_abstrato, 
porcentagem(soma_mape(mapea_dominio(d_alvo, 	d_abstrato)), 	n_fatos(d_alvo), 
mapea_dominio(d_alvo, d_abstrato)>) 

Descricito: esta funcAo recebe dois dominios, retornando as informacoes do 
mapeamento entre estes dois dominios. As seguintes inforinacoes san obtidas: escore, 
objetos mapeados entre eles, estes resultados sao guardados no tipo de dado 
CANDIDATO(dominio, score, mape_objeto). 

Invocado por: ATO - DOMiNIOS_MAIDEN - gera lista_candidatos 
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mapea_dominio(d1, d2) = 

ICS (AUX_MAPE, inclui, 

< ICS (MAPE_OBJETO, mapea_objeto, < dl,d2 >), 

ICS (ESTRUTURAS, mapea_estrutura,< dl,d2, objetos_analogos >), 

ICS (TRANSIcOES, mapea_transica'o, < dl,d2, objetos_analogos >), 

ICS (TIPO_OBJETO, mapea_tipo, <dl,d2, objetos_analogos >), 

ICS (OBJETIVOS, mapea_objetivo, < dl,d2, objetos_analogos >), 

ICS (CONDIcOES,mapea_condicAo, <dl,d2, objetos_analogos >) >). 

DescricAo: a fiutcao mapea_dominio, recebe dois dominios(conjuntos de predicados) 
retornando o tipo AUX_MAPE, o tipo resultante é formado por seis infonnacoes: 

1 - o mapeamento dos objetos do dominio A correspondentes aos objetos de urn 
dominio B; 

2 - o numero de estruturas analogas entre os dominios; 

3 - o namero de transicoes andlogas entre os dominios; 

4 - os tipos de objetos andlogos entre os dominios; 

5 - o ninnero de objetivos andlogas entre os dominios; 

6 - o ninnero de condicoes andlogas entre os dominios. 

Invocada por: ATO - DOMIN10- infonnacoes_candidato 

INTERNAS 

porcentagem(v1,v2) = 100 * vl/v2 

Descricao: esta funcao calcula a porcentagem de fatos analogos existentes entre dois 
dominios. 

Invocada por: ATO - DOMINIO - infonnacOes candidato 

maior_fatos(d_abstrato,d_alvo) = 

If 	n_fittos(d_abstrato) > n_fatos(d_alvo) 

Then True 

Else False 

Descricao: a funcao maior_fatos recebe dois dominios(d_abstrato, d_alvo) , retornando 
true se o ntirnerode fatos dominio(d_abstrato) for maior que o niunero de fatos do 
dominio(d_alvo). 

Invocada por: ATO - DOMTNIO- informacoes_candidato 
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n_fatos(d) = 	Length(select-Transicaes(d)) + Length(select-Estruturas(d)) 

Length (select-Objetivo(d)) + Length(select-Condicaes(d)) 

Length(select-Tipo-objeto(d)) 

Descricao: a funcao n_fatos, recebe um dominio d e retorna o ninnero de fatos que este 
dominio possui. 

Invocada por: ATO - DOMINO- maior_fatos 

soma_mape(aux_mape) = ICS (AUX_MAPE, soma, < aux_mape >) 

Descricao: a funcao soma_mape, recebe o tipo AUX_MAPE, retornando o resultado da 
soma dos campos "ntransicties, nestruturas, nobjetivos, ncondicoes, ntipo_objeto", o 
resultado desta soma representa o numero de fatos andlogos entre dois dominios 

Invocada por: ATO - DOMINO- informacCies_candidato 



Anexo 3 Transicoes 

0 Ato "transicOes" é formado por tuna lista de "Transicao", cada elemento 
da lista corresponde ao termo "function/event/transition" de Maiden[MAI 92], os ATOs 
seguintes (Estruturas, Tipo_Objetos, Objetivos, CondicOes) tambem correspondem aos 
outros predicados utilizados por Maiden. 

Exemplo: TransicaXemprestar, livro, estudante, biblioteca, muitos) 

CLASSE 

INTERFACE 

MANUTEAVO 

cria() 	 —> TRANSIcOES 

inclui() 	 TRANSIcOES, TRANSIcAO —> TRANSIcOES 

exclui() 	 TRANSIcOES, TRANSIcAO —> TRANSIcOES 

cria_transicao() 	 STRING, STRING, STRING, STRING, STRING -4 
TRANSIcAO 

funcAo() 	 TRANSIcAO —> STRING 

objl() 	 TRANSIcAO —> STRING 

obj2() TRANSIcAO -4 STRING 

obj3() TRANSIcAO —> STRING 

cardinal() 	 TRANSIcAO -4 STRING 
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EXTERNAS 

mapea_transicao0 

transietto_vizinho_analogo0 

INTERNAS 

mapea lista_transicao() 

busea_transicAo_analoga() 

transicao_analoga() 

compara_vizinho0 

busca_vizinho_analogo0 

seleciona_vizinho0 

posicao() 

igual_finicao() 

insere_vazio0 

transicao_vazia0 

lista_transicAo() 

lista_objetos0 

DOMINI°, DOMINIO, MAPE_OBJETO -* NATURAL 

STRING, ESTRUTURA, TRANSIcOES, ESTRUTURA, 
TRANSIcOES -4 BOOLEAN 

TRANSIOES, TRANSIcOES, MAPE_OBJETO -> 
NATURAL 

TRANSIcAO,TRANSIcOES, 	MAPE_OBJETO 
-TRANSIcAO 

TRANSIcAO, TRANSIcAO, MAPE_OBJETO -> 
BOOLEAN 

STRING, STRING, TRANSIcOES, TRANSIcOES -> 
BOOLEAN 

STRING, STRING, TRANSIcAO, TRANSIOES 
TRANSIcAO 

STRING, TRANSIcOES -> TRANSIcOES 

STRING, TRANSIcAO -4 NATURAL 

TRANSIcAO, TRANSIcAO -4 BOOLEAN 

-> TRANSIcAO 

TRANSIcAO -4 BOOLEAN 

TRANSIcAO -> LISTA 

TRANSIcAO -4 LISTA 

Varifiveis Formais 

funcao,obj1,obj2,obj3,cardinal, flag : STRING 

vtransicdo: TRANSIcAO 

Itransicao, Ivizinho_esquerdol, 

Ivizinho_esquerdo2, 

lvizinho_direito2 : TRANSIcOES 

objetos_analogos: MAPE_OBJETO 

OPERACOES 

MANUTENci0 
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cria() = empty-list 

inclukltransicao,vtransicao) = cons(ltransicao, vtransicao) 

exclui(empty-list , _ ) = empty-list 

exclukltransicao,vtransicao) = 

If igual(Head(ltransicao) = vtransicao) 

Then Taikltransicao) 

Else cons(Head(ltransicao), exclukTaikltransicAo), vtransicao)) 

cria_transicAo(funcAo,objl,obj2,obj3,cardinal) = 

(FuncAo  fiuicAo,Obj1 obj1,0bi2 obj2, Obj3  obj3, Cardinal  cardinal) 

funcAo(vtransicAo) = Select-FimcAo(vtransicao) 

objl(vtransicao) = Select-Objl(vtransicao) 

obj2(vtransicAo) = Select-Obj2(vtransicao) 

obj3(vtransicAo) = Select-Obj3(vtransicao) 

cardinakvtransicao) = Select-Cardinal(vtransicAo) 

EXTERNAS 

mapea_transicao(dl, d2, objetos_andlogos) = 

mapea_lista_transica'o(ICS (DOMINIO, transicoes, <dl>) , ICS (DOMINIO, 
transiceies, <d2>), objetos_andlogos) 

Descricao: esta operacAo realiza o mapeamento entre as transicdes de dois dominios, 
retornando urn o numero natural que representa o ninnero de transicaes analogas entre 
eles. 

Invocada por: ATO - DOMINIO - mapea_dorninio 

transicao_vizinho_analogo(flag, vestrul, Ivizinho1, vestrut2, lvizinho2) = 
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If flag = "objl" 

Then 
co mpara_vizinho (objl (vestrut 1 ),obj1 (vestrut2), seleciona_vizinho (objl (vestrut 1), 
Ivizinhol),seleciona_vizinho(objl(vestrut2), Ivizinho2)) 

Else 	 compara_vizinho(obj2(vestrut1),obj2(vestrut2), 
seleciona_vizinho(obj2(vestrut 1), 	lvizinhol), 	seleciona_vizinho(obj2(vestrut2), 
Ivizinho2)) 

Descricao: esta funcao verifica se os vizinhos transicAo sao analogos. 

I nvocado por: ATO - VIZINHO - vizinho_analogo. 

IIVTERNAS 

mapealista_transicao(empty-list, _ ,_) = 0 

mapea_lista_transicao(_, empty-list, _) = 0 

mapea_lista_transicao(ltransicaol, Itransicao2, objetos_analogos) = 

If Not (transicao_vazia (busca_transicao_analoga(Head(ltransicao 1), ltransicao2, 
objetos_analogos))) 

Then mapea_lista_transicao(Tail(ltransicaol), exclui (ltransicao2,vtransicao2 ), 
objetos_analogos) +1 

Else mapea_lista_transicao(Tail(ltransicaol), ltransicao2, objetos_analogos) 

Descricao: esta funcao recebe duas listas de transicaoes e compara elemento por 
elemento, verificando se sao analogos. 

Invocada por: ATO - TRANSIcOES - mapea_transicao 

busca_transicao_analoga (_, empty-list, J = insere_vazio() 

busca_transicao_analoga(vtransicaol, Itransicao2, objetos_analogos) = 

If transicao_andloga(vtransicaol, Head(ltransicao2), objetos_analogos) 

Then Head(ltransicao2) 

Else 	busca_transicao_anaIoga(vtransicao 1, 	Tail(ltransicdo2), 
objetos_analogos) 

Descricio: dado uma lista de transicOes e uma dada transicao, esta fimcao verifica se 
existe algum elemento nesta lista que seja analogo a esta dada transicao. 

Inv ocada por: ATO - TRANSIcOES - mapea_lista_transicao 
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transicAo_andloga(vtransicaol, vtransicAo2, objetos_analogos) = 

If Not ( (cardinal(vtransicAo1)= eardinal(vtransiclo2)) And 

(funcao(vtransicAol) = funcAo(vtransicAol)) And 

ICS(MAPE_OBJETO, comparalista, objetos_analogos, lista_objetos(vtransicAo1) , 
lista_objetos(vtransicdo2)) 

Then False 

Else True 

Descricao: dado dois predicados transicAo, esta funcAo verifica se sAo andlogos. 

Invocada por: ATO - TRANSIcOES - busca_transicao_analoga 

compara_vizinho(_, _, empty-list, _) = true 

compara_vizinho(objl, obj2, lvizinhol, Ivizinho2) = 

If Not (transicAo_vazia (busca_vizinho_andloga(objl, obj2, Head(lvizinhol), lvizinho2)) 

Then 	compara_vizinho(obj 1, 	obj2, 	Tail(Ivizinho 1), 
exclui(lvizinho2,vtransicao)) 

Else False 

DescricAo: esta funcAo verifica se os vizinhos de urn objeto da mesma posicao sdo 
andlogos. 

Invocado por: ATO - TRANSIcOES - transicAo_vizinho_analogo 

busea_vizinho_analogo(_, 	empty-list) = insere_vazio() 

busca_vizinho_analogo(objl, obj2, vizinho, lvizinho2) = 

If (posicao(objl, vizinho) = (posicAo(obj2, Head(lvizinho2)) And 

igual_cardinal(vizinho,Head (lvizinho2)) And 

igual_funcAo(vizinho,Head (Ivizinho2)) 

Then Head(lvizinho2) 

Else busea_vizinho_andlogo(objl, obj2, vizinho, Tail(lvizinho2)) 

Descricao: dado um vizinho e uma lista de vizinhos esta funcAo encontra o vizinho 
andlogo se existir. 

Invocado por: ATO - TRANSIcOES - compara_vizinho 
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seleciona_vizinhoL, empty-list) = empty-list 

selecionavizinho(objeto, lvizinho) = 

If pertence(listaobjetos(Head(lvizinho)), objeto) 

Then Cons(Head(lvizinho), seleciona_vizinho(objeto, Tail(lvizinho)) ) 

Else seleciona_vizinho(objeto, Tail(lvizinho)) 

Descricao: dado uma lista de vizinhos ela retorna os vizinhos de urn dado objeto, é 
utilizada na funcao estrutura_vizinho_analogo - ATO TRANSICOES 

Invocado por: ATO - TRANSICOES estruturavizinho_analogo 

posicao(objeto,transicao) = 

If objeto = objl(transicao) 

Then 1 

Else If objeto = obj2(transicao) 

Then 2 

Else 3 

igual_funcao(transicaol, transicao2) = 

If funcao(transicaol) = funcao(transicao2) 

Then True 

Else False 

insere_vazio() = (Funcao  null, Obi 1  null, OW  null Obj3  null Cardinal  null) 

transicao_vazia(transicao) 

If ( (obj 1 (transicao) = null) And 

(obj2(transicao) = null) And 

(obj2(transicao) = null) And 

(funcao(transicao) = null) And 

(cardinal(transicao) = null) ) 

Then True 

Else False 

lista_transicao(vtransicao) 
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< 	funcAo(vtransicao), 	objl(vtransicao), 	obj2(vtransicao), 	obj3(vtransicao), 

cardinal(vtransicao) > 

lista_objetos(vtransicao) = < objl(vtransicao), obj2(vtransicao), obj3(vtransicao) > 



Classe 
Estruturas 

Obj 1 
String 

Obj2 

String 

Cardinal 

String 

84 

Anexo 4 Estruturas 

0 Ato "Estruturas" é formado por uma lista de "Estrutura", cada elemento 
da lista corresponde ao termo "object structure" de Maiden[MAI 92]. 

Exemplo: Estrutura (estudante, livros, muitos) 

CLASSE 

INTERFACE 

MANUTENCAO 

cria() 	 ESTRUTURAS 

inclui() 	 ESTRUTURAS, ESTRUTURA --> ESTRUTURAS 

exclui() 	 ESTRUTURAS, ESTRUTURA ESTRUTURAS 

cria_estrutura() 	 STRING, STRING, STRING —› ESTRUTURA 

objl() 	 ESTRUTURAS —> STRING 

obj2() 	 ESTRUTURAS —> STRING 

cardinal() 	 ESTRUTURAS --> STRING 

EX7'ERNAS 

mapea_estrutura() 	DOMINLO, DOMiNIO, MAPE_OBJETO -> 
NATURAL 
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estrutura_vizinho_analoga0 

busca_estrutura() 

INTERNAS 

mapea_lista_estrutura() 

busca_estrutura_arkiloga() 

estruturaanaloga() 

compara_vizinho() 

busca_vizinho_andlogo() 

seleciona_vizinho() 

estrutura_valida() 

e_candidato( ) 

mesmo_tipo_vizinho() 

gera_vizinho( ) 

STRING, 	ESTRUTURA, 	ESTRUTURAS, 
ESTRUTURA, ESTRUTURAS —> BOOLEAN 

DOMINIO, 	ESTRUTURA, 	DOMINIO, 
ESTRUTURAS —> ESTRUTURA 

ESTRUTURAS, ESTRUTURAS, MAPE_OBJETO 
NATURAL 

ESTRUTURA, ESTRUTURAS, MAPE_OBJETO 
ESTRUTURA 

ESTRUTURA, ESTRUTURA, MAPE_OBJETO —> 
BOOLEAN 

STRING, STRING, ESTRUTURAS, ESTRUTURAS 
—> BOOLEAN 

STRING, STRING, ESTRUTURA, ESTRUTURAS —> 
ESTRUTURA 

STRING, ESTRUTURAS —> ESTRUTURAS 

DOMNIO, ESTRUTURA, DOMINIO, ESTRUTURA 
—> BOOLEAN 

ESTRUTURA, ESTRUTURA —> BOOLEAN 

DOMINIO, ESTRUTURA, DOMINIO, ESTRUTURA 
—> BOOLEAN 

DOMINIO, ESTRUTURA —> VIZINHO 

vizinhos_transicao( ) 

vizinhos_estrutura( ) 

e_vizinho_transica'o( ) 

e_vizinho_estrutura( ) 

compartilha_objetos( ) 

pertence( ) 

lista_estrutura() 

lista_objetos() 

posicAo() 

igual_cardinal() 

insere_vazio() 

estrutura_va7in0 

TRANSIcOES, ESTRUTURA —> TRANSIcOES 

ESTRUTURAS, ESTRUTURA —> ESTRUTURAS 

TRANSIcAO, ESTRUTURA —> BOOLEAN 

ESTRUTURA, ESTRUTURA —> BOOLEAN 

LISTA, LISTA —> BOOLEAN 

LISTA, STRING —> BOOLEAN 

ESTRUTURA —> LISTA 

ESTRUTURA —> LISTA 

STRING, ESTRUTURA —> NATURAL 

ESTRUTURA, ESTRUTURA —> BOOLEAN 

ESTRUTURA —> ESTRUTURA 

ESTRUTURA —> BOOLEAN 



Variaveis Formais 

obj1,obj2, objeto, cardinal, flag : STRING 

vestrut, vestrutl, vestrut2 : ESTRUTURA 

lestrut, lestrutl, lestrut2, lvizinhol, lvizinho2 
Ivizinho_esquerdol,lvizinho_esquerdo2, 

Ivizinho_direitol,lvizinho_direito2 : ESTRUTURAS 

OPERACOES 

MANU7'ENcii0 

cria() = empty-list 

inclui(lestrut,estrut) = cons(lestrut, estrut) 

exclui(empty-list , _ ) = empty-list 

exclui(lestrut,vestrut ) = 

If igual(Head(lestrut) = vestrut) 

Then Tail(lestrut) 

Else cons(Head(lestrut), exclui(Tail(lestrut), vestrut)) 

Descricao: esta funcao retira uma estrutura de uma lista de estruturas 

cria_estrutura(objl,obj2,cardinal) = (Objl obj1,Obj2 obj2, Cardinal cardinal) 

objl(vestrut) = Select-Objl(vestrut) 

DescricAo: esta funcao recebe uma estrutura e retorna uma estrutura 

obj2(vestrut) = Select-Obj2(vestrut) 

Descricio: esta funcao recebe uma estrutura e retorna o segundo objeto. 

cardinal(vestrut) = Select-cardinal(vestrut) 

Descricao: esta funcao recebe uma estrutura e retorna sua cardinalidade. 

86 
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EXTERNAS 

mapea_estrutura(d1, d2, objetos_analogos) = 

mapea_lista_estrutura(ICS (DOMINI°, estruturas, <dl>), ICS (DOMINI°, estruturas, 
<d2>), objetos_analogos) 

Descriclo: esta opera do realizn  o mapeamento entre as estruturas de dois dominios, 
retornando um numero natural que representa o numero de estruturas andlogas entre 
eles. 

Invocada por: ATO - DOMINIO - mapea_dominio 

estrutura_vizinho_andlogo(flag, vestrul, lvizinhol, vestrut2, lvizinho2) = 

If flag = "obj 1" 

Then 
compara_vizinho(objl(vestrut1),obj1(vestrut2),seleciona_vizinho(obj1(vest 
rutl), lvizinhol),seleciona_vizinho(objl(vestrut2), lvizinho2)) 

Else 

compara_vizinho(obj2(vestnit1),obj2(vestrut2), 
seleciona_vizinho(obj2(vestrut 1), lvizinho 1), 
seleciona_vizinho(obj2(vestrut2), lvizinho2)) 

Descricao: esta funcao verifica se os vizinhos estrutura s'ao analogos. 

Invocada  por: ATO - VIZINHO - vizinho_analogo. 

busca_estrutura(dl, vestrutl, d2, lestrut2) = 

If estrutura_valida(d1, vestrutl, d2, Head(lestrut2)) 

Then Head(lestrut2) 

Else busca estrutura (dl, vestrutl, d2, Tail(lestrut2)) 

busca_estrutura(d1, vestrutl, d2, empty-list) = insere_vazio() 

Descrielo: busca_estrutura, recebe quatro argumento (Dominio, Estrutura, Dominic), 
Estruturas), retornado uma estrutura analoga se for encontrado 

Invocada por: ATO - MAPE_OBJETO - m_objeto 
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INTERNAS 

mapea_lista_estrutura(empty-list, _ ,_) = 0 

mapea_lista_estrutura(_, empty-list, J = 0 

mapea_lista_estrutura(lestrutl, lestrut2, objetos_analogos) = 

If 	Not (estrutura_vazia (busca_estrutura_analoga(Head(lestrut 1), lestrut2, 
objetos_analogos))) 

Then 

mapealista_estrutura(Taiklestrut1), exclui (lestrut2, 
busca_estrutura_analoga(Head(lestrut 1), lestrut2, objetos_analogos)), 
objetos_analogos) +1 

Else 

mapea_lista_estrutura(Tail(lestrut1), lestrut2, objetos_analogos) 

DescricAo: esta fiincAo recebe duas listas de estruturas e compara elemento por 
elemento, verificando se sAo analogos. 

Invocada por: ATO - ESTRUTURAS - mapea_estrutura 

bus 
ca_estrutura_analoga L.  empty-list, J = insere_vazio() 

busca_estrutura_analoga(vestrutl, lestrut2, objetos_analogos) = 

If estrutura_analoga(vestrutl, Head(lestrut2), objetos_analogos) 

Then Head(lestrut2) 

Else busca_estrutura_analoga(vestrutl, Tail(lestrut2), objetos_analogos) 

Descricao: dado uma lista de estruturas e uma dada estrutura, esta fun* verifica se 
existe algum elemento nesta lista que seja analog° a esta dada estrutura. 

Invocada por: ATO - ESTRUTURAS - mapea_lista_estrutura 

estruturaanaloga(vestrutl, vestrut2, objetos_analogos) = 

If Not ( (cardinal(vestrutl) = cardinal(vestrut2)) And 

ICS(MAPE_OBJETO, 	compara_lista, 	objetos_analogos, 
lista_objetos(vestrutl) , lista_objetos(vestrut2)) 

Then False 

Else True 

Descricalo: dado dois predicados estrutura, esta flincAo verifica se sAo analogos. 

Invocada por: ATO - ESTRUTURAS - busca_estrutura_analoga 
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compara_vizinho(_, , empty-list, _) = true 

compara_vizinho(objl, obj2, lvizinhol, lvizinho2) = 

If Not (estrutura vazia (busca_vizinho_andloga(objl, obj2, Head(lvizinhol), lvizinho2)) 
) 

Then 

compara_vizinho(objl, obj2, Tail(lvizinho 1), exclui(lvizin7 
ho2,busca_vizinho_analoga(objl, obj2, Head(lvizinhol), lvizinho2))) 

Else False 

Descricao: esta funcao verifica se os vizinhos de um objeto da mesma posicao sao 
analogos. 

Invocada por: - ATO ESTRUTURA - estrutura_vizinho_analogo 

busca_vizinho_analoga(_, _,_, empty-list) = inserevazio() 

busca_vizinho_analoga(objl, obj2, vizinho, lvizinho2) = 

If (posicao(objl, vizinho) = (posicao(obj2, Head(lvizinho2)) And 

igual_cardinal(vizinho,Head lvizinho2) 

Then Head(lvizinho2) 

Else busca_vizinho_analoga(obj1, obj2, vizinho, Tail(lvizinho2)) 

Descricao: dado urn vizinho e uma lista de vizinhos esta func -ao encontra o vizinho 
analog() se existir. 

Invocada por: - ATO ESTRUTURA - comparavizinho 

seleciona_vizinhoL, empty-list) = empty-list 

seleciona_vizinho(objeto, Ivizinho) = 

If pertence(lista_objetos(Head(lvizinho)), objeto) 

Then Cons(Head(lvizinho), seleciona_vizinho(objeto, Tail(lvizinho)) ) 

Else seleciona_vizinho(objeto, Tail(lvizinho)) 

DescricAo: dado uma lista de vizinhos ela retorna os vizinhos de urn dado objeto. 

Invocada por: ATO ESTRUTURAS - estrutura_vizinho_andlogo. 
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estrutura valida(d1, vestrut 1, d2, vestrut2) _ 

If e_candidato(vestrut1, vestrut2) 

Then If mesmo tipo_vizinho(dl, vestrutl, d2, vestrut2) 

Then True 

Else False 

Else False 

Descrisao: estrutura_valida retoma recebe quatro argumentos (Domino, Estrutura, 
Domino, Estrutura), retomando True caso as duas estruturas comparadas sejam 
analogas. 

Invocada por: ATO - ESTRUTURAS - busca estrutura 

e_candidato(vestrul, vestrut2) _ 

If igual_cardinal (vestrut 1, vestrut2) 

Then True 

Else False 

Descrico :e_candidato compaza duas estruturas verificando suas cardinalidades, caso 
sejam iguais, retorna True, indicando que estas estruturas sao candidatas a serem 
analogas. 

Invocada por: ATO - ESTRUTURAS - estrutura valida 

mesmo_tipo_vizinho(d1, vestrut 1, d2, vestrut2) _ 

If ICS(VIZINHO, vizinho_analogo, <vestrutl, gera_vizinho(d 1 ,vestrut 1), 
vestrut2, gera_vizinho(d2, vestrut2)>) 

Then True 

Else False 

Descriciio: a funcao estrutura_analoga compara os vizinhos de duas estruturas, 
retornado True em caso afirmativo. Para duas estruturas serem analogas uma das 
premissas a que seus vizinhos sejem equivalentes. 

Invocada por: ATO - ESTRUTURAS - estrutura valida 

gera_vizinho(d, vestrut) _ 

ICS(VIZINHO, inclui, vizinhos_estrutura(ICS(DOMINIO, estruturas, < d >), 
vestrut), vizinhos transicAo (ICS(DOMINIO, transicoes, <d>), vestrut)) ) ) 

DescrigAo: a funcao gera vizinho, busca entre a lista de Estrutura a lista de Transigao 
todos os predicados que compartilham pelo menos um objeto corn a estrutura em 
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questlo, retomando desta forma todos os vizinhos, tipo de dados de retorno 
(VIZINHO). 

Invocada por: ATO - ESTRUTURAS - mesmo_tipo_vizinho 

vizinhos_transicao(ltransicao, vestrut) = 

If e_vizinho_transicao(Head(ltransicao), vestrut)) 

Then cons(Head(ltransicAo), vizinhos_transicao(Tail(ltransicAo), vestrut)) 

Else vizinhos_transicAo(Tail(ltransicao), vestrut) 

vizinhos_transicao(empty-list, _ ) = empty-list 

Descricao: vizinhos_transicAo retoma todos as transicoes vizinhas, ou seja, todos os 
predicados transicab que compartilham pelo menos urn objeto corn a estrutura em 
questa°. 

Invocada por: ATO - ESTRUTURAS - gera_vizinho 

vizinhos_estrutura(lestrut, vestrut) = 

If e_vizinho_estrutura (Head(lestrut), vestrut) 

Then cons(Head(lestrut), vizinhos_estrutura(Tail(lestrut),vestrut)) 

Else vizinhos_estrutura(Tail(lestrut),vestrut) 

vizinhosestrutura(empty-list, _ ) = empty-list 

Descricio: firma° vizinhos_estrutura retorna todos as estruturas vizinhas, ou seja, todos 
os predicados estrutura que compartilham pelo menos urn objeto corn a estrutura em 
questa°. 

Invocada por: ATO - ESTRUTURAS - gera_vizinho 

e_vizinho_transicdo(vtransicAo, vestrut) = 

If 	compartilha_objetos(ICS(TRANSIcOES, 	lista_objetos,<vtransicao>), 
objetos_estrutura(vestrut) ) 

Then True 

Else False 

Descricao: a funcao é_vizinho_transicdo compara os objetos de tuna transicAo corn os 
objetos de tuna estrutura, retomando True caso exista algum objeto em comum 

Invocada por: ATO - ESTRUTURAS - vizinhos_transiciies 

e_vizinho_estrutura(vestrut I, vestrut2) = 
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II compartilha_objetos(objetos_estrutura(vestrut1), objetos_estrututura(vestrut2) ) 

Then True 

Else False 

Descricao: e_vizinho_estrutura compara os objetos de uma estrutura corn os objetos de 
outra estrutura, retomando True caso exista algum objeto em comum. 

Invocada por: ATO - ESTRUTURAS - vizinhos_estruturas 

compartilha_objetos(_, empty-list) = False 

compartilha_objetos(lobjl, lobj2) = 

If Pertence(lobjl, Head(lobj2)) 

Then True 

Else compartilha_objetos(lobjl, Tail(lobj2)) 

DescricAo: a funcao compartilha_objetos, recebe duas listas de objetos e verifica se 
existe objetos em comum, retornando true em caso afirmativo. 

Invocada por: ATO - ESTRUTURAS - vizinhos_estruturas, vizinhos_transicoes 

pertence(empt-list,_) = False 

pertence(lobjl, vobj2) = If (Head(lobj1) = vobj2) 

Then True 

Else pertence(Tail(lobj1), vobj2) 

Descricao: a funcao pertence recebe tuna listas de objetos e urn objeto retomando True 
caso este objeto pertenca a lista. 

Invocada por: ATO - ESTRUTURAS - compartilha_objetos 

lista_estrutura(vestrut) = <objl(vestrut), obj2(vestrut), cardinal(vestrut) > 

Descricao: esta fiutcao recebe uma estrutura (Record) e retoma uma lista contendo os 
objetos e sua cardinalidade 

lista_objetos(vestrut) = <objl(vestrut), obj2(vestrut) > 

Descricao: esta funcao recebe uma estrutura e retoma uma lista contendo seus objetos. 

posicdo(objeto,vestrut) = 
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If objeto = objl(vestrut) 

Then 1 

Else 2 

igual_cardinal(vestrutl, vestrut2) = 

If (cardinal(vestrut 1 ) = cardinal(vestrut2)) 

Then True 

Else False 

DescricAo: esta func.ao recebe duas estruturas e compara sua cardinalidade retornando 
True caso suas cardinalidades sejam iguais. 

insere_vazio() = (Obj 1  null ,Obj2  null, Cardinal  null) 

DescricAo: esta funcao gera uma estrutura vazia. 

estrutura_vazia (vestrut) = 

If (objl(vestrut) = null) And (obj2(vestrut) = null) And (cardinal(vestrut) = null) 

Then True 

Else False 

Desericao: esta funcao verifica se uma estrutura é vazia, retornando true em caso 
afirmativo. 



Classe 

Tipo_Objeto 

Tipo Objeto 

String 
	

String 
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Anexo 5 Tipo_objeto 

0 Ato "Tipo_objeto" é formado por um mapeamento do objeto e seu tipo, 
cada mapeamento egiiivale ao termo "object type" de Maiden[MAI 92]. A funcan deste 
ato é tratar exclusivamente deste predicado. 

Exemplo: Tipo_objeto ( livros, recurso) - livro —> recurso 

CLASSE 

INTERFACE 

MANU7'EKA 0 

cria() 

inclui() 

exclui() 

EXTERNAS 

mapea_tipo_objeto() 

IN7'ERNAS 

m_tipo_objeto 

-+ TIPO_OBJETO 

TIPO OBJETO, STRING, STRING —> TIPO_OBJETO 

TIPO OBJETO, STRING —> TIPOOBJETO 

DOMINIO, DOMINO, MAPE_OBJETO -4 NATURAL 

DOMINIO, DOMINIO, MAPE_OBJETO NATURAL 

Variaveis Formais 

obj, obj 1, obj2, tipo : STRING 

tipo_objeto, vtipo_objeto, rtipo_objeto: TIPO_OBJETO 

objetos_analogos : MAPE_OBJETO 
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OPERAcOES 

MANUTENCAO 

cria() = empty-mapping 

inclui(tipo_objeto, obj, tipo) = 

If (obj E Domain(tipo_objeto)) 

Then tipo_objeto 

Else modify(obj, tipo, tipo_objeto) 

exclui(tipo_objeto, obj) 

If (obj E Domain(tipo_objeto)) 

Then Restrict_with(tipo_objeto obj) 

Else tipo_objeto 

EXTERNAS 

mapea_tipo_objeto(d I ,d2,objetos_analogos) = 

m tipo_objeto(ICS(DOMiNIO, tipo_objeto, <dl>), ICS(DOMINIO, tipo_objeto, 
<d2>), objetos_analogos) 

Descricio: a funcAo mapea_tipo_objeto retoma o niunero de objetos andlogos que 
possuem o mesmo tipo. 

Invocada por: ATO - DOMINIC,  - mapea_dominio 

INTERNAS 

m_tipo_objeto(empty-mapping, j = 0 

m_tipo_objeto(modify(vobjeto, vtipo, vtipo_objeto), rtipo_objeto, objetos_analogos) = 

If (vobjeto E Domain(objetos_analogos)) And 

( hnage_ogvobjeto, objetos_analogos) e Domain(rtipo_objeto) ) And 

(vtipo = Image_of (Image_of(vobjeto, objetos_analogos), rtipo_objeto) ) 

Then m_tipo_objeto( vtipo_objeto, rtipo_objeto, objetos_analogos) + 1 

Else m_tipo_objeto(vtipo_objeto, rtipo_objeto, objetos_analogos) 

Descricao: esta fimcao verifica se os objetos analogos possuem tipos iguais 

Invocada por: ATO - TIPO_OBJETO - mapea_tipo_objeto 



Objetivo 

Classe 

 

Objetivos 

Obj I Obj2 Cardinal Requisito 

String String 	String 	String 
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Anexo 6 Objetivo 

0 Ato "Objetivos" é formado por uma lista de "Objetivos", cada elemento 
da lista corresponde ao termo " domain requirement" de Maiden[MAI 92]. A ftmcdo 
deste ato é tratar exclusivamente deste predicado. 

Exemplo: objetivo(estudante, livros, muitos, limite_data) 

CLASSE 

INTERFACE 

MANUTEKAO 

cria() 	 —> OBJETIVOS 

inclui() 	 OBJETIVOS, OBJETIVO --> OBJETIVOS 

exclui() 	 OBJETIVOS, OBJETIVO —> OBJETIVOS 

cria_objetivo() 	 STRING, STRING, STRING, STRING --> OBJETIVOS 

objl() 	 OBJETIVO --> STRING 

obj2O 	 OBJETIVO —> STRING 

cardinal() 	 OBJETIVO —> STRING 

requisito() 	 OBJETIVO —> STRING 

EX'TERNAS 
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mapea_objetivo0 DOMINIO, DOMiNIO„ MAPE_OBJETO —> 
NATURAL 

INTERNAS 

OBJETIVOS, 	OBJETIVOS, 
NATURAL 

MAPE_OBJETO -> mapea_lista_objetivo() 

busca_objetivo_analogo() OBJETIVO, 	OBJETIVOS, 
OBJETIVO 

MAPE_OBJETO -) 

objetivo_analogo() 

listaobjetivo() 

lista_objetos() 

objetivo_vazio() 

OBJETIVO, 	OBJETIVO, 
BOOLEAN 

OBJETIVO --+ LISTA 

OBJETIVO —> LISTA 

OBJETIVO —> BOOLEAN 

MAPE_OBJETO --> 

Varinveis Formals 

obj1,obj2,cardinal, requisito : STRING 

lobjetivo, lobjetivol, lobjetivo2: OBJETIVOS 

vobjetivo, vobjetivo 1, vobjetivo2: OBJETIVO 

t_objeto, t_objeto1, t_objeto2 : TIPO_OBJETO 

dl, d2 : DOMiNIO 

objetos_analogos : MAPE_OBJETO 

OPERACOES 

MANUTENcAO 

cria() = empty-list 

inclui(lobjetivo,vobjetivo) = cons(lobjetivo, vobjetivo) 

exclui(empty-list , _ ) = empty-list 

exclui(lobjetivo,vobjetivo) = 

If igual(Head(lobjetivo) = vobjetivo) 

Then Tail(lobjetivo) 

Else cons(Head(lobjetivo), exclui(Tail(lobjetivo), vobjetivo)) 
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cria_objetivo(objl,obj2,cardinaLrequisito) = 

( Obil  obj1,Obj2 obj2, Cardinal  cardinal, Requisito  requisito) 

objl(vobjetivo) = Select-Obj1(vobjetivo) 

obj2(vobjetivo) = Select-Obj2(vobjetivo) 

cardinal(vobjetivo) = Select-Cardinal(vobjetivo) 

requisito(vobjetivo) = Select-requisito(vobjetivo) 

EXTERNAS 

mapea_objetivo(dl, d2, objetos_analogos) = 

mapea_lista_objetivo(ICS (DOMINI°, objetivos, <dl>), ICS (DOMINI°, objetivos, 
<d2>), objetos_analogos) 

Descrictio: esta operacdo realiza o mapeamento entre os objetivos de dois dotninios, 
retornando um o nnmero natural que representa o nnmero de objetivos analogas entre 
eles. 

Invocada por: ATO - DOMINIC,  - mapea_dominio 

INTERNAS 

mapea_lista_objetivo(empty-list, _ ,_) = 0 

mapea_lista_objetivoL, empty-list, j = 0 

mapea_lista_objetivo(lobjetivo 1, lobjetivo2, objetos_analogos) = 

If 	Not (objetivo_vazio (busca_objetivo_analoga(Head(lobjetivo 1), lobjetivo2, 
objetos_analogos))) 
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Then 	 mapea_lista_objetivo(Tail(lobjetivo 1), 	exclui 
(lobjetivo2,buscaobjetivo_andloga(Head(lobjetivo1), lobjetivo2, objetos_analogos) ), 
objetos_analogos) +1 

Else mapea_lista_objetivo(Tail(lobjetivol), lobjetivo2, objetos_analogos) 

DescricAo: esta funcao recebe duas listas de objetivos e compara elemento por elemento, 
verificando se sao analogos. 

Invocada por: ATO - OBJETIVOS - mapea_objetivo 

busca_objetivo_analogo C, empty-list, j = insere_vazio() 

busca_objetivo_analogo(vobjetivol, lobjetivo2, objetos_analogos) = 

If objetivo_analogo(vobjetivol, Head(lobjetivo2), objetos_analogos) 

Then 

Head(lobjetivo2) 

Else 

busca_objetivo_analoga(vobjetivol, Tail(lobjetivo2), objetos_analogos) 

Descricao: dado uma lista de objetivos e urn dado objetivo, esta funcao verifica se existe 
algum elemento nesta lista que seja analog() a este dado objetivo. 

Invocada por: ATO - OBJETIVOS - mapea_lista_objetivo 

objetivo_analogo(vobjetivol, vobjetivo2, objetos_analogos) = 

If ( (cardinal(vobjetivol) = cardinal(vobjetivo2)) And 

(requisito(vobjetivo 1) = requisito(vobjetivo2)) And 

ICS(MAPE_OBJETO, 	comparalista, 	objetos_analogos, 
lista_objetos(vobjetivol) , listaobjetos(vobjetivo2)) 

Then True 

Else False 

Descricio: dado dois predicados objetivo, esta funcao verifica se sao analogos. 

Invocada por: ATO - OBJETIVOS - busca_objetivo_andloga 

lista_objetivo(vobjetivo) = 

< Obj I (vobjetivo), Obj2(vobjetivo), Cardinal(vobjetivo), Requisito(vobjetivo) > 

lista_objetos(vobjetivo) = < obj I (vobjetivo), obj2(vobjetivo) > 

t1 FRGS 
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insere_vazio() = ( Obj I  null, Obj2  null, Cardinal null , Requisito  null) 

objetivo_vazio(objetivo) 

If ( (objl(objetivo) = null) And 

(obj2(objetivo) = null) And 

(requisito(objetivo) = null) And 

(cardinal(objetivo) = null) ) 

Then True 

Else False 
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Anexo 7 Condieoes 

0 Ato "Condicoes" é formado por uma lista de "Condicao", cada elemento 
da lista corresponde ao termo "condition" de Maiden[MAI 92]. 

Exemplo: Condicao (nivel_minimo, mercadoria, fornecedor, estoque, muitos) 

CLASSE 

INTERFACE 

MANUTENcAO 

cria() 	 -+ CONDIcOES 

inclui() 	 CONDIcOES, CONDIcAO —> CONDIcOES 

exclui() 	 CONDIcOES, CONDIcAO —> CONDIcOES 

cria_condicAo() 	 STRING, STRING, STRING, STRING -4 
CONDIcOES 

pre_condicdo() 	 CONDIcAO —> STRING 

objl() 	 CONDIcAO —> STRING 

obj2() CONDIcAO —> STRING 

obj3() CONDIcAO -, STRING 

cardinal() 	 CONDIcAO —> STRING 

EXTER1VAS 



102 

mapea_condiclo() 

INTERNAS 

mapea_lista_condiciloo 

buses condicAo_analogo() 

condicao_andlogo() 

lista_condicilo() 

lista_objetos() 

insere_vazio() 

condicAo_vazio() 

DOMINIO, DOMNIO --> NATURAL 

CONDIcOES, CONDIcOES, 
NATURAL 

CONDIcAO, CONDIcOES, 
CONDIcAO 
coNDIcAo, CONDIcAO, 
BOOLEAN 

CONDIcAO LISTA 

CONDIcAO —> LISTA 

CONDIcAO —> CONDIcAO 

CONDIcAO -+ BOOLEAN 

MAPE_OBJETO 

MAPE_OBJETO —> 

MAPE OBJETO —> 

Variaveis Formais 

pre_condicao,objl,obj2,obj3,cardinal : STRING 

vcond: CONDICAO  

t_objeto 1, t_objeto2 : TIPO_OBJETO 

lcondl, lcond2 : CONDIOES 

dl, d2: DOMiNIO 

OPERACOES 
cria() = empty-list 

inclui(lcond,vcond) = cons(lcond, vcond) 

exclui(empty-list , _ ) = empty-list 

exclui(lcond,vcond) = 

If igual(Head(lcond) = vcond) 

Then Tail(lcond) 

Else cons(Head(lcond), exclui(Tail(lcond), vcond)) 
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cria condicao(pre-condicAo, objl, obj2, obj3, cardinal) = 

(Pre-condicao pre-condicAo Objl objl,Obj2 obj2, Obj3 obj3, Cardinal cardinal) 

pre-condicao(vcond) = Select-PrecondicAo(vcond) 

objl(vcond) = Select-Obj I (vcond) 

obj2(vcond) = Select-Obj2(vcond) 

obj3(vcond) = Select-Obj3(vcond) 

cardinal(vcond) = Select-cardinal(vcond) 

pre-condicAo(vcond) = Select-condioAo(vcond) 

EX7'ERNAS 

mapea_condicdo(d1, d2, objetos_analogos) = 

mapea_listacondicAo( ICS (DOMINIO, condicoes, <dl>), ICS (DOMNIO, 
condicoes, <d2>), objetos_analogos) 

INTERNAS 

mapea_lista_condicao(empty-list, _ ,_) = 0 

mapea_lista_condicdo(, empty-list, _) = 0 

mapea_lista_condicAo(lcond I, lcond2, objetos_analogos) = 
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If 	Not (condicao_vazia (busca_condicao_analoga(Head(lcondl), lcond2, 
objetos_analogos) )) 

Then 	 mapea_lista_condicao(Tail(kond1), 	exclui 
(lcond2,busca_condicAo_analoga(Head(Icond1), lcond2, objetos_analogos) 
objetos_analogos) +I 

Else mapea_lista_condicao(Tail(kond1), lcond2, objetos_analogos) 

DesericAo: esta funcao recebe duas listas de condicties e compara elemento por 
elemento, verificando se sao analogos. 

Invocada por: ATO - CONDIOES - mapea_condicao 

busca_condicao_analoga (_, empty-list, _) = insere_vazio() 

busca_condicAo_analoga(vcondl, lcond2, objetos_analogos) = 

If condicAo_analoga(vcondl, Head(lcond2), objetos_analogos) 

Then Head(lcond2) 

Else busca_condicao_analoga(vcondl, Tail(lcond2), objetos_analogos) 

Descricao: dado tuna lista de condicoes e um dado condicao, esta fimcao verifica se 
existe algum elemento nesta lista que seja analog() a este dado condicao. 

Invocada por: ATO - CONDIcOES - mapea_lista_condicAo 

condkao_andlogo(vcondl, vcond2, objetos_analogos) = 

If ( (cardinal(vcondl) = cardinal(vcond2)) And 

(pre_condicao(vcondl) = pre_condicao(vcond2)) And 

ICS(MAPE_OBJETO, 	compara_lista, 	objetos_analogos, 
listaobjetos(vcondl) , listaobjetos(vcond2)) 

Then True 

Else False 

Descricao: dado dois predicados condicAo, esta funcao verifica se sao analogos. 

Invocada por: ATO - CONDIcOES - busca_condicAo_analoga 

listacondicAo(vcond) = 

< pre_requisito(vcond), objl(vcond), obj2(vcond),obj3(vcond), cardinal(vcond) > 

lista_objetos(vcond) = < objl(vcond), obj2(vcond), obj3(vcond) > 
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insere_vazio() = ( Objl  null, Obj2  null, Obj3  null, Cardinal  null , Pre requisito  null) 

condicAo_vazia(vcond) 

If ( 	(objl(vcond) = null) And 

(obj2(vcond) = null) And 

(obj3(vcond) = null) And 

(pre_requisito(vcond) = null) And 

(cardinal(vcond) = null) ) 

Then True 

Else False 



Aux_Mape 

Nobjetivos NcondicOes 

Classe 

Mape_Objeto Ntransicoes 

 

Nestruturas 

 

Ntipo_objetos 

     

     

mape_objeto 	natural 	natural 	natural 	natural 	natural 
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Anexo 8 Aux Mape 

0 Ato Aux Mape é urn tipo de dado auxiliar, em suas estruturas sao 
armazenados o mapeamento entre os objetos de dominios (abstrato e alvo) e niunero de 
fatos andlogos existentes. 

CLASSE 

INTERFACE 

MANU7'ENci0 

cria() 	 —> AUX_MAPE 

inclui() 	 MAPE_OBJETO, NATURAL, NATURAL, NATURAL, 
NATURAL,NATURAL —> AUX_MAPE 

mape_objeto() 	AUX_MAPE —> MAPE_OBJETO 

ntransictieso 	AUX_MAPE -4 NATURAL 

nestruturas() 	AUX_MAPE —> NATURAL 

ntipo_objetos() 	AUX_MAPE —> NATURAL 

ncondicoes() 	AUX_MAPE —> NATURAL 

nobjetivos() 	 AUX_MAPE —> NATURAL 

EXTERNAS 

soma() 	 AUX_MAPE —> NATURAL 
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Varilveis Form a is 

aux_mape 	 : AUX_MAPE 

mape_objeto 	 : MAPE_OBJETO 

vl,v2,v3,v4,v5 
	

:NATURAL 

OPERACOES 

MANUTENcAO 

cria() = (Mape objeto ICS (MAPE_OBJETO, cria), NtransacOes  0, Nestruturas  0, 
Ntipo objetos  0, Nbjetivos 0, Ncondicoes 0) 

inclui(mape_objeto, vl, v2, v3, v4,v5 ) = (Mape-Objeto mape_objeto, Ntransacoes vl, 
Nestruturas v2, Ntipo objetos v3, Nbjetivos v4, NcondigOes v5) 

mape_objeto (aux_mape) = select-Mape-Objeto(aux_mape) 

ntransicOes(aux_mape) = select-ntransicoes(aux_mape) 

nestruturas(aux_mape) = select-nestruturas(aux_mape) 

ntipo_objetos(aux_mape) = select-ntipo objetos(aux_mape) 

ncondicoes(aux_mape) = select-ncondicOes(aux_mape) 

nobjetivos(aux_mape) = select-nolietivos(aux_mape) 

EXTERNAS 

soma(aux_mape) = mape_objeto (aux_mape) + 

ntransicoes(aux_mape) + 

nestruturas(aux_mape) + 

ncondiceies(aux_mape) + 

no bjetivos(aux_mape) + 

ntipo_objetos(aux_mape) 



Classe Lista_Candidatos 

Candidatos 

Mape_Obj Score 

Dominio 	Inteiro 	Mape_Objeto 

1 O R 

Anexo 9 Lista Candidatos 

Lista_Candidatos armazena de forma ordenada todos dominios candidatos a 
reutilizacao. E um tipo de dado auxiliar. 

D - armazena o dominio que sera reutilizado. 

Score - guarda o grau de similaridade entre o dominio abstrato e alvo. 

Mape_Obj - é o mapeamento entre os objetos dos dominios dominio abstrato e alvo. 

CLASSE 

INTERFACE 

MAATITENci0 

criaO 	 —> LISTA_CANDIDATOS 

incluiO 
	

LISTA_CANDIDATOS, CANDIDATO —> 
LISTA_CANDIDATOS 

exclui() 	 LISTA_CANDIDATOS, CANDIDATO --> 
LISTA_CANDIDATOS 

cria_candidato() 	 DOMiNIO, REAL, MAPE_OBJETO —> 
LISTA_CANDIDATOS 

dominio() 	 CANDIDATO —> DOMiNIO 

score() 	 CANDIDATO —> REAL 
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mape_obj() 	 CANDIDATO —> MAPE_OBJETO 

EX7'ERNAS 

insere() 	 LISTA_CANDIDATOS, DOMINI°, REAL --> 
LISTA_CANDIDATOS 

insere_ordenado0 	 LISTA_CANDIDATOS, DOMINIO, REAL —> 
LISTA_CANDIDATOS 

Varilveis Formais 

lc 	 : LISTA_CANDIDATOS 

d 	 : DOMINI° 

vmape_objeto 	: MAPE_OBJETO 

score 	 : SCORE 

candidato 	 :CANDIDATO 

OPERACOES 

MANUTENcAO 

cria() = empty-list 

inclukk, candidato) = cons(candidato, lc) 

exclui(empty-list , _ ) = empty-list 

exclui(lc, candidato) = 

If igual(Head(lc) = candidato) 

Then Tail(lc) 

Else cons(Head(lc), exclukTail(k), candidato)) 

cria_candidato(d,score,vmape_objeto) = (D d, Score  score, mape_objeto  vmape_objeto 

) 

dominio(candidato) = Select-D(candidato) 

score(candidato) = Select-Score(candidato) 

mape_obj(candidato) = Select-Mape_obj(candidato) 
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EX7'ERNAS 

insere(ld, d, score ,vmape_objeto) = cons(cria_candidado(d,score,vmape_objeto), Id) 

Descriclo: a funcao insere, auxilia na criacAo de lista de dominios candidatos a 
reutilizacAo. 

Invocada por: ATO - LISTA_CANDIDATOS - insere_ordenado 

insere_ordenado(empty-list, d, score,vmape_objeto) = 

cons(cria_candidato(d,score,vmape_objeto), empty-list) 

insere_ordenado(Id, d, score,vmape_objeto) = 

If (Select-Score(Head(Id)) < score 

Then insere(ld, d, score,vmape_objeto) 

Else cons(Head(1d), insereordenado(Tail(1d), d, score,vmape_objeto)) 

Descricao: insere_ordenado tern a fitricAo de colocar os elementos em uma lista de forma 
ordenada, sendo que o criterio de ordenacao é o grau de similaridade, que esta 
representado pela variavel score. 

Invocada por: ATO - DOMINIOS_MAIDEN - gera_lista_candidatos 



Anexo 10 Mape_Objeto 

Mape_Objeto é um tipo de dado auxiliar, seu objetivo é guardar os 
possiveis mapeamentos de objetos, existentes entre dois dominios. 

Exemplo: ( livro / fita, biblioteca / videolocadora) 

CLASSE 

INTERFACE 

MANU7'EN“0 

cria() 	 —> MAPE_OBJETO 

inclui() 	 MAPE OBJETO, STRING, STRING 	-4 
MAPE OBJETO 

exclui() 

EX7'ERNAS 

mapea_objeto() 

objeto_a() 

objeto_b() 

IIVTERNAS 

m_objetos() 

MAPE OBJETO, STRING —> MAPE_OBJETO 

DOMINI°, DOMiNIO -4 MAPE_OBJETO 

MAPE OBJETO, STRING -4 BOOLEAN 

MAPE OBJETO, STRING —> STRING 

MAPE_OBJETO, DOMINI°, 	ESTRUTURAS, 
DOMiN10, ESTRUTURAS —> MAPE_OBJETO 

111 
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insere lista objetos() MAPE_OBJETO, ESTRUTURA, ESTRUTURA -+ 
MAPE OBJETO 

insere_lista() 
	

MAPE OBJETO, LISTA, LISTA ---) MAPE_OBJETO 

Variaveis Formais 

obj, objeto_a, objeto_b : STRING 

mape_objeto, objetos_analogos : MAPE_OBJETO 

lista_objetosl, lista_objetos2 : LISTA 

OPERAcOES 

MANUTENcAO 

cria() = empty-mapping 

inclui(mape_objeto, objeto_a, objeto_b) = 

If (objeto_a E Domain(mape_objeto)) 

Then mape_objeto 

Else modify(objeto_a, objeto_b, mape_objeto) 

exclui(mape_objeto, obj) 

If (obj E Domain(mape_objeto)) 

Then Restrict_with(mape_objeto \ obj) 

Else mape_objeto 

EXTERNAS 

mapea_objeto(dl, d2) = 

m objetos(empty-mapping,d1, ICS (DOMINIO, estruturas, <dl>),d2, ICS 
(DOMINIO, estruturas, <d2>)) ) 
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objeto_a(mape_objeto, objeto_a) = objeto_a Domain(mape_objeto) 

objeto_b(mape_objeto, objeto_b) = Image_ogobjeto_b, mape_objeto) 

compara_lista(_ , empty-list ,empty-list) = True 

compara_lista(objetos_andlogos, lista_objetosl ,lista_objetos2) = 

If (Image_okHead(lista_objetos1), objetos_analogos) = Head(lista_objetos2)) 

Then 	compara_lista(objetos_ansilogos, 	Tail(lista_objetosl), 
Taiklista_objetos2)) 

Else False 

Descricio: dado duas listas de objetos, esta fund verifica se existe urn mapeamento 
entre eles. 

Invocada por: ATO - TRANSIcAO, transicAo_andloga, ATO ESTRUTURAS 
estruturasandloga, ATO - OBJETIVOS objetivos_andlogos, ATO - TIPO_OBJETO 
objetos analogos, ATO - CONDIcOES, condiciSes_analogas 

IN7'ERNAS 

m_objetos(mape_objeto, _, empty-list, _ ,_) = mape_objeto 

m_objetos(mape_objeto, empty-list) = mape_objeto 

m_objetos(mape_objeto, dl, lestrutl, d2, lestrut2) = 

If Not (ICS (ESTRUTURAS,estrutura_vazia, <ICS (ESTRUTURAS, busca_estrutura 
<dl, Head(lestrut1), d2, lestrut2>)>)) 

Then 	m_objetos(insere_lista_objetos(mape_objeto, Head(lestrul), ICS 
(ESTRUTURAS, busca_estrutura <dl, Head(lestrut1), d2, lestrut2>)), dl,Tai1(lestrut1), 
d2, ICS(ESTRUTURAS, exclui <lestrut2,vestrut2 > ) 

Else m_objetos(mape_objeto, dl,Tai1(lestrut1), d2, lestrut2) 
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Descricao: esta funcao monta o mapeamento dos objetos analogos. Para cada estrutura 
comparada é necessario verificar se o vizinhos de ambas sao analogos, esta operacao é 
feita na funcao busca_estrutura. 

Invocada por: ATO - MAPE_OBJETO, mapea_objeto. 

insere_fista_objetos(mape_objeto, vestrut1, vestrut2) = 

insere_lista(mape_objeto, ICS(ESTRUTURAS, lista_objetos, vestrut 1), 
ICS(ESTRUTURAS, lista_objetos, vestrut2)) 

Descricao: insere_lista_objetos recebe duas estruturas que gio analogas, e monta o 
mapeamento entre seus objetos. 

Invocada por: ATO - MAPE_OBJETO - m_objetos 

insere_lista(mape_objeto, empty-list, empty-list) = mape_objeto 

insere_lista(mape_objeto, lista_a, lists b) = 

insere_lista(inclui(mape_objeto, Head(lista_a), Head(lista_b)), Tail(lista_a), Tail(fista b)) 

Descricao: esta funcao efetiva o mapeamento entre objetos analogos, inserindos-os em 
no mapeamento existente. 

Invocada por: ATO - MAPE_OBJETO - insere_lista_objetos 



Anexo 11 Mape_Objeto 

0 ATO - Vizinho é auxiliar, ele armazena os vizinhos de um predicado 
estrutura, para relembrar, um predicado é vizinho de outro quando compartilha pelo 
menos um objeto. Este tipo de dado armazena os predicados transicao e estrutura. 

CLASSE 

INTERFACE 

MANUTEKA -0 

cria() 	 —> VIZINHO 

inclui() 	 TRANSIcOES, ESTRUTURAS —> VIZINHO 

estruturas() 	 VIZINHO ESTRUTURAS 

transicoes() 	 VIZINHO —> TRANSIcOES 

EX'TERNAS 

vizinho_analogo() 	ESTRUTURA, VIZINHO, ESTRUTURA, VIZINHO —> 
BOOLEAN 

Varigveis Formals 

dl, d2 	 : DOMINI° 

transicoes 	 : TRANSIcOES 

estruturas 	 : ESTRUTURAS 
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vestrul, vestrut2 	: ESTRUTURA 

vizl, viz2, vizinho 	: VIZINHO 

vizinho_estrutura_objl_analogo, 

vizinho_estrutura_obj2_analogo, 

vizinho_transicAo_objl_analogo, 

vizinho_transicao_obj2_analogo : BOOLEAN 

OPERAcOES 

MANUTENc10 

cria() = (Transkoes  ICS(TRANSIcOES, cria), Estruturas  ICS(ESTRUTURAS, cria)) 

incluktransicties, estruturas) = (Transicoes  transicoes, Estruturas  estruturas) 

estruturas(vizinho) = select-Estruturas(vizinho) 

transicoes(vizinho) = select-Transicoes(vizinho) 

EXTERNAS 

vizinho_analogo(vestrul, vizl, vestru2, viz2) = 

If (ICS (TRANSIcOES, transicAo_vizhtho_analogo, "objl", vestrul, 
transiclies(viz1), vestru2, transicOes(viz2) ) And 

ICS (TRANSIcOES, transicdo_vizinho_analogo, "obj2", 
vestrul, transicOes(viz1), vestru2, transicoes(viz2) ) And 

ICS (ESTRUTURAS, estrutura_vizinho_andlogo, "objl", 
vestrul, estruturas(vizl), vestru2, estruturas(viz2) ) And 

ICS (ESTRUTURAS, estrutura_vizinho_andlogo, "obj2", 
vestrul, estruturas(vizl), vestru2, estruturas(viz2) )) 

Then True 

Else False 
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Descricao: vizinho_andlogo, verifica se os vizinhos dos objetos 1 e 2 do dominio alvo e 
os vizinhos do dominio abstrato respectivamente, compartilham a mesma relaclo e a 
mesma posicao em um predicado. Para isso duas funciies sAo acionadas 
estrutura_vizinho_analogo e transicao_vizinho_analogo. A funcAo retorna verdadeiro 
caso os vizinhos sejam analogos 

Invocada por: ATO ESTRUTURAS - mesmo_tipo_vizinho 
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