
Documento de Requisitos do Sistema

Versão 1.4



Histórico de Revisões

Data Versão Descrição Autor

28/11/08 01/04/0
8

Correção do documento após observações feita 
pela professora Maria Jocelia(CEFET-PE).

Vinícius Ottoni

17/11/2008 1.3 Elaboração da analise de riscos. Thiago Araújo

17/11/2008 1.2 Correção do documento após observações feita 
pela professora Maria Jocelia(CEFET-PE).

Thiago Araújo

23/10/2008 1.1 Correção  dos  documentos,  e  união  em  um 
único documento.

Vinícius Ottoni
Thiago Araújo

20/10/2008 1.0 Criação  do  documento  de  requisitos, 
separadamente. Um para a Interface, um para o 
core e um para o Servidor.

Vinícius Ottoni
Ubiratan Gleidson
Thyago Magalhães



Sumário
 1.   Introdução......................................................................................................................................4

1.1   Visão geral do documento.......................................................................................................4
1.2   Convenções, termos e abreviações   .......................................................................................4

1.2.1   Indentificação dos Requisitos..........................................................................................4
1.2.2   Propriedade dos Requisitos..............................................................................................5

 2.   Descrição do sistema.....................................................................................................................5
2.1   Interface...................................................................................................................................6
2.2   Core..........................................................................................................................................6
2.3   Servidor....................................................................................................................................6

 3.   Requisitos funcionais.....................................................................................................................7
3.1   Interface...................................................................................................................................7
3.2   Core..........................................................................................................................................9
3.3   Servidor....................................................................................................................................9

 3.   Requisitos não-funcionais...........................................................................................................10
 4.   Riscos..........................................................................................................................................12

4.1 Identificação dos Riscos..........................................................................................................12
4.2 Análise de Riscos.....................................................................................................................12
4.3 Estratégias de gerencialmento de riscos..................................................................................13

 5.   Referências..................................................................................................................................14



 1.   Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema Minux Home Monitor a ser desenvolvido para a 
Tron  Eletrônica  LTDA.  Seu  propósito  é  definir  e  analisar  as  necessidades  do  cliente  e  as 
características de alto nível que o sistema deve prover, focando nos requisitos técnicos identificados 
e no motivo destes existirem.

1.1   Visão geral do documento

 
Esta  introdução  fornece  as  informações  necessárias  para  fazer  um bom uso  deste  documento, 
explicitando  seus  objetivos  e  as  convenções  que  foram  adotadas  no  texto.  As  demais  seções 
apresentam a especificação do sistema Minux Home Monitor e estão organizadas como descrito 
abaixo:

 Seção 2 – Descrição do sistema:  apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando o 
escopo de cada módulo de uma forma sistemática.

 Seção 3 – Requisitos funcionais: lista os requisitos funcionais do sistema, especificando 
seus objetivos e prioridades.

 Seção  4  –  Requisitos  não-funcionais:  lista  os  requisitos  não-funcionais  do  sistema, 
especificando seus objetivos e prioridades. 

 Seção 5 – Escopo negativo: especifica as funcionalidades que estão relacionadas com o 
sistema,  mas  que  não  fazem  parte  do  escopo  do  projeto  e,  portanto,  não  serão 
implementadas. 

 Seção  6  –  Referências: contém  uma  lista  de  referências  para  outros  documentos 
relacionados.

1.2   Convenções, termos e abreviações   

A correta  interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas covenções e termos 
específicos que são descritos a seguir:

1.2.1   Indentificação dos Requisitos

Por  convenção,  a  referência  a  requisitos  é  feita  através  do  nome da  subseção  onde  eles  estão 
descritos, de acordo com a especificação a seguir: 

Sigla Significado

[RF000] Requisitos funcionais, Nº 000

[RNF000] Requisitos não-funcionais, Nº 000



1.2.2   Propriedade dos Requisitos

Para  estabelecer  a  prioridade  dos  requisitos  foram  adotadas  a  denominações  “essencial”, 
“importante” e “desejável”. A prioridade dos requisitos é utilizada no gerenciamento do escopo das 
etapas do projeto e na definição das prioridades durante o desenvolvimento do sistema.

 Essencial: requisito  sem  o  qual  o  sistema  não  entra  em  funcionamento.  Requisitos 
essenciais  são  requisitos  imprescindíveis,  devem  ser  implementados  desde  as  primeiras 
implantações do sistema. 

 Importante:  requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento,  mas de forma não 
satisfatória. Requisitos importantes devem ser implantados o mais rápido possível, mas, se 
não forem, parte do sistema poderá ser implantada mesmo assim. 

 Desejável: requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o 
sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos 
que podem ser implantados por último, sem comprometer o funcionamento do sistema. 

 2.   Descrição do sistema

O Minux Home Monitor consiste num sistema de automação doméstica, ou seja, a partir de um PC 
é possível monitorar e controlar todos os terminais elétricos de uma casa. Esse sistema se inspirou 
em outro já existente feito pela TRON Eletronic que monitora lavanderias e é desenvolvido em 
Delphi.  Surgiu  então  o  desafio  de  criar  um  sistema  análogo  só  que  dessa  vez,  utilizando  a 
linguagem  de  programação  C.  Porém  para  que  o  sistema  consolide-se  como  um  todo  se  faz 
necessário também um projeto de uma micro-controladora que acessa cada terminal elétrico da casa 
e  passa  as  informações  do  seu  estado  para  um  computador,  que  contém  o  software  de 
gerenciamento.

Na figura a seguir está ilustrado como será o projeto de uma forma sistemática:

A idéia é construir um protótipo funcional para uma casa com dois quartos, um banheiro, um sala, 
um terraço, uma caixa d’água e uma bomba d’água e cada dependência terá dois terminais - uma 
lâmpada e uma tomada - que funcione da seguinte forma: sinais elétricos são enviados da casa, a 
microcontroladora traduzirá esses sinais em uma cadeia de bits e essa cadeia de bits será enviada 
para o computador, no qual está o software, que tratará essa cadeia, informando na tela em tempo 
real o que ocorre na casa. 

O projeto atualmente está dividido em três Módulos, segue abaixo suas descrições:



2.1   Interface

A interface consiste em um desenho da planta baixa da casa na parte superior da tela, e na parte 
inferior  apresentará  todas  as  ações  possíveis  para  os  usuários  em  cada  dependência  da  casa: 
bloquear energia, liberar energia e gerar relatório. (Como ilustrado na figura acima) 

2.2   Core

O Core deve implementar todos os serviços – comandos - requisitados pela interface e pelo servidor 
e  ainda  alimentar  um banco  de  dados  para  cada  operação  feita  pelos  usuários  do  sistema,  ou 
mudança de estado nas dependências da casa.

2.3   Servidor

O  servidor  deve  sempre  está  pronto  para  avisar  a  interface  –  através  do  core  -  o  que  está 
acontecendo na casa, além de promover toda a comunicação com a micro-controladora através de 
um protocolo RS232 pré-definido.



 3.   Requisitos funcionais

3.1   Interface

[RF001] Visualização de Dependências

Descrição do caso de uso: Cada dependência(hall da casa) deve ter dois terminais de energia, uma 
tomada e uma lâmpada e a mesma será exibida em uma interface gráfica simulando um ambiente 
real.

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável

[RF002]  Visualização dos Terminais de Energia

Descrição do caso de uso: Cada terminal exibido na interface com o usuário deve ter ao lado da sua 
ilustração um led, que irá indicar o estado da energia no momento, “ligado” ou “desligado”, de 
forma que a cor verde representará o estado “ligado” e a cor cinza escura representará o estado 
“desligado”. 

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável

[RF003]  Visualização do Estado OFFLINE

Descrição do caso de uso: Caso a comunicação com os terminais da casa perca a sua comunicação, 
por qualquer que seja o motivo, será visualizado na tela um modo OFFLINE para avisar que o 
sistema está fora do ar.

Prioridade: ¨ Essencial þ Importante ¨ Desejável

[RF004] Visualização da Caixa d'Água

Descrição do caso de uso: A caixa d'água deve ter três níveis de situação: cheia, metade ou seca. 
De forma  que  deve  haver  um led  ao  lado  de  sua  ilustração  que  irá  representar  a  situação  no 
momento, de forma que a cor verde representará a situação “cheia”, a cor amarela representará a 
situação “metade” e a cor vermelha representará a situação “seca”. É importante lembrar que, a 
transição de cada situação não será representada.

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável



[RF005] Visualização da Bomba d'Água

Descrição do caso de uso: A bomba d'água deve ter ao lado da sua ilustração na interface com o 
usuário um led, que irá indicar o estado da energia no momento, “ligado” ou “desligado”, de forma 
que  a  cor  verde  representará  o  estado  “ligado”  e  a  cor  cinza  escura  representará  o  estado 
“desligado”. 

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável

[RF006] Bloquear Energia

Descrição do caso de uso: Ao acionar o botão de bloqueio de energia, o terminal o qual estava 
ligado será  instantaneamente  desligado,  ou seja,  nenhum componente  elétrico  poderá funcionar 
enquanto  a  energia  não  for  liberada.  Cada  dependência  terá  dois  botões,  um  para  bloquear  a 
lâmpada e outro para a tomada. Cada interação de bloqueio, será feita uma requisição ao Core. 

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável

[RF007] Liberar Energia

Descrição do caso de uso: Ao acionar o botão de liberação de energia, o terminal o qual estava 
bloqueado terá sua energia liberada, caso o terminal esteja desligado, nada acontecerá, porém se 
estiver ligado, acenderá. Cada dependência terá dois botões, um para liberar a lâmpada e outro para 
a tomada. Cada interação de liberação, será feita uma requisição ao Core. 

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável

[RF008] Gerar Relatório

Descrição do caso de uso: Ao acionar o botão de gerar relatório, o sistema requisitará todas as 
ações  geradas  pela  casa  até  o  instante  momento  de  forma  que  essas  serão  impressas  em um 
documento de texto. Cada interação para gerar um relatório, será feita uma requisição ao Core.

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável



3.2   Core

[RF009] Inter-Conexão Core-Servidor

Descrição do caso de uso: A primeira etapa desta comunicação consiste numa mensagem emitida 
pelo módulo servidor no formato de dados do tipo string. O módulo Core por sua vez converte a 
mensagem recebida  numa  informação  alocável  e  compreensível  a  leitura  dentro  do  escopo  do 
SGBD e retransmite a informação ao módulo Interface. 

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável

[RF010] Inter-Conexão Core-Interface

Descrição do caso de uso: O Core deve se comunicar com o módulo Interface no formato de dados 
do  tipo  string.  O módulo  Core  por  sua  vez  converte  a  requisição  recebida  da  Interface  numa 
informação  compreensível  à  leitura  dentro  do escopo do SGBD e retransmite  a  informação  ao 
módulo Servidor. 

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável

[RF011] Consulta e Inserção no Banco de Dados

Descrição do caso de uso:  Esta tarefa é implementada pelo CORE, quando o mesmo recebe uma 
chamada  de  consulta  para  geração  de  relatório  ou  escrita  das  informações  geradas  apartir  das 
mensagens enviadas pelas outras camadas do software, Servidor e Interface. 

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável

3.3   Servidor

[RF012] Recepção de Dados (Microcontroladora-Servidor)

Descrição do caso de uso: O sistema deverá possuir um mecanismo que possibilite a recepção das 
informações  em  código  de  bits  do  microcontrolador  e  armazenamento  temporário,  feito 
sincronizadamente até que toda informação sejam transferidas em porta serial.

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável



[RF013] Tratamento dos Dados

Descrição do caso de uso: As informações recebidas pela microcontroladora após a completude do 
recebimento  da  informação  deve  ser  tratada  e  transformada  em  uma  informação  para  melhor 
entendimento no armazenamento e geração de log feitas pelo Core.

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável

[RF014] Correção e Validação dos Dados

Descrição do caso de uso: Os dados recebidos devem ser validados com mecanismos de correção 
de erros existentes.

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável

[RF015] Envio de Dados (Servidor-Microcontroladora)

Descrição do caso de uso:  Após o recebimento de comandos do Core o Servidor tratará essas 
informações e transformará em dados entendíveis(Hexadecimal) pela microcontroladora.

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável

 3.   Requisitos não-funcionais

[RNF001] Usabilidade

A interface com o usuário é de vital importância e para isso, deve ser de fácil manipulação, ou seja, 
botões “auto-explicativos” e definição da planta baixa da casa na tela do sistema.

Prioridade: ¨ Essencial þ Importante ¨ Desejável

 



[RNF002] Linguagens de Programação

Durante a implementação será utilizada a linguagem C e Java. Este ultimo servirá de apoio para 
uma interface mais  intuitiva  utilizando suporte  do pacote  JNI do Java para implementação dos 
métodos nativos em C que é a implementação padrão para todo o resto do sistema.

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável

[RNF003] Comunicação

A comunicação entre todos os módulos deve ser assíncrona.

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável

[RNF004] Desempenho

O Sistema deverá manipular as informações em “tempo real”, e seu tempo de resposta deverá ser de 
no  máximo  100ms,  pois  o  mesmo  terá  que  responder  fidedignamente  e  com  eficiência  as 
requisições do microcontrolador.

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável

[RNF005] Confiabilidade

Sabendo que o microcontrolador enviara diversas informações relacionadas a casa, o sistema tem 
que  garantir  que  o  recebimento  dessas  informações  e  sua  real  transcrição,  estão  de  acordo  ao 
ocorrido na casa.

Prioridade: þ Essencial ¨ Importante ¨ Desejável

[RNF006] Manutenabilidade

Visto que o projeto visa futuras versões mais robustas, como o acréscimo de várias casas ao invés 
de apenas uma, é necessário para esse primeiro módulo,  manter uma estrutura adaptável para o 
desejado no próximo, ou seja, as características do monitoramento da casa (Todos os requisitos 
listados acima como essenciais) devem ser matidos para o futuro monitoramento de várias casas, 
com o acréscimo apenas dos requisitos necessários para o desenvolvimento do novo módulo.  



Prioridade: ¨ Essencial þ Importante ¨ Desejável

 4.   Riscos

4.1 Identificação dos Riscos

A identificação de riscos é o primeiro estágio do gerencialmento de riscos; ela se preocupa 
em descobrir os possíveis riscos existentes no projeto. Em princípo, esses riscos não devem ser 
avaliados ou priorizados nesse estágio. Estes riscos estão divididos em 5 partes para esse projeto:

1. Riscos quanto à tecnologia: São riscos que se originam de tecnologias de software ou de 
hardware, que são utilizadas como parte do sitema em desenvovimento.

2. Riscos quanto ao pessoal: São riscos que derivam do ambiente organizacional em que o 
sofware está sendo desenvolvido.

3. Riscos quanto a ferramentas: São riscos que derivam de ferramentas CASES e de outros 
tipos de software de apoio, utilizados para desenvolver o sistema.

4. Riscos  quanto  aos  requisitos:  São riscos  que derivam de modificações  nos  requistos  do 
cliente e do processo de gerenciamento da modificação de requisitos.

5. Riscos  quanto  à  estimativa:  São  riscos  que  derivam  das  estimativas  feiras  pelo 
gerenciamento sobre as características do sistema e os recursos necessários para constuí-lo.

Tipo do Risco Riscos prováveis

Tecnologia  Dificuldade na tecnologia de comunicação Modbus muito recente e não 
acessível a nível de Open Source.

 Dificuldade na comunicação entre plataformas de desenvolvimento 
diferentes JAVA e C.

 Dificuldade na persistência de dados no MySQL usando a plataforma  C 
para desenvolvimento.

 Possibilidade de Alex Marques não entregar a microcontroladora em 
tempo pré-determinado.

Pessoas  Pessoa chave estar indisponível no momento.

Ferramentas  Possibilidade das Ferramentas CASES não antenderem a algumas 
necessidades específicas.

Requisitos  Possibilidade de mudanças de requisitos ao longo de projeto.

Estimativas  Tempo exigido para desenvolver o software ser subestimado.

4.2 Análise de Riscos

Durante  o  processo  de  análise  de  riscos,  cada  risco  indetificado  é  considerado 
individualmente  e  é  feito  um  julgamento  sobre  a  probabilidade  e  a  seriedade  desse  risco.  A 
probabilidade dele ocorrer foi dividido em baixa, média e alta. Os efeitos do risco foram divididos 
em  insignificante, tolerável, sério e catastrófico. A seguir encontra-se uma tabela com os riscos, 



possibilidade de ocorrência e seus efeitos.

Riscos prováveis Possibilidade Efeitos

 Dificuldade na tecnologia tecnologia de comunicação 
Modbus muito recente e não acessível a nível de Open 
Source.

Alta Sério

 Dificuldade na comunicação entre plataformas de 
desenvolvimento diferentes JAVA e C.

Média Catastrófico

 Dificuldade na persistência de dados no MySQL usando a 
plataforma C para desenvolvimento.

Média Catastrófico

 Possibilidade de Alex Marques não entregar a 
microcontroladora em tempo pré-determinado.

Média Catastrófico

 Pessoa chave estar indisponível no momento. Baixa Tolerável

 Possibilidade das ferramentas CASES não antenderem a 
algumas necessidades específicas.

Baixa Tolerável

 Possibilidade nas mudanças de requisitos ao longo de 
projeto.

Baixa Sério

 Tempo exigido para desenvolver o software ser 
subestimado.

Baixa Catastrófico

4.3 Estratégias de gerencialmento de riscos

O processo de gerenciamento de riscos considera cada um dos riscos mais imporatntes que 
foram  identificados  e  define  estratégias  para  gerenciá-lo.  A  seguir  foi  listado  os  riscos  mais 
relevantes e suas respectivas estratégias para combate-lo:

Riscos Estratégias

Dificuldade na tecnologia de comunicação 
Modbus muito recente e não acessível a nível 
de Open Source.

Em primeira estância, realizar pesquisas individuais 
para cada desenvolvedor e apresentação de 
workshop apresentando as soluções encontradas 
por cada um em suas pesquisas. Caso não obtenha 
um resultado satisfatório nas pesquisas será 
necessário a construção de uma nova biblioteca 
para comunicação em Modbus utilizando a 
plataforma de desenvolvimento em C. 

Dificuldade na comunicação entre 
plataformas de desenvolvimento diferentes 
JAVA e C.

Em primeira estância, utilizar a API CPIC que 
provê essa comunicação entre as plataformas 
distintas. Caso não obtenha um resultado 
satisfatório com a API, o metodo usado para 
comunicar as plataformas será o de escrita e leitura 
em arquivo txt.

Dificuldade na persistência de dados no 
MySQL usando a plataforma  C para 

Pesquisa afinada na intenção de reusar um driver 
pronto em C para acesso ao MySQL. Caso não 



desenvolvimento. obtenha sucesso nessa busca será necessário a 
criação de um novo Driver para C.

Possibilidade de Alex Marques não entregar a 
microcontroladora em tempo pré-
determinado.

Acompanhar a construção diariamente da parte 
microcontrolada do sistema.

Pessoa chave estar indisponível no momento. Trabalhar em pares, para quando alguém adoeçer, o 
outro assumir.

Possibilidade das ferramentas CASES não 
antenderem a algumas necessidades 
específicas.

Utilização do Eclipse como ferramente de 
desenvolvimento C, por sua vez já testada e 
implementa uma API para o controle de versão 
SVN.

Possibilidade de mudanças de requisitos ao 
longo de projeto.

Caso requisito altere em alguma parte crítica do 
sistema, ele só será implementado em uma 
posterior versão. 

Tempo exigido para desenvolver o software 
ser subestimado.

Construção de uma cronograma que realmente 
corresponde a realidade do projeto.
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