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Elicitação de requisitos de integridade para
sistemas seguros utilizando aspectos e domı́nios

1. Resumo
Este documento apresenta o uso de uma metodologia de elicitação e análise
de requisitos para a propriedade de integridade em desenvolvimento de siste-
mas seguros. A metodologia inclui o uso do conceito de aspectos e domı́nios
e a construção de uma biblioteca de requisitos auxiliada por uma ferramenta de
gerenciamento de requisitos (FGR).

2. Introdução
O uso de técnicas proativas para enfrentar ataques a sistemas crı́ticos basea-
dos em computador (também chamado de sistema computacional), inclui o uso
de técnicas, métodos e ferramentas nos processos das primeiras fases do de-
senvolvimento de tais sistemas. Estas tarefas correspondem à Engenharia de
Requisitos em conjunto com a Engenharia da Segurança.

[Dubois and Mouratidis 2010] salienta a importância de considerar a
segurança desde o inı́cio do desenvolvimento do sistema, de modo que requi-
sitos de segurança possam ser definidos junto com os requisitos do sistema.

Também, [Gurses et al. 2013] afirma que a Engenharia de Requisitos é
uma fase fundamental da Engenharia de Software, e ressalta a importância da
elicitação e análise de requisitos, explicando que se não forem feitos de forma
adequada, podem afetar o sucesso do projeto. [Gurses et al. 2013] também
alerta que a descoberta da maior parte dos problemas e, geralmente os mais
caros e de maior impacto negativo no desenvolvimento, são originados nas eta-
pas iniciais do desenvolvimento. Estas duas afirmações, apontam a uma nova
maneira de desenvolver sistemas computacionais, priorizando boas práticas na
etapa inicial do ciclo de vida do desenvolvimento (análise de requisitos).

Neste contexto, este artigo tem como objetivo apresentar o uso de uma
metodologia de elicitação e análise de requisitos para obter requisitos de siste-
mas baseados em computador e relacionados com a propriedade de integridade
visando desenvolver um sistema seguro. Esta metodologia inclui a construção de
uma biblioteca de requisitos auxiliada por uma ferramenta de gerenciamento de
requisitos (FGR). Serão apresentados alguns conceitos fundamentais sobre as-
pectos, domı́nios e segurança, e na ultima parte, alguns exemplos de requisitos
sobre uma propriedade segurança (integridade).

3. Objetivos
Este trabalho é parte de um Projeto de pesquisa desenvolvida na UENF
[Castro-Vera 2013] e que inclui vários subprojetos de Iniciação Cientı́fica,
[Morelli 2013],[Gualhano et al. 2014].

3.1. Objetivo Geral
Construir uma Biblioteca Padrão de Requisitos tendo como base propriedades
de segurança em sistemas computacionais e implementar uma Ferramenta de



Gerenciamento de Requisitos.

3.2. Objetivos Especı́ficos

Para atingir o objetivo geral, a parte que corresponde a este trabalho considerou
como objetivos especı́ficos, os seguintes:

• Fazer uma pesquisa bibliográfica sobre os aspectos básicos relacionados
com segurança em sistemas computacionais (conceitos, princı́pios, tipos,
etc.).
• Determinar os requisitos padrão sobre segurança de sistemas computaci-

onais baseados na propriedade de integridade.
• Incrementar a biblioteca de requisitos padrão pela elicitação de proprieda-

des de integridade para sistemas seguros.
• Implementar e utilizar uma Ferramenta de Gerenciamento de Requisitos

(FGR)
• Publicar os resultados em eventos.

4. Metodologia
Para desenvolver este trabalho foi utilizado as seguintes metodologias:

• Pesquisa bibliográfica: Embasamento dos conceitos básicos relaciona-
dos com Engenharia de Software, Engenharia de Sistemas, Engenharia
de Requisitos (definição e especificação), Engenharia da Segurança e
propriedades.
• Análise de documentos: Foram revisados e analisados muitos arti-

gos cientı́ficos relacionados con Engenharia de software (aspectos) e
segurança computacional (propriedade de Integridade).
• Metodologia AORE: Foi aplicada a metodologia AORE (Aspect-Oriented

Requirements Engineering)[Castro-Vera 2013], adaptada a metodologia
de Sommerville [Sommerville 2003], para elicitação de requisitos aplicada
a desenvolvimento de sistemas seguros.

5. Desenvolvimento
Primeiramente, foi feito um embasamento nas definições relacionadas com
Engenharia de Software, Engenharia de Sistemas, Engenharia de Requisitos
(definição e especificação), Engenharia da Segurança e propriedades. Entre as
definições importantes que devemos ressaltar, temos as seguintes:

• Um requisito é uma condição ou capacidade que deve ter ou possuir
um sistema, produto, serviço, resultado ou componente para satisfazer
um contrato, padrão, especificação ou outro documento formalmente im-
posto. Requisitos incluem necessidades quantificadas e documentadas,
desejos e expectativas de patrocinadores, clientes e outros stakeholder
[ISO/IEC 2010]. Por exemplo, são requisitos: banco de dados centraliza-
dos, transmissão sem fio, segurança, armazenamento em nuvem, etc.
• Um domı́nio de requisitos é um sistema ou conjunto de requisitos D que

pode ser decomposto (particionado) em componentes Di, de modo que:
– D = ∪ni=1Di (união de componentes)



– Di ∩Dj = ∅ se i 6= j (componentes disjuntas)
Apresentar esta definição como um formalismo matemático (estrutura de
sistema ou conjunto) é importante pelas seguintes razões:

– Completeza e interdependência. O domı́nio como uma união de
componentes denota um tipo de interdependência entre compo-
nentes (sistema): a ausência de qualquer componente do sistema
torna inviável a existência de tal sistema que está sendo construı́do.

– Completeza e bem-definido. Apresenta-se um esquema formal
bem definido (conjunto), onde todos os elementos são bem defini-
dos, possuem uma propriedade comum e não existe ambiguidade.

– Unicidade. Cada requisito formalmente pertence a uma única com-
ponente, evitando-se desta maneira a duplicação de requisitos no
mesmo domı́nio.

Figura 1. O conceito de aspecto e domı́nio

• Um aspecto é definido como um conjunto de requisitos que corta (cruza,
é parte de, atravessa) todas as componentes do domı́nio de requisi-
tos (como ilutsrado na Fig.1), i.e. a interseção do aspecto com cada
uma das componentes do domı́nio, é não vazia. Os requisitos no pro-
cesso de elicitação são agrupados em domı́nios que estão formados por
componentes. Em geral, a partir de um domı́nio de n componentes:
C1, C2, C3, ..., Cn pode-se estabelecer um aspecto como sendo subconjun-
tos não vazios de cada componente Ci. A Fig.1 (direita), ilustra o conceito
de aspecto de uma forma mais realista devido a que cada componente
representa conjuntos de requisitos de diferentes naturezas e tamanhos e
portanto, os aspectos sobre cada componentes representam diferentes
subconjuntos de requisitos.
• Integridade é a propriedade da segurança da informação ou sistemas ba-

seados em computador por meio da qual se assegura que a informação
e/ou a componente de um sistema, não poderá ser modificada sem
autorização, isto é, a informação e /ou componentes, não pode ser mo-
dificada por entidades não autorizadas. Este tipo de mudanças incluem:
sobre-escrita, corrupção, destruição, falsificação, inserção de código não
planejado, etc. Integridade deve acontecer tanto no processo de desenvol-
vimento, quanto no processo de execução de um sistema computacional.

En um segundo momento, foram escolhidos vários domı́nios considerados
básicos ou padrão para a maioria de sistemas computacionais, entre os quais
podemos mencionar:



• Sistema computacional padrão, com os seguintes componentes: hard-
ware, software, banco de dados, pessoas, metodologias e documentação.
• Ciclo de Vida da Informação, com os componentes: obtenção, tratamento,

armazenamento, distribuição e descarte da informação.
• ERP Acadêmico, com as componentes Gestão Acadêmica, Gestão Tec-

nológica, Gestão Empresarial, e Gestão Estratégica. Este domı́nio foi con-
siderado como um estudo de caso aplicado a um sistema universitário
([Morelli 2013]).
• Ciclo de Desenvolvimento, com os componentes: definição, projeto,

construção e manutenção.

E finalmente foram elicitados e analisados os requisitos, segundo a me-
todologia descrita em [Castro-Vera 2013] e mostrada na Fig.2. Inicialmente foi
utilizando a ferramenta Visual Paradigm v10.2 para armazenar os requisitos na
forma de biblioteca, e depois usamos a ferramenta desenvolvida para este pro-
jeto, FGR. No exemplo abaixo (Ver Fig.3) será exemplificado o domı́nio Sistema
Computacional Padrão usando como aspecto transversal a propriedade de inte-
gridade.

Figura 2. Paradigma de desenvolvimento [Castro-Vera 2013], FGR e metodologia
de análise de requisitos

6. Resultados

Foi feita a definição de cada requisito, sua especificação e sua respectiva
classificação, e foram inseridos na biblioteca, que no estágio atual inclui apro-
ximadamente 250 requisitos, todos relacionados com segurança para qualquer
sistema baseado em computador. Na subseção 6.1, ilustramos um domı́nio es-
colhido com alguns requisitos obtidos como parte deste trabalho.



6.1. Sistema Computacional Padrão

Seguindo com a definição dada por [Pressman 2006], consideramos o domı́nio
formado pelos seguintes componentes: hardware, software, pessoas, banco de
dados, documentação, metodologias ou procedimentos. Sendo que o aspecto
considerado para esta metodologia é a propriedade de integridade, então todos
os requisitos referem-se à propriedade de integridade. A elicitação dos requisitos
é feita considerando cada uma das componentes do domı́nio.

Figura 3. Domı́nio (sistema computacional padrão) e aspecto (integridade)

A seguir apresentam-se alguns dos requisitos que fazem parte da biblio-
teca construı́da.

• Requisitos de Hardware
– Todo computador do sistema deve incluir uma lista completa de dis-

positivos para uso básico e acesso a internet.
Qualquer computador sem placa de rede ou sem mouse, por exem-
plo, não atende à propriedade de integridade.

– Os cabos de comunicação devem ter meios de isolamento de con-
tato de pessoas.
Qualquer contato manual de um cabo de comunicação atenta con-
tra a sua integridade fı́sica.

• Requisitos de Software
– Todo código fonte deve ser devidamente identificação através de

um cabeçalho de identificação.
A identificação do código fonte deve conter, como mı́nimo: autoria,
data, objetivo, instituição. O código implica todos os módulos na
respectiva linguagem, com indicação de variáveis, parâmetros, etc.

– Qualquer cadastro deve conter um conjunto mı́nimo de
informações
A falta de algum elemento do conjunto mı́nimo estabelecido, torna
o requisito incompleto.

– A incorporação de novos arquivos externos ao sistema deve estar
precedida por uma verificação de virus.

• Requisitos de Banco de Dados
– Qualquer cadastro devera ser minimamente protegido de acesso a

usuários comuns
Informações de cadastro são sensı́veis a leitura de usuários não
interessados.



– O acesso aos dados de uma área comercial deverá ser protegido
contra tentativas de alteração.

• Requisitos de Documentação
– Qualquer documento digital devera ter o atributo de proteção contra

escrita.
– Toda remoção de arquivos documentos deverá ter mecanismo de

confirmação.
Seguindo a mesma metodologia e modelo, também foram elicitados re-

quisitos relacionados con a propriedade de integridade, para os outros domı́nios
citados anteriormente: Ciclo de Vida da Informação, ERP Acadêmico e Ciclo de
Desenvolvimento.

6.2. Uso da Ferramenta FGR
Além do Visual Paradigm v10.2, dentro do projeto, foi desenvolvido, na linguagem
Java, uma ferramenta que ajudou a montar a biblioteca de requisitos conside-
rando propriedades de segurança, como é mostrado na Fig.4, onde ser observa
a definição do requisito, a propriedade de segurança associada (o aspecto trans-
versal do domı́nio escolhido), o autor da inclusão do requisito e algumas ações
que podem ser executadas com cada requisito. O desenvolvimento desta ferra-
menta FGR ainda está em um estágio inicial.

Figura 4. Ferramenta de Gerenciamento de Requisitos

7. Considerações Finais
Devido ao tipo de trabalho, aqui foi apresentado apenas uma visão genérica e
parcial da construção de uma biblioteca de requisitos baseado na propriedade de
integridade para desenvolvimento de sistemas seguros. Em razão da escassez
de metodologias utilizadas para a coleta de requisitos, a metodologia proposta
mostrou-se eficiente, facilitando a escolha dos requisitos, sua classificação, e
a sua especificação. Uma facilidade para o levantamento de requisitos foi a
utilização das ferramentas Visual Paradigm e FGR, que possibilitaram o armaze-
namento destes requisitos, que poderão ser consultados e utilizados de acordo
com a necessidade do usuário, além da incrementação desta biblioteca ser cons-
tante e gradativa.
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