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Resumo da Dissertação: 
 

A área de Visualização da Informação é voltada para dados abstratos, no que se refere à forma como o ser humano vê e interpreta o 
que está sendo visto; se encontrando intimamente relacionada à Psicologia, à Lingüística e às Artes Visuais, também possui uma forte relação 
com algumas subáreas da Computação, como Visão Computacional, Interação Homem-Computador e Visualização de Software. A 
Visualização de Software é um campo da Engenharia de Software que visa ajudar as pessoas a entender o software através do uso de 
recursos visuais. Ela pode ser efetivamente usada para análise e compreensão de uma grande quantidade de dados produzidos durante a 
evolução do software.  

Na Engenharia de Software, mais especificamente na subárea da rastreabilidade de software, a visualização tem se destacado como 
uma técnica bastante útil. Por rastreabilidade de software se entende a capacidade de descrever e seguir a vida de um artefato de software e 
um meio para modelar as relações entre os artefatos de software de forma explícita. A rastreabilidade apóia várias atividades do processo de 
desenvolvimento de software, tais como análise do impacto de mudanças, reuso, validação, compreensão do sistema, manutenção e evolução 
de software. As informações geradas com o rastreamento podem ter um grande volume e complexidade, assim a visualização das ligações 
geradas com o rastreamento visa contribuir para o entendimento dessas ligações, bem como para recuperar, procurar e manter essas 
ligações. A representação da rastreabilidade, através da utilização de interfaces gráficas, é importante no apoio de várias atividades do 
processo de desenvolvimento de software; através dela é possível interagir rapidamente com grande quantidade de dados, e assim identificar 
características, padrões e tendências.  

Com a disponibilidade e surgimento diversas técnicas de visualização.  Há a necessidade de se entender a adequação dessas 
diferentes técnicas às tarefas que se tem em mãos; outra questão é a identificação da capacidade de cada uma complementar as múltiplas 
perspectivas do domínio do problema, e como estas podem influenciar a tomada de decisão. Além disso, as ferramentas de visualização são 
geralmente construídas para um domínio específico, e dão suporte geralmente a apenas uma única técnica de visualização; isto faz com que, 
em muitos casos, não atendam de forma adequada às necessidades de diferentes contextos. Alguns estudos demonstram que visualização 
adequada tem relacionamento direto com a tarefa a ser realizada, porém os usuários não têm autonomia para decidir qual visualização é a 
mais adequada; porém, o suporte a múltiplas técnicas de visualização que permita uma escolha de acordo com as necessidades, apesar de 
importante, é raramente disponibilizado. Esta dissertação propõe uma ferramenta para visualização da rastreabilidade, visando: (a) 
proporcionar o acesso a diferentes técnicas de visualização, através de uma única aplicação, chamada Multi-VisioTrace, oferecendo 
flexibilidade na escolha da técnica mais adequada para o contexto no qual a rastreabilidade está sendo visualizada; (b) permitir a visualização 
de qualquer informação de rastreabilidade, fornecida como entrada, desde que ela esteja no formato em que ela reconhece; e (c) possibilitar a 
seleção entre a informação de rastreabilidade que se deseja analisar;  suportando a exibição de detalhes dos dados relativos aos artefatos e 
relacionamentos envolvidos. Considerando que a visualização da rastreabilidade de requisitos auxilia na análise da rastreabilidade dos 
artefatos gerados, apoiando o desenvolvimento de software como um todo, foi considerado um estudo de caso nesse contexto para ilustrar a 
ferramenta e o seu potencial. 
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