Pequeno Dicionário de Requisitos

Artefato
Produto de Trabalho que fornece uma descrição e definição para produtos de trabalho
tangíveis e incomuns.
Atividade
Suporta o aninhamento e o agrupamento lógico de elementos do processo relacionados
também conhecidos como Elementos de Interrupção (por ex.,, outras Atividades ou
Descritores de Tarefas). Os conceitos Fase, Iteração, Processo de Entrega e Padrão de
Capacidade são definidos como Atividades especiais.
Biblioteca de Métodos
Contêiner físico para definições de Plug-ins de Métodos e Configuração de Método. Todos
os Elementos de Métodos são armazenados em uma Biblioteca de Métodos.
Categorias
Oferecem maneiras diferentes de organizar de forma lógica os elementos de Conteúdo do
Método.
Categorias Customizadas
Utilizadas para categorizar o conteúdo com base nos critérios do usuário. Um uso importante
destinar-se à construção de Visualizações.
Conceito
Destaca ideias principais e princípios básicos dando suporte a um tópico central para o
método. Os Conceitos normalmente endereçam tópicos mais gerais do que Orientações e se
estendem através de vários Produtos de Trabalho, Tarefas ou atividades.
Configuração de Método
Especifica a seleção de um subconjunto lógico de uma Biblioteca de Método.
Configurações de Funções
São utilizadas para agrupar as Funções juntas que possuem certas associações.
Definição de Termo
Define conceitos que são utilizados para construir o Glossário.
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Descritor
Elemento do Processo que representa o uso ou aplicativo de um elemento de Conteúdo do
Método no Processo. O Descritor fornece a capacidade de substituir ou incluir o que é
definido no Elemento de Conteúdo do Método original. Os Descritores incluem Descrições
de Função, de Tarefa e de Produto de Trabalho.
Disciplina
Categorização de Tarefas baseadas na semelhança de preocupações e cooperação de
esforço de trabalho.
Distribuível
Produto de Trabalho que fornece uma descrição e definição para empacotar outros Produtos
de Trabalho e pode ser entregue para uma pessoa interna ou externa.
Diretriz
Geralmente focaliza como desempenhar uma Tarefa específica ou agrupamento de Tarefas
(por exemplo, agrupadas juntas como atividades) ou fornece detalhes adicional, regras e
recomendações sobre Produtos de Trabalho e suas propriedades.
Domínio
Categoria Padrão que é um agrupamento lógico de produtos de trabalho, o qual possui uma
afinidade entre si baseado em recursos, sincronização ou relacionamento.
Exemplo
Representa uma instância de amostra normal, parcialmente concluída de um ou mais
Elementos de Conteúdo. Geralmente, os exemplos são fornecidos para Produtos de
Trabalho.
Função
Define um conjunto de habilidades, competências e responsabilidades relacionadas.
Lista de Verificação
Identifica uma série de itens que precisam ser concluídos ou verificados. As listas de
verificação são frequentemente utilizadas em revisões, como por exemplo tentativas ou
inspeções.
Material de Suporte
Catch-all para outros tipos de Orientação, não especificamente definidos em outro lugar.
Mentor de Ferramentas
Mostra como utilizar uma ferramenta específica para criar parte de um Produto de Trabalho
no contexto de ou independentemente de uma Tarefa ou Atividade.
Mentores de Ferramentas
Tipo de Orientação que define o trabalho descrito com as Tarefas ou Atividades deve ser
desempenhado, utilizando uma ferramenta específica.
Modelo
Especifica a estrutura de um Produto de Trabalho, fornecendo uma tabela predefinida de
conteúdos, seções, pacotes e/ou títulos, um formato padronizado, bem como descrições
como as seções e pacotes supostos a serem utilizados e concluídos.
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Orientação.
Conceito Abstrato
Generaliza todos os formulários de conteúdo, cuja finalidade principal é fornecer explicações
e ilustrações adicionais a elementos, como por exemplo Funções, Tarefas, Produtos de
Trabalho, Atividades ou Processos.
Pacote de Conteúdo
Pacote de Método especial que contém exclusivamente os Elementos de Conteúdo.
Exemplos de Elemento de Conteúdo são Artefatos, Tarefas, Funções e assim por diante.
Pacote de Processo
Pacote de Método especial que contém apenas Processos tais como Padrões de
Capacidade ou Processos de Entrega.
Padrão de Capacidade
Processo especial que descreve uma cluster reutilizável de Atividades em áreas comuns de
processo, que produz um resultado de valor observável.
Plug-in do Método
Representa um contêiner físico para Pacotes do Método. Ele define um nível de
granularidade maior para a modulação e organização do conteúdo do método e processos.
Práticas
São ortogonais para métodos e processos. Elas frequentemente resumem aspectos que
causam impacto em várias partes diferentes de um método ou processos específicos.
Processo de Desenvolvimento
Estabelece as definições de trabalho estruturadas que precisam ser desempenhadas para
desenvolver um sistema, por ex., através do desempenho de um projeto que segue o
processo.
Processo de Entrega
Processo especial que descreve uma abordagem completa e integrada, para desempenhar
um tipo específico de projeto.
Produto de Trabalho
Descrição de Elementos de Conteúdo utilizados para definir qualquer coisa utilizada,
produzida ou modificada por uma tarefa.
Recurso Reutilizável
Descreve um recurso que pode ser reutilizado em um contexto diferente.
Relatório
Gabarito predefinido de um resultado gerado na base de outros Produtos de Trabalho como
uma saída de algum formulário de automação de ferramentas.
Resultado
Descreve Produtos de Trabalho intangíveis que são um resultado ou estado.
Roteiro
Resume um Processo, muitas vezes de uma perspectiva específica.
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Tarefa
Descreve uma unidade de trabalho designada para uma Função que fornece um resultado
significativo.
UMA (Unified Method Architecture)
Um metamodelo de engenharia que define esquema e terminologia, para representar
métodos que consistem no conteúdo e em processos do método.
Visualizações
São coletas de conteúdo estruturadas desenvolvidas para conduzir a publicação e facilitar a
procura.
White Paper
Documento externamente publicado incorporado como um anexo.
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