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Resumo. iStar é uma linguagem de modelagem baseada em objetivos usada
para modelar requisitos. Ela vem sendo utilizada em projetos acadêmicos e
industriais. Frequentemente o iStar é estendido para incorporarnovos
construtores de alguma área de aplicação específica. Atualmente, a linguagem
está sobre padronização e diversos estudos tem focado em analisar as variações
existentes da linguagem para identificar similaridades e definir um núcleo para
iStar. Entretanto, nós acreditamos que ela continuará a ser estendida, assim é
importante entender como iStar é extendido e propor mecanismos que ajudem
nesta tarefa. Em trabalhos anteriores nós analisamos por meio de uma Revisão
Sistemática de Literatura e de um estudo qualitativo como as extensões vem
sendo feitas. Atualmente Este video contribui para este propósito apresentando
um processo para conduzir as extensões de iStar.
Link para o vídeo: https://youtu.be/Ivon6EYElEg
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