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RESUMO
O glossário padrão de Terminologia de Engenharia de Software do IEEE, define
testabilidade como "o grau com que um sistema, ou componente, facilita o estabelecimento
dos critérios de teste e do desempenho dos testes para determinar se estes critérios foram
alcançados e o grau em que os requisitos estão declarados, em termos que permitam
estabelecer os critérios de teste e desempenho dos testes, para determinar quando estes
critérios foram atingidos" (VOAS; MILLER, 1995, p.17).
Embora a realização de testes possa revelar defeitos e a testabilidade não, o grau
de testabilidade pode sugerir os locais onde os testes terão mais dificuldades para serem
realizados, sugerindo onde os esforços de teste devam se concentrar.
Este trabalho propõe métricas que permitam identificar logo nas fases iniciais do
processo de desenvolvimento de software, os Casos de Uso de menor testabilidade,
permitindo assim melhorias no projeto do software, bem como fornecer informações que
auxiliem na elaboração das estratégias de testes.
Palavras Chaves: Métrica, testabilidade, casos de uso, desenvolvimento de
software.

ABSTRACT
The IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology defines
testability as “the degree to which a system or component, facilitates the establishment of
test criteria and the performance of tests to determine whether those criteria have been met
and the degree to which a requirement is stated in terms that permit establishment of test
criteria and performance of tests to determine whether those criteria have been met”
(VOAS; MILLER, 1995, p. 17).
Although tests can reveal defects and testability not, testability can suggest
where tests will have more difficulties in find the defects, suggesting where concentrate test
efforts.
This work proposes metrics to identify soon, in the initial phases of the software
development, the lower testability of the Use Cases, enabling improvements in the software
project and supplying information to help the elaboration the tests strategies.

Keywords: Metric, testability, use cases, software development
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1

INTRODUÇÃO
No processo de desenvolvimento de software a detecção de defeitos é uma

iniciativa utilizada na busca da qualidade. Para atingir este objetivo um código de programa é
testado com a finalidade de se encontrar o maior número de defeitos possível. O glossário
padrão de Terminologia de Engenharia de Software do IEEE, define testabilidade como "o
grau com que um sistema, ou componente, facilita o estabelecimento dos critérios de teste e
do desempenho dos testes para determinar se estes critérios foram alcançados e o grau em que
os requisitos estão declarados, em termos que permitam estabelecer os critérios de teste e
desempenho dos testes, para determinar quando estes critérios foram atingidos" (VOAS;
MILLER, 1995, p.17).
Embora a realização de testes possa revelar defeitos e a testabilidade não, o grau
de testabilidade pode sugerir os locais onde os testes terão mais dificuldades para serem
realizados, sugerindo onde os esforços de teste devam se concentrar.

1.1

Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor um conjunto de métricas que permitam

identificar os Casos de Uso de menor testabilidade, logo nas fases iniciais do processo de
desenvolvimento de software, permitindo assim melhorias no projeto do software bem como
fornecer informações que auxiliem na elaboração da estratégia de testes.
As métricas podem ser usadas para auxiliar o analista de sistemas na elaboração de
casos de uso de maior testabilidade.
Assume-se que os casos de uso elaborados ainda não tenham sido verificados por
técnicas de verificação e validação, tal como inspeções.

1.2

Motivação
Na fase inicial da computação (décadas de 1950 e 1960), a qualidade era uma

responsabilidade exclusiva do programador. Padrões de garantia de qualidade para o software

12

foram introduzidos no desenvolvimento de software sob contrato militar norte-americano
durante a década de 1970, espalharam-se rapidamente para o desenvolvimento de software no
mundo comercial (CHARETTE, 2005, p.47).
Com o uso intensivo de computação, problemas de desempenho, ou mesmo falhas
do software, geram prejuízos que envolvem valores financeiros ou até mesmo vidas humanas.
Em 1970 um estudo realizado na Controladoria Geral do governo norte-americano identificou
que em nove projetos de software do Departamento de Defesa, que custaram 6,8 milhões de
dólares; 3,2 milhões de dólares foram para projetos entregues, mas sem sucesso de utilização,
1,95 milhão de dólares foi gasto em projetos nunca concluídos, 1,3 milhão de dólares para
softwares de baixa qualidade que necessitaram de modificações ou que posteriormente foram
abandonados; e 198 mil dólares para softwares que necessitaram de modificações antes de
serem utilizados. Apenas 119 mil dólares foram gastos em softwares utilizados do modo que
foram entregues (VOAS, 1991, p. 235).
O programa espacial norte americano também é um bom exemplo dos danos
causados pelas falhas de software. Em 1962, 5 minutos após o lançamento, o foguete U.S.
Mariner I Vênus teve que ser destruído devido a uma falha no programa de navegação. Em
1996, o foguete francês Ariane explodiu, após menos de um minuto do lançamento, devido a
uma falha do computado de bordo. O erro foi causado pela suposição que uma determinada
variável de programa jamais passaria um valor máximo, e, portanto não foi incluída nenhuma
codificação para tratamento desta condição (VOAS, 1999, p. 119).
Em 25 de fevereiro de 1991, durante a guerra do Golfo, 28 soldados norte
americanos foram mortos na base de Deharan na Arábia Saudita atingidos por um míssil
Scub. O sistema de defesa Patriot falhou ao interceptar o míssil iraquiano. O Patriot fora
projetado para ser utilizado pelo período de horas na qual um avião permanece em vôo, e foi
adaptado para defesa de mísseis passando a ser lançado a partir de bases terrestres. Devido a
um erro de arredondamento numérico, após uma hora, o relógio do Patriot estava atrasado em
0.0034 segundos. Em 25 de fevereiro, após cem horas de operação, o relógio estava atrasado
em 1/3 de segundo, tempo suficiente para inviabilizar a reação contra o míssil Scub (FAA,
2004, p. 6).
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Em 1994, a empresa norte-americana Disney lançou seu primeiro jogo em CDROM multimídia para crianças o “Lion King Animated Storybook”. Uma intensa campanha
publicitária gerou uma forte demanda de vendas. No dia seguinte ao Natal de 1994, houve
uma alta demanda de chamadas, nos telefones de atendimento a clientes, de pais enfurecidos
que não conseguiam fazer o software funcionar. A empresa falhou no teste do software ao
utilizar uma amostra pequena de microcomputadores disponíveis comercialmente. Embora o
software funcionasse nos equipamentos utilizados pelos desenvolvedores, eles não
funcionavam para a maior parte dos equipamentos utilizada pelos clientes (PATTON, 2005, p.
12).
A cada dia nos tornamos mais dependentes de sistemas de software. Muitos dos
produtos atuais incorporam, de alguma forma, computadores e softwares de controle. À
medida que os softwares começam a substituir seres humanos como tomadores de decisão,
aumenta-se o interesse em certificar-se que computadores serão tão hábeis quanto os
especialistas substituídos.
Empresas se posicionam hoje, mesmo que involuntariamente, inseridas na
competição globalizada. Tornam-se constantes as demandas para reduzir custos, inovar,
aumentar a produtividade e disponibilizar produtos e serviços cada vez mais rápido para seus
clientes. Embora a Tecnologia da Informação seja um grande aliado na busca destes objetivos,
os projetos de software são, cada vez mais, vistos nas empresas não como investimentos, mas
sim, como custos que devem ser controlados. As equipes de desenvolvimento são
constantemente pressionadas para reduzir custos, disponibilizar produtos cada vez mais rápido
e com mais qualidade.
À medida que a TI se expande, uma falha de software pode causar grandes
prejuízos tanto para uma pequena, média, grande empresa ou governo gerando prejuízos
econômicos e sociais. Quando vidas e fortunas dependem de software, a qualidade do mesmo
e a sua verificação merecem o foco da atenção. Em 1991, 12 milhões de assinantes da
empresa norte-americana AT&T ficaram com o serviço telefônico indisponível devido à
somente um único caractere digitado erroneamente em uma linha de código (CHARETTE,
2005, p.47).
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Diante deste cenário, um dos itens que tem sido mais estudado no contexto de
aprimoramento da qualidade de software é a questão de teste de software. Embora os testes
possam revelar defeitos existentes, eles não podem garantir que outros defeitos não existam.
Um pequeno programa de 100 linhas, com dois ciclos aninhados, executados até 20 vezes
cada um, possibilita cerca de 10 trilhões de caminhos alternativos. Assumindo que cada um
deles possa ser testado em 1 milisegundo, seriam necessários 3.170 anos para testar todas as
possibilidades (PRESSMAN, 2003, p.435).
Teste de software é uma das mais poderosas ferramentas para aumentar a
qualidade do software. Estima-se que os custos de teste podem chegar a 50% do custo do
desenvolvimento de software; portanto, como reduzir os custos dos testes é um dos fatores
importantes a serem considerados. Estima-se que em 2005 tenha sido investida no mundo
todo a quantia de U$ 1 trilhão de dólares em TI (CHARETTE, 2005, p.46).
Hoje um típico telefone celular contém mais de 2 milhões de linhas de software. A
empresa General Motors dos EUA calcula que cada um dos seus carros contém 100 milhões
de linha de código (CHARETTE, 2005, p.47).
Em face às limitações apresentadas, duas abordagens têm sido utilizadas para a
prevenção e a detecção de defeitos são duas abordagens na busca da qualidade. A prevenção
de defeitos evita que defeitos sejam inseridos em todas as fases do desenvolvimento,
principalmente nas fases iniciais. Quanto mais cedo um problema é detectado e corrigido,
menor o impacto e os custos envolvidos no desenvolvimento. Uma baixa testabilidade implica
em altos custos de correção, assim como outros defeitos de requisitos ou de projeto de
software, quando detectados tardiamente no processo de desenvolvimento.
Portanto, deve-se estar atento, buscando e verificando a testabilidade em todos os
artefatos gerados em todas as fases do processo de desenvolvimento de software (GAO;
SHIH, 2005, p.1). Desta forma, o projeto de software orientado à testabilidade (Design for
Testability – DFT) é uma iniciativa que alinha os objetivos de desenvolvimento orientado a
um regime de recursos de desenvolvimento limitados.
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1.3

Justificativa
Nas últimas décadas várias publicações abordaram o conceito de testabilidade de

software:
•

Freedman

(FREEDMAN,

1991,

p.553)

baseado

nos

conceitos

de

observabilidade e controlabilidade adotados nos testes de hardware.
•

Voas (VOAS, 1992, p. 717) definiu a testabilidade do software como a
probabilidade de falha do software na sua próxima execução durante o
processo de teste, considerando que o software contém um defeito. A
sensibilidade à falha é obtida a partir da multiplicação da probabilidade de um
trecho do software conter um defeito ser executado, pela probabilidade de a
falha afetar o estado do programa, multiplicada pela probabilidade que o
estado corrompido alterar a saída do software.

•

Binder (BINDER, 1994, p.87) avaliou a testabilidade, do ponto de vista do
paradigma orientação a objeto, avaliando seis fatores: representação,
implementação, built-in teste, ambiente de teste, ambiente de suporte ao teste e
capabilidade do processo de software.

•

Jin-Cherng Lin, Ian Ho e Szu Lin (CHERNG; et al., 1997) propuseram um
método para medir a testabilidade de programas a partir do código fonte.

•

Jin-Cherng Lin e Pu-Lin Yeh (CHERNG; YEH, 1998) apresentaram um
método para medir a testabilidade a partir do diagrama de blocos do programa.

•

Jungmayr (JUNGMARAYR, 2002, p. 404), em 2002, abordou a testabilidade
sobre a ótica do teste de integração, focando a dependência entre os
componentes de software. Ele propôs a noção de dependência crítica de teste,
bem como uma métrica para identificar os pontos críticos a serem removidos
através de reconstrução do código.

•

Baudry, Traon, e Sunyé (BAUDRY; et al.; 2003) utilizando o diagrama de
classes da linguagem de modelagem UML, propõem uma métrica para avaliar
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a testabilidade considerando os vários acoplamentos e as interações entre as
classes.
•

Bruntink e Deursen (BRUNTINK; DEURSEN, 2004, p.1) propõem a
utilização de métricas de programas fontes para avaliar a testabilidade (tais
linhas de código por classe e número de métodos invocados), na perspectiva de
testes de unidade.

•

Recentemente Gao (GAO; SHIH, 2005) abordou a testabilidade no
desenvolvimento de software, baseado em componentes considerando cinco
fatores: compreensibilidade, observabilidade, controlabilidade, rastreabilidade
e capabilidade de suporte ao teste. Gao (GAO, 2006) ainda propõe um modelo
de maturidade no processo de teste de componentes.

No processo de software a identificação de problemas nas fases iniciais permite a
redução de re-trabalho e o esforço necessário no projeto de desenvolvimento de software
como um todo. Existem vários trabalhos propondo métricas para avaliação da testabilidade
após a codificação do software. Alguns deles, embora apresentem conceitos interessantes,
medem a testabilidade somente após a codificação do software. Embora esta avaliação seja
um bom indicador para o esforço necessário de teste, ela é disponibilizada muito tardiamente
no processo de desenvolvimento de software.
Como contribuição acadêmica, o trabalho propõe um conjunto de métricas a partir
da análise de especificações de casos de uso. Também, discute-se a testabilidade em casos de
uso e o seu grau de testabilidade.
Procura-se com este trabalho, reduzir o número de defeitos durante o projeto e a
implementação de software, e conseqüentemente, reduzir os custos de desenvolvimento.
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1.4

Estrutura do Trabalho
O trabalho está dividido em seis capítulos. Segue uma breve descrição de cada um

deles:
Capítulo 1 - Introdução. Aqui são descritos o objetivo do trabalho, suas
motivações, justificativas e a estrutura do mesmo.
Capítulo 2 – Verificação e Validação: Dentro do processo de verificação e
validação é abordado o processo de testes e apresentado o conceito
de testabilidade, os fatores que a influenciam, um sumário da
pesquisa efetuada sobre as métricas de testabilidade e o conceito de
Desenvolvimento Orientado a Testabilidade – Design for Testability
(DFT).
Capítulo 3 – Métrica de Software: É abordado o conceito de métrica e discutida
a sua aplicação no de processo desenvolvimento de software.
Capítulo 4 - Casos de Uso: É apresentado o diagrama de Caso de Uso como uma
ferramenta da UML – Unified Model Language – como uma
ferramenta no desenvolvimento de software e sua especificação.
Capítulo 5 - Caso de Uso e a Testabilidade: Com base no levantamento teórico
e estudo dos conceitos e fatores da testabilidade, abordados pelos
capítulos anteriores, é proposta uma análise da testabilidade a partir
dos Casos de Uso.
Capítulo 5 - Avaliação da Testabilidade de Caso de Uso:

A partir da análise

dos fatores de Casos de Uso que influenciam a testabilidade é
sugerido um conjunto de métricas para avaliação da testabilidade a
partir deste artefato. As métricas são aplicadas e analisadas, para
avaliação da testabilidade de um caso de uso e, posteriormente, a de
alguns Casos de Uso de projetos reais.
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Capítulo 7 - Conclusões. Neste capítulo são discutidas as contribuições do
trabalho, bem como propostas, para futuros trabalhos decorrentes do
mesmo.
Referências Bibliográficas. Aqui são relacionadas às publicações referenciadas
neste trabalho.
Anexos. Aqui são relacionados os Casos de Uso detalhados de projetos reais e
seus respectivos cálculos das influências dos fatores de testabilidade.
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2

VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO
O processo de verificação e validação de software (V&V) é um processo que

assegura que o software em desenvolvimento ou manutenção atende aos seus requisitos
(validação) e que cada fase do processo de construção de software produz artefatos de
maneira certa (verificação) (PRESSMAN, 2003, p.470).
Inspeções e testes são realizados no fim de cada fase do processo de
desenvolvimento para assegurar que os requisitos de software estejam completos e testáveis, e
que o projeto, os códigos, a documentação e os dados satisfaçam estes requisitos
(PRESSMAN, 2003, p.471).

2.1

Inspeções de Software
Inspeções de software, também chamada de revisões ou walkthroughs, envolvem a

avaliação do produto. Inspeções podem ser realizadas por uma equipe, onde cada participante
tem um papel bem definido. O moderador, que em geral é o técnico com mais experiência
nesta atividade, lidera a equipe. A equipe inclui um leitor (que conduz a equipe na avaliação
de cada item), um ou mais inspetores (que procuram por erros em cada item), um redator (que
anota os erros encontrados) e o autor (que explica o item inspecionado). O retorno direto ao
autor / desenvolvedor é um dos grandes benefícios deste modelo e permite uma melhoria
significativa na qualidade dos artefatos. (Futrell, et al, 2002, p.878).

2.2

Teste de Software
O teste é a atividade para determinar se uma tarefa foi realizada corretamente.

Além de detectar defeitos, os testes ajudam a verificar se as funções do software estão
operando segundo a especificação e se os requisitos de desempenho foram cumpridos. Mais
ainda, os resultados dos testes podem ser usados para obter a medida da confiabilidade e
alguma indicação da qualidade do software. O aperfeiçoamento da atividade de testes, em
termos de maior automação, melhor integração e aproveitamento das práticas de
desenvolvimento de software, deve contribuir não apenas para a melhoria da qualidade dos
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produtos, mas também, para propiciar condições que garantam que as organizações melhorem
seus processos e os instanciem de forma correta.
Os testes, no entanto, não podem mostrar que um programa está correto e sem
defeitos; só podem mostrar que os defeitos estão presentes. Nenhum código de programa,
mesmo que testado exaustivamente, pode ser considerado sem defeitos, totalmente confiável
ou cem por cento seguro (WHITTAKER, 2000, p.71).
Myers (MYERS, 1979, appud PRESSMAN, 2003 p.430) sugere regras para tentar
mostrar o objetivo formal dos testes:
a) A atividade de teste é o processo de executar um programa com a intenção
de descobrir erro;
b) Um bom caso de teste é aquele que tem uma elevada probabilidade de
detectar um erro ainda não descoberto;
c) Um teste bem sucedido é aquele que detecta um erro ainda não descoberto.

2.2.1 Classificação dos Testes
Embora seja difícil medir e definir um software como sendo de boa qualidade, é
possível identificar um software de má qualidade. As falhas freqüentes ou a inadequação aos
requisitos são sempre notadas.
A principal técnica de testes continua sendo executar o software, usando uma
massa de testes que contenha dados representativos como entradas para o sistema, ou módulo,
e comparar a saída gerada com a esperada. Diferenças representam falhas que devem ser
corrigidas.
Os métodos de testes podem ser classificados de acordo com suas características
básicas. Existem testes estruturais e funcionais, testes de unidade e integração, testes de
validação, testes alfa e beta, testes de recuperação, testes de segurança, testes de estresse,
testes de desempenho e teste de regressão.

21

A seguir, definem-se três níveis de testes (MOUCHAWRAB et al, 2006, p.5):
•

Teste de Unidade: uma unidade representa uma classe, um grupo de classes
ou um subsistema. Neste, a unidade é testada a partir de isolamento obtido
com o uso de drivers e stubs.

•

Teste de Integração: é o teste focado na integração de unidades, onde são
exercitadas as interfaces entre elas. Preferencialmente, este teste é feito em
uma seqüência progressiva de integração. Note-se que existem múltiplos
níveis de integração, entre classes e subsistemas, devido à nossa definição
adotada de unidade. Neste teste são necessários drivers e stubs que podem
ser minimizados por uma otimização da ordem de integração.

•

Teste de Sistema: O sistema é testado como um todo. São necessários
drivers e stubs somente para simular sistemas ou agentes externos.

2.3

Atividades de Testes
Existem muitas variações de como os testes são definidos e implementados na

prática, entretanto consideram-se abaixo as atividades que mais exigem esforço no processo
de teste (MOUCHAWRAB et al, 2006, p.6):
•

Especificação dos casos de teste: esta atividade é composta por todas as
tarefas que auxiliam na definição e especificação dos casos de teste
baseados nos artefatos de software, tais como especificações, projetos e
códigos. O encapsulamento de funções com baixa coesão (não
relacionadas) aumenta o número de caso de testes.

•

Desenvolvimento de Drivers: esta atividade consiste em escrever o código
necessário para executar os casos de teste. Neste caso, o encapsulamento
de funções com baixa coesão (não relacionadas), também aumenta a
complexidade dos drivers.
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•

Desenvolvimento de Stubs: esta atividade consiste no desenvolvimento de
stubs que emulam o comportamento requerido pelos componentes
necessários para executar os casos de testes, mas que ainda não estão
disponíveis. Eles são necessários nos testes de unidade e de integração,
quando a unidade a ser testada ou integrada depende de outra unidade que
ainda não foi testada ou codificada. No contexto de teste de unidade, o
acoplamento mede a rigidez da dependência entre a unidade testada e a da
qual ela depende. Fortes acoplamentos diminuem a testabilidade durante o
teste de unidade bem como demandam maiores esforços para o
desenvolvimento de stubs.

•

Desenvolvimento de oráculos: esta atividade consiste em desenvolver
programas necessários para verificar se a execução do caso de teste obteve
sucesso ou não. Em geral, envolve a verificação do ambiente após o
processamento e das saídas dos testes. O encapsulamento de funções com
baixa coesão (não relacionadas) aumenta o esforço de desenvolvimento
dos oráculos, uma vez que terão que ser verificados vários atributos que
não estão relacionados com a operação a ser testada.

Testes consomem tempo e recursos, são difíceis e cansativos e, geralmente,
gerados de forma inadequada. Por estas razões, esforços devem ser feitos para que a
preocupação com a qualidade do software esteja presente em todas as fases do projeto e não
apenas no final, quando custos e conseqüências são muito mais alarmantes.
2.4

Testabilidade de Software
Testabilidade de software pode ter seu conceito variado na literatura.
A testabilidade, segundo a

IEEE (Institute of Electrical and Electronics

Engineers), é definida como "(1) o grau com que um sistema ou componente, facilita o
estabelecimento dos critérios e o desempenho dos testes, para determinar se estes critérios
foram alcançados; e (2) o grau em que os requisitos estão declarados em termos que permitam
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estabelecer os critérios e o desempenho dos testes para determinar quando estes critérios
foram atingidos" (VOAS; MILLER, 1995, p.17).
Binder (BINDER; 1994, p.88) associa à testabilidade do software, do ponto de
vista de orientação a objetos, à duas propriedades: a controlabilidade e a observabilidade. A
controlabilidade está relacionada à facilidade em controlar a entrada (ou o estado interno) do
componente em teste, e a observabilidade está associada à capacidade de observar a saída (ou
estado interno) do componente.
Voas (1991, p. 236) propõe um conceito de testabilidade que vai além de se
preocupar em identificar os casos de testes necessários: "testabilidade é uma tentativa de
quantificar a probabilidade que um determinado tipo de teste vai identificar as falhas
existentes durante os testes".
Neste trabalho, adota-se a definição do IEEE de testabilidade de software.
2.5

Desenvolvimento de Software Orientado à Testabilidade
O desenvolvimento de sistemas de software envolve uma série de atividades de

produção, nas quais as oportunidades de ocorrência de erros humanos são altas. Erros podem
começar a acontecer logo no começo do processo, onde os requisitos podem estar errônea ou
imperfeitamente especificados, além de erros que venham a ocorrer em fases de projeto e
desenvolvimento posteriores (GAO J, 2006).
Testabilidade é uma característica de projeto que tem influência em vários custos
associados ao processo de teste. Como o custo dos testes pode representar uma parcela
significativa do custo do desenvolvimento de software, recomenda-se a utilização de técnicas
de desenvolvimento orientado à testabilidade, ao longo de todo o processo, de modo a obter
produtos mais facilmente testáveis.
O processo típico de desenvolvimento de software é focado em evitar defeitos, em
detectar e corrigir as ocorrências de falhas de software. Uma baixa testabilidade dos
componentes e programa não só indica uma baixa qualidade do software e componentes,
como também, a baixa efetividade do processo de teste (BRUNTINK, DEURSEN, 2004, p.1).
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O desenvolvimento de software orientado à testabilidade é a abordagem de
projetar softwares que tenham grande

capacidade de apresentar defeitos, quando elas

existem; e portanto, um fator importante na qualidade do software. A visão fornecida pela
testabilidade do software é valiosa durante as fases de levantamento de requisitos, projeto,
codificação, teste e até na garantia da qualidade.
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3

MÉTRICA DE SOFTWARE

3.1

Definição de Métrica
O IEEE (IEEE, 1989) define métrica como “medida quantitativa do grau em que

um sistema, componente ou processo possui determinado atributo”.
Existem quatro razões para medir processos, produtos e recursos de software: para
caracterizar, para avaliar, para prever ou para aperfeiçoar. A caracterização tem como objetivo
ter entendimento dos processos, produtos, recursos e ambiente e para estabelecer marcos
referenciais básicos para comparação com futuras avaliações (PRESSMAN, 2003, p.75).
Deve-se definir um conjunto limitado de processos, projetos e produtos onde as
medidas são fáceis de coletar. Os resultados são analisados e comparados com medidas
anteriormente obtidas para projetos semelhantes. Tendências são avaliadas e conclusões são
geradas.

3.2

PSM – Practical Software Measurement
O Practical Software Measurement – PSM é um modelo para a mensuração de

projetos de software criado em 1994, para o Departamento de Defesa Norte Americano, e
formalizado através do padrão ISO/IEC 15939 – Software Engineering – Software
Measurement Process Framework. O PSM procura resolver dois problemas: como especificar
formalmente as medidas a serem utilizadas, e como conduzir o processo de medição
(AGUIAR M., 2007).
O PSM é baseado em dois modelos: o de informação e o de processo. O modelo de
informação que fornece um caminho para a seleção das medidas a serem utilizadas.

3.2.1 Modelo de Informação
O modelo de informação é uma estrutura para a definição das medidas a serem
utilizadas em um projeto. O modelo define os seguintes conceitos (MCGARRY et al, 2001,
p.20):
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•

Atributo

•

Método de Medição

•

Medida Básica

•

Escala

•

Unidade de Medida

•

Medida Derivada

•

Modelo

•

Indicador

•

Modelo de Análise

•

Critério de Decisão

Atributo - é uma característica ou propriedade distinguível da entidade de
software que possa ser mensurável. Entidade inclui processos, produtos, projetos e recursos.
Uma entidade pode ter vários atributos. O primeiro passo é identificar os atributos relevantes
para obter a informação necessária que sejam mensuráveis e quantitativamente ou
qualitativamente distinguíveis.

Medida Básica - é uma medida de um único atributo definido por um método de
medição especificado. A execução do método fornece um valor de medida.

Método de Medição - é uma seqüência de operações, descrita genericamente,
utilizada para quantificar um atributo em relação a uma referida escala. Um mesmo método
pode ser aplicado para vários atributos, mas uma medida básica é constituída por uma única
combinação de atributo com um único método.

Escala - é um grupo de valores ordenados, contínuos ou discretos, ou um grupo de
categorias ao qual o atribuído é mapeado. A escala define a faixa de valores possíveis que
podem ser produzidos pela execução de um método de medição.
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Unidade de Medida

- é uma quantidade particular, definida e adotada por

convenção, com a qual outras quantidades do mesmo tipo são comparadas com o objetivo de
expressar sua magnitude relativa a esta quantidade.

Medida Derivada - é uma medida, ou quantidade, resultado da aplicação de um
algoritmo, ou cálculo, de uma ou mais medidas básicas ou medidas derivadas. Um exemplo
de medida derivada é a produtividade obtida pela divisão das linhas de código pelo esforço
expresso em total de horas.

Indicador - é uma métrica que fornece uma estimativa ou avaliação, obtidas
através de um modelo de analise referente a uma necessidade de informação. Os indicadores
são as bases para a tomada de decisão.

Modelo de Análise - é um algoritmo, ou cálculo, envolvendo duas ou mais
medidas básicas, ou derivadas, associadas a um critério de decisão. O modelo de análise é a
base para o entendimento da relação entre a medida e a informação avaliada.

Critério de Decisão – é um limite, ou meta, que é utilizado para determinar a
necessidade de uma ação ou também a necessidade de uma investigação ou ainda para
descrever o grau de segurança em um resultado. O critério de decisão ajuda na interpretação
de um resultado de medição, pode ser derivado de dados históricos, planos ou heurísticas.

A figura 1 apresenta a combinação destes conceitos no PSM, formando uma
estrutura para a construção da medição.
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Necessidade de Informação

Informação do Produto
Limite ou meta utilizado para
determinar a necessidade de
uma ação ou investigação.

Critério de Decisão

Visão das medidas voltada para o atendimento de uma necessidade de informação

Indicador
Modelo de
Análise

Valor resultante da combinação de duas
ou mais Medidas Básicas

Medida Derivada

Algoritmo ou cálculo que combina duas ou
mais medidas Básicas ou derivadas para
obter um indicador

Medida Derivada

Medida Básica

Medida Básica

Método de
Medição

Método de
Medição

Atributo

Atributo

Propriedade relevante
para as necessidades de
informações definidas

A medida de um único atributo através
de um método específico
Operação que quantifica um atributo
em relação a uma escala.

Entidades

Figura 1 - Detalhes da Construção da Medição adaptado do PSM (MCGARRY et al, 2001, p.19)

3.2.2 Modelo de Processo
O modelo de processo descreve as principais atividades necessárias para a
implementação do processo de medição em um projeto (MCGARRY et al, 2001, p.10):
•

Planejar a medição

•

Executar a medição

•

Avaliar a medição

•

Estabelecer e sustentar comprometimento

A atividade planejar a medição inicia com a identificação das necessidades de
informação de um projeto e a seleção de medidas mais adequadas para atender a estas
necessidades. Inclui a formalização dos procedimentos de coleta, análise e divulgação dos
dados, a definição de regras e convenções sobre a condução do processo de medição e o
planejamento dos recursos e tecnologias disponíveis para a medição.
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A atividade executar a medição é a implementação das atividades previstas no
plano de medição durante a execução do projeto, através da coleta e análise das medidas e da
sua utilização para o apoio a tomada de decisão.
A atividade avaliar a medição é a aplicação das técnicas de medição e a avaliação
do próprio processo de medição. Esta atividade tem como objetivo a melhora do processo de
medição.
A atividade estabelecer e sustentar o comprometimento procura manter o apoio
organizacional ao processo, através do fornecimento de recursos e infra-estrutura necessária
para a implementação e maturação do programa.
A atividade processos técnicos e gerenciais, embora não seja especificamente de
medição, faz interface direta com este processo. É através dela que os tomadores de decisão
do projeto definem as necessidades de informação e usam os resultados da medição para
tomar decisões.
A figura 2 apresenta a combinação das atividades que formam o modelo de
processo do PSM, contornado pela linha tracejada. O PSM não é utilizado diretamente neste
trabalho. No entanto as métricas de avaliação de testabilidade podem apoiar este processo de
medição.
Objetivos e Questões

Estabelecer e
sustentar
comprometimento

Processos
Técnicos e
Gerenciais

Retorno aos usuários
Resultado das Análises

Processo central de Medição
Plano de
medição
Planejar a
Executar a
Medição
Medição
Novas
Questões

Aplicação de Melhorias

Resultado da análise
e medidas de
desempenho

Avaliar a
Medição

Escopo do PSM
Figura 2 - Modelo de Processo de Medição do PSM (MCGARRY et al, 2001, p.11)
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4

CASOS DE USO
A UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem de modelagem utilizada

nos projetos de desenvolvimento de software orientados a objetos (OMG, 2006), sancionada
pela OMG (Object Management Group). Ela é um a linguagem e não um método. O método
em geral é composto por um processo e uma linguagem de modelagem. A linguagem de
modelagem é uma notação utilizada por métodos para expressar um sistema. O processo é
uma seqüência de passos a serem seguidos na elaboração de um projeto (FOWLER; SCOTT,
2000, p.50).
4.1

Diagrama de Casos de Uso
O diagrama de caso de uso, disponibilizado pela UML, permite descrever a

interação em entre as entidades externas e o sistema. Este é um documento de grande
importância, pois é nele que estão as funcionalidades que o sistema deve ter. O objetivo do
diagrama de casos de uso é representar o que o sistema faz e não como ele o faz.
A seguir, são descritos os componentes do diagrama de Caso de uso que são
utilizados para representar o modelo funcional de um sistema.
4.1.1 Componente Ator
O componente ator representa um coerente agrupamento de

papéis

desempenhados por usuários do sistema. Estes usuários podem ser seres humanos,
computadores, partes de hardware ou mesmo outros sistemas de software. Deve-se notar que
todos eles devem ser parte externa do sistema que está sendo tratado pelos casos de uso. Eles
devem fornecer estímulos ao sistema ou receber respostas dele.
Um ator pode ser representado no diagrama do caso de uso por uma figura de
homem estilizada, conforme a Figura 3 - Ator.

Leitor
Figura 3 - Ator
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4.1.2 Componente Casos de Uso
O componente caso de uso é uma unidade funcional provida pelo sistema, e,
portanto representa um objetivo único ou serviço oferecido pelo sistema (SMIALEK, 2004 :
61). Ele descreve o comportamento do sistema quando um destes atores envia um estímulo
em particular para o sistema (OBJECTMENTOR, 2006, p.1). Ele descreve a natureza do
estímulo que dispara o caso de uso, a entradas e saídas para outros atores, e o comportamento
que converte as entradas em saídas. A descrição de casos de uso é utilizada também para
especificar o comportamento esperado do sistema, ou para analisar situações de mau
funcionamento. Existem muitas formas de descrição dos casos de uso, uma vez que a UML
não especifica um padrão.
A especificação de um caso de uso é um conjunto de cenários vinculados por um
objetivo comum do usuário. Outro aspecto importante é como se dividem os casos de uso.
Enquanto para algumas pessoas uma condição pode ser representada por um outro cenário,
para outras ela poderia ser especificada por um caso de uso em separado. É também possível
realizar associações entre casos de uso (FOWLER; SCOTT, 2000, p.50).
O caso de uso pode ser representado por uma elipse contendo, internamente, o
nome do caso de uso, conforme a figura 4.

Cadastra Livro

Figura 4 - Caso de Uso

4.2

Especificação de Casos de Uso

4.2.1 Pré e Pós-Condições
A especificação de caso de uso pode conter condições que tem que ser verificadas
(verdadeiras) antes do caso de uso ser executado (pré-condições) ou depois que for executado
(pós-condições).
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As pré-condições especificam qual é o estado do sistema antes do caso começar.
As pós-condições indicam em qual estado o caso de uso vai deixar o sistema. Essas condições
têm que ser verdadeiras independentemente do cenário que for executado (incluindo um
possível cancelamento da operação) (OMG, 2006).
A figura 5 apresenta um exemplo de pré e pós-condições.

Caso de Uso: Cadastra Livro
Pré Condição:
1.

O livro está cadastrado no sistema

2.

O leitor está cadastrado no sistema

3.

O usuário do sistema é um bibliotecário autenticado pelo sistema

Pós-Condição:
1.

O livro foi reservado para o leitor

Figura 5 - Pré e Pós Condições de Caso de Uso

4.2.2 Cenário
Um cenário é uma seqüência de passos, ou interações, sobre determinadas
condições, que ocorrem na execução de um caso de uso. Nele é relatada uma interação entre
um usuário e o sistema que tem como objetivo alcançar um resultado esperado pré-definido.
As interações, ou passos, são disparadas por uma ação do ator e continuam até que o objetivo
é alcançado ou abandonado. Todos os cenários de um caso de uso servem para se atingir um
único objetivo ou para tratar eventuais problemas na busca deste objetivo (SMIALEK, 2004).

4.2.3 Passos
Na especificação de um caso de uso, são relacionados vários passos, ou ações, que
devem ser realizadas para obter a funcionalidade total desejada. Elas podem ser descritas por
sentenças numeradas e ordenadas para facilitar a referência. Os termos utilizados nas
sentenças devem ser claros e, nos casos necessários, podem referenciar um glossário. A

33

sentença deve ser composta de um sujeito, um verbo e um objeto direto. Em alguns casos uma
forma mais complexa pode ser usada com a preposição e um objeto indireto. Esta estrutura é
suficiente para representar uma possível interação entre os atores e os sistemas (SMIALEK,
2004).
A figura 6 apresenta um exemplo de passos de um Caso de Uso.

Caso de Uso: Identifica Usuário
Passos:
1.

o sistema solicita identificação do usuário e senha

2.

usuário preenche as informações de identificação e senha

3.

o sistema valida identificação e senha fornecidos

4.

o sistema apresenta a pagina inicial do sistema

Figura 6 - Passos de um Caso de Uso

4.2.3.1.1 Cenário Principal
Um caso de uso tem no mínimo um cenário principal, no qual é descrita a
seqüência de passos que representa o curso típico dos eventos que permitem ao sistema obter
o resultado esperado (FOWLER; SCOTT, 2000, p.50).

4.2.3.1.2 Cenário Alternativo
Os casos de uso podem conter cenários alternativos ou secundários que contêm
variações do cenário principal. Os cenários alternativos podem representar exceções, ou um
tratamento que acontece quando nem tudo funciona como o esperado. Sentenças condicionais
permitem a sincronização entre cenários (FOWLER; SCOTT, 2000, p.50).
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A figura 7 apresenta um exemplo de Cenários Alternativos de um Caso de Uso.

Caso de Uso: Identifica Usuário
Cenário Principal:
Passos:
1.

usuário preenche as informações de identificação e senha

2.

o sistema valida identificação e senha fornecidos

3.

o sistema apresenta a pagina inicial do sistema

Cenário Alternativo: Passo 1: Identificação ou Senha em branco
Passos:
1.

Apresenta mensagem de erro: “o código de usuário e senha precisam estar
preenchidos”

2.

Retorna ao passo 1.

Cenário Alternativo: Passo 2: Identificação ou Senha inválidos
Passos:
1.

Apresenta mensagem de erro: “o código de usuário ou senha incorreta”

2.

Retorna ao passo 1.

Figura 7 - Cenários de um Caso de Uso

4.3

Associação de Casos de Uso
Além da associação entre atores e casos de uso pode haver a associação entre os

casos de uso através de inclusão e/ou extensão. A associação do tipo generalização não foi
considerada neste trabalho.

4.3.1 Inclusão
A inclusão é utilizada para informar que o caso de uso explicitamente incorpora o
comportamento de outro caso de uso e serve para evitar a repetição das informações em dois
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ou mais casos de uso. O caso de uso que inclui pode depender apenas do resultado (valor) do
caso de uso incluído. Este valor é obtido como resultado da execução do caso de uso incluído
(OMG, 2006).
Como o objetivo da relação de inclusão é o reuso das partes em comum, o caso de
uso que inclui é dependente do caso de uso incluído para poder disponibilizar a sua
funcionalidade. Isto é representado na direção do relacionamento que é representado por uma
linha tracejada, com uma ponta de flecha aberta no sentido do caso de uso base que inclui
para o caso de uso incluído, representando que é o caso de uso que inclui depende da adição
(OMG, 2006). A figura 8 apresenta um exemplo de inclusão.

Empresta
Livro

<< include>>

Caso de Uso Base

Verifica
Reserva
Caso de Uso Incluído

Figura 8 - Inclusão

4.3.2 Extensão
A extensão permite associar um caso de uso mais genérico, o caso de uso base,
com um mais específico denominado caso de uso estendido. Este relacionamento indica que o
caso de uso base incorpora opcionalmente o comportamento do caso de uso estendido. Ou
seja, o caso de uso estendido representa um comportamento facultativo do caso de uso base.
O caso de uso base é definido independentemente do caso de uso estendido. O
caso de uso estendido pode estender mais de um caso de uso. Um caso de uso que é estendido
pode também ser estendido por outro caso de uso (OMG, 2006).
No diagrama de caso de uso a relação de extensão é representada por uma linha
tracejada com uma ponta de flecha aberta no sentido do caso de uso base que provê a extensão
para o caso de uso estendido. A figura 9 apresenta um exemplo de extensão.
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Reserva
Livro
Caso de Uso Base

<< extend>>

Ajuda OnLine
Caso de Uso Estendido

Figura 9 - Extensão
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5

CASOS DE USO E TESTABILIDADE

5.1

Complexidade de Casos de Uso
Considerando o esforço necessário na especificação de casos de testes e no

desenvolvimento de drivers, stubs e oráculos, Mouchawrab et al. (MOUCHAWRAB et al.,
2006, p.28) sugerem a influência dos casos de uso na testabilidade, conforme a tabela 1:

Tabela 1 - Casos de Uso x Atividades de Teste adaptada de MOUCHAWRAB, BRIAND e LABICHE 2006

*
*

*

*

*

*

Desenvolvimento de
Oráculo

*

Desenvolvimento de
Stubs

Desenvolvimento de
Drivers

Especificação dos
Casos de Teste
Complexidade do Caso de Uso
Complexidade dos caminhos possíveis do cenário
Complexidade das condições existentes no cenário
Complexidade das restrições de seqüências de casos de
uso
Complexidade da Interface do Sistema

*

*

*

Quanto maior for o número de passos de um caso de uso, bem como quanto maior
a complexidade envolvida, maior será o esforço necessário para o desenvolvimento do
oráculo.
Quanto maior a complexidade dos caminhos possíveis do cenário, mais casos de
testes serão necessários, mais complexos serão os drivers necessários e maior será o esforço
na codificação dos oráculos para a verificação dos casos de teste.

A complexidade das condições aumenta o esforço necessário para especificar
casos de testes, bem como para a elaboração de drivers que serão executados pelos casos de
testes durante os testes de unidade, integração e sistema. A complexidade das condições
também aumenta o esforço necessário para a elaboração dos casos de teste e também para a
codificação de drivers.
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A verificação da validade das condições de uma seqüência de operações pode
requerer um esforço significativo de teste. Quanto mais complexas forem as restrições de
seqüências de caso de uso, mais complexa será a especificação do teste. Quanto maior for o
número de associações, atributos envolvidos nas restrições de seqüência, maior será a
dificuldade para analisar e entender, acarretando um maior esforço na elaboração de casos de
teste e na codificação do oráculo.
A identificação das condições para a execução em seqüência de casos de uso
demanda esforços da equipe de teste. Quanto maior for a complexidade das condições, maior
será o esforço na especificação dos casos de teste, maior será o número de casos de testes e
mais complexo será o driver.
A complexidade da interface do sistema está relacionada com a interação com os
atores da UML, sistemas, hardwares e os usuários humanos. Quanto maior a quantidade de
atores maior será o esforço necessário para a realização do teste. Quanto mais atores existirem
e quanto mais complexos eles forem maior será o esforço necessário para a elaboração de
casos de uso, para o desenvolvimento de drivers para emular as entradas, stubs para verificar
as saídas e oráculo para verificar os resultados.

5.2

Fatores que Influenciam a Testabilidade de um Caso de Uso
Um especificação de caso de uso pode englobar vários casos de uso. Cada caso de

uso está ligado a atores, passos, pré e pós-condições, cenários.
A seguir é relacionado como cada uma destes fatores influencia na testabilidade do
caso de uso.
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•

Atores
Os atores interagem com o sistema disparando funcionalidades ou recebendo

respostas. Assim tem-se:
•

Quanto maior for a quantidade de operações e mensagens trocadas, maior será o
esforço necessário para desenvolver casos de testes, drivers para configurarem as
condições iniciais, stubs para providenciarem as respectivas respostas e as respectivas
validações no oráculo.

•

Quando mais simples for a interface do ator com o caso de uso, mais fácil será a
implementação no ambiente de teste.
Considerando o esforço necessário na especificação de casos de testes, no

desenvolvimento de drivers, stubs e oráculo, a influencia dos atores na testabilidade pode ser
expressa conforme a tabela 2:
Tabela 2 - Atores x Atividades de Teste
Especificação dos
Casos de Teste

Desenvolvimento de
Drivers

Desenvolvimento de
Stubs

Desenvolvimento de
Oráculo

*

*

*

*

Complexidade dos Atores

Para diferenciar os diversos tipos de atores que demandam diferentes esforços de
teste adotou-se a categorização dos atores utilizada pela técnica de Use Case Point
(KARNER, 1993 : 21). Os tipos de atores são:
Tabela 3 - Tipos de Atores
Tipo de Ator
Simples
Médio
Complexo

Descrição
Interface texto ou interface gráfica padrão GUI
Interface interativa ou interface com outro sistema
API , um sistema ou parte de sistema desenvolvido por
terceiros ou mesmo um hardware ou parte de hardware
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•

Atores Tipo Simples: Atores que disparam eventos através de uma interface texto ou
interface gráfica padrão (GUI – Graphical User Interface) para o qual será fácil
simular em ambiente de teste a ação do ator.

•

Atores Tipo Médio: São os que disparam a ação do caso de uso através de outros casos
de uso ou sistemas ou parte de sistemas para os quais se tem domínio sobre o
desenvolvimento e implantação, facilitando assim a criação no ambiente de teste de
stubs e drivers que forem necessários.

•

Atores Tipo Complexo: Atores que disparam eventos através de uma interface de
programação de aplicativos (API – Application Programming Interface), um sistema
ou parte de sistema desenvolvido por terceiros ou mesmo um hardware ou parte de
hardware que demandam um maior esforço de desenvolvimento pode ser necessário
para a realização dos testes, incluindo muitas vezes o desenvolvimento de simuladores
(Mocks).

•

Passos
Na descrição de um caso de uso são relacionados vários passos ou ações que

devem ser realizados para obter a funcionalidade total desejada. Cada uma destas ações está
associada a uma implementação passível de ser verificada se foi implementada com sucesso
ou não. Quanto maior for o número de passos maior será a quantidade de objetos envolvidos,
classes instanciadas, mensagens trocadas e casos de testes necessários. Como conseqüência
maior é a complexidade do oráculo necessário para verificar as instancias e mudanças de
estados possíveis.
Considerando o esforço necessário na especificação de casos de testes, no
desenvolvimento de drivers, stubs e oráculo, a influencia da quantidade de passos pode ser
expressa conforme a tabela 4.
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Tabela 4 - Caso de Uso: Cenário Principal: Passos x Atividades de Teste

*

Desenvolvimento de
Oráculo

Desenvolvimento de
Stubs

Desenvolvimento de
Drivers

Especificação dos
Casos de Teste
Quantidade de Passos

*

Os passos devem ser especificados através de sentenças numeradas e ordenadas.
•

Pré e Pós-Condições
As pré-condições demandam a configuração inicial do ambiente de teste. Para

tanto pode ser necessário o desenvolvimento de drivers.
A pré-condição ainda pode estar vinculada a uma seqüência de realização de casos
de uso e, portanto uma seqüência de funcionalidades do sistema exercidas no caso de teste.
Neste caso a complexidade do caso de teste estará vinculada à complexidade do caminho
associado. Binder (BINDER; 1999, p.293) sugere a utilização de um diagrama de seqüência
para melhor ilustrar a seqüência em que os casos de usos devem ser executados.
As pós-condições informam o estado final após a utilização do caso de uso e
servem na atividade de teste para verificar se os resultados alcançados pela execução do caso
de uso obtiveram sucesso.
Quanto maior a quantidade de pré e pós-condições maior será o esforço de teste na
criação de casos de testes, e desenvolvimento de drivers e oráculo.
Considerando o esforço necessário na especificação de casos de testes, no
desenvolvimento de drivers, stubs e oráculo, a influencia das pré e pós condições pode ser
expressa conforme a tabela 5.
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Tabela 5 – Caso de Uso: Cenário Principal: Pré e Pós Condições x Atividades de Teste
Desenvolvimento de
Oráculo

*

Desenvolvimento de
Stubs

*
*

Desenvolvimento de
Drivers

Especificação dos
Casos de Teste

Pré-condições
Pós-condições

*

Cada uma das pré e pós-condições deve ser especificada através de uma sentença
numerada e ordenada.

•

Cenário Alternativo
Na descrição de um caso de uso são relacionados vários passos ou ações que

devem ser realizados para obter a funcionalidade total desejada. Cada uma destas ações está
associada a uma implementação passível de ser verificada se foi implementada com sucesso
ou não.
•

Passos no Cenário Alternativo
Quanto maior for o número de passos maior será a quantidade de objetos

envolvidos, classes instanciadas, mensagens trocadas e casos de testes necessários. Como
conseqüência maior é a complexidade do oráculo necessário para verificar as instancias e
mudanças de estados possíveis.

Considerando o esforço necessário na especificação de casos de testes, no desenvolvimento de
drivers, stubs e oráculo, a influência da quantidade de passos pode ser expressa conforme a
tabela 6.
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Tabela 6 – Caso de Uso: Cenário Alternativo: Passos x Atividades de Teste

*

Desenvolvimento
de Oráculo

Desenvolvimento
de Stubs

Desenvolvimento
de Drivers

Especificação dos
Casos de Teste
Quantidade de Passos

*

Os passos devem ser especificados através de sentenças numeradas e ordenadas.
•

Quantidade de Cenários Alternativos
Quanto maior for o número de cenários alternativos maior será a complexidade

dos caminhos possíveis e maior será a quantidade de casos de testes necessários. Como
conseqüência maior é a complexidade do oráculo necessário para verificar as instâncias e
mudanças de estados possíveis.

Considerando o esforço necessário na especificação de casos de testes, no desenvolvimento de
drivers, stubs e oráculo, a influência da quantidade de passos pode ser expressa conforme a
tabela 7.
Tabela 7 – Caso de Uso: Cenário Alternativo: Passos x Atividades de Teste
Desenvolvimento
de Oráculo

Desenvolvimento
de Stubs

*

Desenvolvimento
de Drivers

Especificação dos
Casos de Teste
Quantidade de Passos

*

Os passos devem ser especificados através de sentenças numeradas e ordenadas.
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6

AVALIAÇÃO DA TESTABILIDADE DE CASO DE USO
A seguir são descritas as métricas propostas para avaliação da testabilidade para

cada um dos fatores acima relacionados. A facilidade para a realização dos testes depende de
vários fatores tais como as ferramentas de testes disponíveis, a maturidade da equipe e do
processo de desenvolvimento da organização, a plataforma de desenvolvimento. Os pesos
inicialmente adotados representam um ponto inicial para o processo de medição. Para a
melhoria contínua do processo de medição, as medidas obtidas devem ser avaliadas para que
ocorra a melhoria deste processo, conduzindo assim ao alinhamento do processo de medição à
realidade de desenvolvimento de software de cada organização.
Para efeito deste trabalho, para os cálculos dos fatores a seguir, foram adotados pesos que
representam o esforço relativo para a especificação de casos de teste, desenvolvimento de
stubs, drivers e oráculo.
6.1
•

Cálculo da Influência dos Fatores
Cálculo da Influência dos Atores
Consideram-se como atores, para efeito de cálculo da influência da testabilidade

de um caso de uso,

qualquer entidade que dispara uma funcionalidade ou recebe uma

resposta de um caso de uso.
Assume-se, baseado no trabalho desenvolvido:
•

o esforço necessário para desenvolvimento de um driver é semelhante ao
esforço para desenvolvimento de um stub;

•

o esforço para desenvolvimento de um oráculo para um caso de teste é menor
que o necessário para o desenvolvimento de um driver ou stub, mas maior do
que o necessário para desenvolver um caso de teste;

•

que o esforço de desenvolvimento de um driver ou stub para uma interface é
menor que o esforço de desenvolvimento para uma interface interativa que, por
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sua vez, é menor que o esforço de desenvolvimento para uma unidade de
software desenvolvida por terceiros ou uma unidade de hardware.

Pode-se estimar o esforço necessário conforme a tabela 8 para os três tipos de atores.
Tabela 8 - Caso de Uso: Cálculo da Influência dos Atores
Especificação dos
Casos de Teste

Desenvolvimento
de Drivers

Desenvolvimento
de Stubs

Desenvolvimento
de Oráculo

Total

Ator Simples
Ator Médio
Ator Complexo

1
3
4

2
6
9

2
6
9

2
3
3

7
18
25

Na tabela 9 tem-se o peso de um ator para um caso de uso:
Tabela 9 - Caso de Uso: Peso por Tipo de Ator
Tipo de Ator
Simples
Médio
Complexo

Descrição
Interface texto ou interface gráfica padrão GUI
Interface interativa ou interface com outro sistema
API , um sistema ou parte de sistema desenvolvido
por terceiros ou mesmo um hardware ou parte de
hardware

Peso
7
18
25

Quando a ação de um caso de uso está associada a outro caso de uso pode-se
considerar que a complexidade é semelhante a uma interface gráfica padrão (ator simples).
A influência dos atores é resultado da soma dos pesos de cada um deles que
interagem com o caso de uso em análise.

•

Cálculo da Influência dos Passos
O impacto do fator passos na testabilidade de um caso de uso deve ser

proporcional à quantidade de passos e, portanto dado pelo número total de passos do caso de
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uso em análise. Cada novo passo, embora demande esforços na especificação de casos de
teste, não demandam esforços de desenvolvimento de drivers, stubs ou oráculo.
Pode-se estimar o esforço de teste devido a cada passo conforme a tabela 10.
Tabela 10 - Caso de Uso: Cálculo da Influência dos Passos
Desenvolvimento
de Drivers

Desenvolvimento
de Stubs

Desenvolvimento
de Oráculo

Total

•

Especificação dos
Casos de Teste
Quantidade de Passos

1

-

-

-

1

Cálculo da Influência de Pré e Pós-Condições
A pré-condição implica em uma necessidade de configuração inicial do ambiente

de teste, enquanto a pós-condição significa verificar se a execução do caso de teste alcançou o
objetivo para qual ela foi criada. Como a verificação deste resultado já é inerente ao processo
de teste, o seu peso deve ser menor que a da pré-condição.
Embora as pré-condições demandem esforços na especificação de casos de teste e
desenvolvimento de drivers, não demandam esforços no desenvolvimento de stubs ou
programação de oráculo.
As pós-condições demandam esforços na especificação de casos de teste e
programação de oráculo, não demandam esforços de criação de drivers, stubs. Como a
verificação deste resultado já é inerente ao processo de teste o seu peso deve ser menor que a
da pré-condição.
Pode-se estimar o esforço de teste devido a cada passo conforme a tabela 11.
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Tabela 11 - Caso de Uso: Cálculo da Influência das Pré e Pós Condições
Especificação dos
Casos de Teste

Desenvolvimento
de Drivers

Desenvolvimento
de Stubs

Desenvolvimento
de Oráculo

Total

Pré-condições
Pós-condições

1
1

3
-

-

2

4
3

Na tabela 12 tem-se o peso das pré e pós-condições para um caso de uso.
Tabela 12 - Caso de Uso: Influência das Pré e Pós Condições
Condição
Pré
Pós

•

Peso
4
3

Cenário Alternativo
•

Cálculo da Influência dos Passos do Cenário Alternativo
O impacto do fator Passos na testabilidade de um caso de uso é similar ao descrito

anteriormente em Passos do Cenário Principal e deve ser proporcional à quantidade de
passos.
Pode-se estimar o esforço de teste devido a cada passo conforme a tabela 13.

Tabela 13 - Caso de Uso: Cenário Alternativo: Cálculo da Influência dos Passos
Especificação dos
Casos de Teste

Desenvolvimento
de Drivers

Desenvolvimento
de Stubs

Desenvolvimento
de Oráculo

Total

Quantidade de Passos

1

-

-

-

1
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•

Cálculo da Influência da Quantidade de Cenários
O impacto da quantidade de cenários na testabilidade de um caso de uso deve ser

proporcional à quantidade do caso de uso em análise. Cada novo cenário embora demande
esforços na especificação de casos de teste, não demandam esforços de desenvolvimento de
drivers, stubs ou oráculo. Entretanto os esforço de teste demandado por um cenário é maior
que a de um passo, devido à necessidade de avaliação de uma condição e a inserção de um
novo caminho possível.
Pode-se estimar o esforço de teste devido a cada passo conforme a tabela 14.
Tabela 14 - Cenário Alternativo: Cálculo da Influência da Quantidade de Cenários
Especificação dos
Casos de Teste

Desenvolvimento
de Drivers

Desenvolvimento
de Stubs

Desenvolvimento
de Oráculo

Total

Quantidade de Passos

2

-

-

-

2
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6.2

Exemplo de Aplicação das Métricas
A seguir é apresentada a especificação de caso de uso de um saque em caixa

eletrônico adaptado de Bittner (2006). A figura 10 representa o diagrama dos Casos de Uso, e
nas tabelas 15 e 16 são apresentadas as descrições dos Casos de Uso e, nas tabelas 17 a 26 os
cálculos das influências dos fatores.

Caixa Eletrônico

Saque em Caixa
Eletrônico
Cliente
<<include>>

Identificar Cliente

Figura 10 - Diagrama de Casos de Uso - Saque em Caixa Eletrônico

6.2.1 Caso de Uso Saque em Caixa Eletrônico
Tabela 15 – Caso de Uso – Saque em Caixa Eletrônico
CASO DE USO – Saque em Caixa Eletrônico

Breve descrição:
Ator Primário:
Cenário Principal:

Esse caso de uso descreve os passos necessários para um cliente
realizar um saque em um caixa eletrônico
Cliente
1. <<include>> O cliente se identifica
2. Se a identificação do cliente foi realizada com sucesso o
sistema apresenta o menu com as opções: Saque, Depósito,
Transferência e Consulta de Conta Corrente.
3. O cliente escolhe a opção de saque.
4. O sistema solicita o valor do saque.
5. O cliente informa o valor do saque desejado.
6. O sistema verifica se o caixa eletrônico possui fundos
suficientes para atender a solicitação de saque.
7. O sistema verifica se o valor é múltiplo de R$10 e não excede o
limite de saque R$ 100.
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(continuação da Tabela 15)

Pré-condições:

8. <<include>> O cliente se identifica
9. O sistema verifica com o sistema central de conta corrente se a
conta corrente possui saldo suficiente para realizar o saque.
10. Se a conta corrente possui saldo suficiente então o caixa
fornece o valor desejado.
11. O cliente pega o dinheiro
12. O sistema encerra a sessão
1.
2.
3.

Pós-Condições:
Cenário Alternativo - 1

1.
2.

No passo 2, caso a identificação não seja válida o sistema encerra a
sessão do cliente:
1.

Cenário Alternativo – 2

A conexão do caixa eletrônico com o sistema central de conta
corrente deve estar ativa
O caixa eletrônico apenas notas de 10 reais.
O caixa eletrônico possui pelo menos uma nota disponível para
saque.
O saque foi realizado ou
a sessão foi cancelada devido a erro ocorrido.

O caso de uso é encerrado.

No passo 6, caso o caixa eletrônico não disponha de saldo
suficiente para atender a solicitação de saque:
O sistema apresenta uma mensagem de “Este Caixa Eletrônico
não possui saldo suficiente para atender à solicitação” para o
cliente.
2. Retorna para o passo 4.
1.

Cenário Alternativo - 3

No passo 7, caso o valor do saque solicitado não seja múltiplo de
10 reais ou, seja superior a 100 reais:
O sistema apresenta uma mensagem de “O caixa eletrônico
dispõe apenas de notas de 10 reais e o saque não pode ser
superior a 100 reais” para o cliente.
2. Retorna para o passo 4.
1.

Cenário Alternativo - 4

No passo 8, caso a conta corrente não disponha de saldo suficiente
para atender a solicitação de saque:
1. O sistema apresenta uma mensagem de “Saldo disponível
em conta corrente insuficiente para atender à solicitação”
para o cliente.
2. Retorna para o passo 4.
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Tabela 16 – Caso de Uso – Identificar Cliente
CASO DE USO – Identificar Cliente

Breve descrição:
Ator Primário:
Cenário Principal:

Pré-condições:
Pós-Condições:
Cenário Alternativo - 1

Esse caso de uso descreve os passos necessários para um
cliente se identificar em um caixa eletrônico
Cliente
1. Cliente insere o cartão do banco na leitora
2. O sistema lê o cartão e obtém a identificação da conta
3. O sistema verifica se esta é a primeira identificação na
sessão ou se é a conta corrente é a mesma já utilizada na
sessão
4. O sistema verifica no sistema central de conta corrente é
ativa.
5. O sistema solicita a senha.
6. Cliente informa a senha.
7. O sistema verifica se a senha é válida.
8. Se a senha é válida o sistema verifica no sistema central
de conta corrente é senha é correta.
1. A conexão do caixa eletrônico com o sistema central de
conta corrente deve estar ativa
1. A validação do cliente foi realizada com sucesso
2. ou uma mensagem de identificação inválida foi emitida.
No passo 2, caso o cartão não seja válido:
O sistema apresenta uma mensagem de “cartão inválido”
para o cliente.
2. O caso de uso é encerrado.

1.

Cenário Alternativo - 2

No passo 3, caso não seja a primeira identificação válida da
sessão ou o cartão seja de outra conta corrente:
O sistema apresenta uma mensagem de “identificação
inválida” para o cliente.
2. O caso de uso é encerrado.
1.

Cenário Alternativo - 3

No passo 4, caso a conta não esteja ativa:
1. O sistema apresenta uma mensagem de “conta inativa”
para o cliente.
2. O caso de uso é encerrado.

Cenário Alternativo - 4

No passo 7, caso a senha não seja válida:
O sistema apresenta uma mensagem de “senha inválida”
para o cliente.
2. Retorna para o passo 4.
1.

(continuação da Tabela 16)
No passo 8, caso a senha não seja correta:
Cenário Alternativo - 5
1. O sistema apresenta uma mensagem de “senha incorreta”

52

2.

para o cliente.
Retorna para o passo 4.

•

Caso de Uso Principal

•

Cálculo da Influência dos Atores
Tabela 17 – Caso de Uso Principal: Cálculo da Influência dos Atores

Atores

Tipo de
Ator

Cliente

Simples
Médio

Sistema Central
de Conta
Corrente

Descrição

Peso

Qtd

Qtd *
Peso

Interface texto ou interface
gráfica padrão GUI
Interface interativa ou
interface com outro sistema

7

1

7

18

0

0

25

1

25

API , um sistema ou parte
de sistema desenvolvido por
Complexo
terceiros ou mesmo um
hardware ou parte de
hardware

Total

•

32

Cenário Principal
•

Cálculo da Influência dos Passos

Tabela 18 – Caso de Uso Principal: Cenário Principal: Cálculo Influência dos Passos

Qtd de Passos

Peso

Qtd *
Peso

12

1

12

Total

12
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•

Cálculo da Influência de Pré e Pós-Condições

Tabela 19 – Caso de Uso Principal: Cenário Principal: Cálculo da Influência das Pré e Pós Condições

Pré/PósCondições
Pré
Pós

Qtd

Peso

3

4

Qtd *
Peso
12

2

3

6

Total

•

18

Cenário Alternativo
•

Cálculo da Influência da Quantidade de Passos
Tabela 20 – Caso de Uso Principal: Cenários Alternativos - Cálculo da Influência dos Passos

Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

1

1

1

2

2

1

2

3

2

1

2

4

2

1

Total

•

2
7

Cálculo da Influência da Quantidade de Cenários

Tabela 21 – Caso de Uso Principal: Cenários Alternativos - Cálculo da Influência da Quantidade de
Cenários

Cenários
Alternativos

Total

•

Cálculo da Influência da Inclusão
•

Caso de Uso Incluído
•

Cálculo da Influência dos Atores

Qtd de
Cenários

Peso

Qtd *
Peso

4

2

8
8
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Tabela 22 - Caso de Uso Incluído: Cálculo da Influência dos Atores

Atores

Tipo de
Ator

Cliente

Simples
Médio

Sistema Central
de Conta
Corrente

Descrição

Peso

Qtd

Qtd *
Peso

Interface texto ou interface
gráfica padrão GUI
Interface interativa ou
interface com outro sistema

7

1

7

18

0

0

23

1

25

API , um sistema ou parte
de sistema desenvolvido por
terceiros ou mesmo um
Complexo
hardware ou parte de
hardware

Total

•

32

Cenário Principal
•

Cálculo da Influência dos Passos
Tabela 23 - Caso de Uso Incluído: Cenário Principal: Cálculo Influência dos Passos

Qtd de Passos

Peso

Qtd *
Peso

6

1

6

Total

•

6

Cálculo da Influência de Pré e Pós-Condições

Tabela 24 - Caso de Uso Incluído: Cenário Principal: Cálculo da Influência das Pré e Pós Condições

Pré/PósCondições
Pré
Pós
Total

Qtd

Peso

1

4

Qtd *
Peso
4

2

3

6
10
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•

Cenário Alternativo

•

Cálculo da Influência da Quantidade de Passos
Tabela 25 – Caso de Uso Principal: Cenários Alternativos - Cálculo da Influência dos Passos

Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

2

1

2

2

2

1

2

3

2

1

2

4

2

1

2

5

2

1

2

Total

•

10

Cálculo da Influência da Quantidade de Cenários

Tabela 26 – Caso de Uso Principal: Cenários Alternativos - Cálculo da Influência da Quantidade de
Cenários

Cenários
Alternativos

Total

Qtd de
Cenários

Peso

Qtd *
Peso

5

2

10
10

6.2.2 Avaliação das Métricas
•

Avaliação da Influência dos Atores
Tanto no caso de uso principal (Saque em Caixa Eletrônico – tabela 17) como no

caso de uso incluído (Identificação do Cliente – tabela 22) contém os mesmos dois atores: o
cliente, um ator do tipo simples, e o sistema de conta corrente, um ator do tipo complexo.
Na realização dos testes a simulação da participação do ator cliente demanda a
utilização das ferramentas convencionais do ambiente de teste, seja através de um analista de
teste reproduzindo as ações do cliente ou através de um software para repetir a ação do cliente
(robot). Para se realizar os testes com o sistema de conta corrente que está em uma plataforma
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distinta, será necessário o desenvolvimento de um stub para simular o sistema central de conta
corrente (quando se for testar o caixa eletrônico), outro para simular o caixa eletrônico
(quando se for testar o sistema de conta corrente) e ainda será necessária a realização de um
teste de integração. Na métrica da testabilidade proposta, os diferentes pesos dos atores
expressam a maior dificuldade de realização dos testes que envolvem o ator do tipo complexo.
Se a solução proposta não envolvesse a integração de sistemas ela seria muito mais fácil de
ser testada (a influência calculada dos atores teria o valor 7 e não 32).

•

Avaliação da Influência das Pré e Pós-Condições
As pré-condições representam estados iniciais que devem ser configurados em

ambiente de teste, muitas vezes demandando o desenvolvimento de drivers, enquanto as póscondições refletem o que se espera do produto a ser testado. Na métrica proposta o caso de
uso saque em caixa tem peso 18 devido ao maior numero de pré-condições, enquanto o caso
de uso identificação do cliente, que tem menos pré-condições, tem peso 10. Se fosse utilizado
apenas um caso de uso para descrever o sistema todo o peso total seria 18, devido à
sobreposição das condições.

•

Avaliação da Influência dos Passos
Os passos representam ações para quais devem ser verificadas se a implementação

foi realizada com sucesso ou não. O caso de uso principal tem mais ações e tem 12 pontos de
influência dos passos, enquanto o caso de uso incluído tem 8. Portanto, a soma dos dois
fatores é 20.
Note que se não houvesse a inclusão do caso de uso Identificação do Cliente, e
fosse utilizado apenas um caso de uso para descrever o sistema todo, a influência dos passos
passaria a ser 28. A separação das atividades repetidas em um caso de uso incluído (caso de
uso identificação do cliente) cria uma redução do esforço de teste, uma vez que as atividades
poderão ser testadas uma única vez. A métrica proposta reflete esta maior facilidade da
realização do teste.
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•

Avaliação da Influência dos Cenários Alternativos
•

Avaliação da Influência da Quantidade de Passos dos Cenários Alternativos
Os cenários alternativos representam ações desvios que devem ser verificados. O

somatório dos passos dos cenários alternativos do caso de uso principal é 7, enquanto o caso
de uso incluído dispõe de 10. Se fosse utilizado apenas um caso de uso para descrever o
sistema todo existiriam no total 27 passos decorrentes de cenários alternativos e com certeza o
esforço de teste seria maior. A métrica proposta reflete esta maior facilidade da realização do
teste.

•

Avaliação da Influência da Quantidade dos Cenários Alternativos
A quantidade de cenários alternativos representa condições de desvios que devem

ser verificados. O caso de uso principal tem 4 cenários alternativos, enquanto o caso de uso
principal dispõe de 5. Se fosse utilizado apenas um caso de uso para descrever o sistema todo
existiriam no total 14 cenários alternativos e com certeza o esforço de teste seria maior. A
métrica proposta reflete esta maior facilidade da realização do teste.

6.2.3 Comparação dos Resultados
Comparando a testabilidade proposta para o caso de uso principal, caso de uso
incluído e a implementação utilizando apenas um caso de uso para descrever o sistema todo
tem-se:
Tabela 27 - Comparação de Resultados

Atores
Pré/Pós Condições
Passos
Qtd. Passos
Cenário Alternativo
Qtd. Cenários
Alternativos

Caso de Uso
Principal

Caso de Uso
Incluído

32
18
12

32
10
6

Implementação
em um Único
Caso de Uso
32
18
24

7

10

27

8

10

28
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Está representada a seguir, nas figuras 11, 12 e 13, a avaliação dos resultados de
forma gráfica, utilizando quatro eixos para representar as dimensões atores, pré e póscondições, passos e cenários alternativos. Pode-se verificar rapidamente que o caso de uso
incluído é o quadrilátero de menor área e o que demanda o menor esforço de teste em todas as
dimensões analisadas. A implementação em um único caso de uso é o que demanda maior
esforço de teste em todas as dimensões analisadas e a ele corresponde também a maior área.
No eixo dos atores todos os casos de uso demandam o mesmo esforço, entretanto
nos eixos cenários alternativos, pré e pós-condições e passos pode-se notar que a utilização do
caso de uso incluído diminui o esforço de teste do caso de uso principal em relação à
implementação que utiliza um único caso de uso.

atores
40
32
30
qtd ca 28

20
10

pré/pós

18

0

24

27
passos - ca

passos - cp

Figura 11 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade em um Único Caso de Uso

atores
40
32
30
20

qtd ca
8

10
0
7

passos - ca

18

pré/pós

12
passos - cp

Figura 12 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Principal
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atores
40
32
30
20

qtd ca
10
10
passos - ca

pré/pós

10

10

0
6

passos - cp

Figura 13 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Incluído

6.3

Aplicação e Avaliação das Métricas em Projetos Reais
A seguir são apresentados dezessete exemplos de aplicação das métricas sugeridas.

Elas foram aplicadas em casos de usos reais, de sistemas em desenvolvimento ou já
implantados,

elaborados por técnicos da Empresa de Tecnologia

da Informação e

Comunicação do Município de São Paulo – Prodam-SP. Os exemplos utilizados são referentes
a três sistemas desenvolvidos por equipes distintas: Remédio em Casa, Escola On Line e
Agendamento do Núcleo de Aprov.
O sistema Remédio em Casa tem como objetivo garantir a entrega de remédio para
pacientes de doenças crônicas não transmissíveis, tais como pressão alta e diabetes,
diretamente nas suas casas através do correio.
O sistema Escola On Line tem como objetivo garantir a gestão das 1.350 unidades
da Secretaria Municipal de Educação.
O sistema Agendamento do Núcleo de Aprov - Unidade da Secretaria de
Habitação responsável pela análise dos pedidos de aprovação de edificações, tem como
objetivo agendar para o munícipe um horário para esclarecer eventuais dúvidas com o técnico
responsável pela análise do processo.
Devido a falta de padronização dos casos de usos utilizados eles foram formatados
para permitir a aplicação da métrica.
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6.3.1 Sistema Remédio em Casa
Inicialmente abordam-se os casos de uso do sistema Remédio em Casa disponíveis no Anexo A. Este sistema tem como objetivo garantir a entrega de remédio para
pacientes de doenças crônicas não transmissíveis, tais como pressão alta e diabetes,
diretamente nas suas casas através do correio.
Na figura 14 é apresentada a representação gráfica dos fatores de testabilidade dos
casos de uso analisados.
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Figura 14 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade dos Casos de Uso do Sistema Remédio em
Casa

62

Analisando as medidas obtidas pode-se verificar que o caso de uso “Incluir Prescrição” é o
que irá demandar um maior esforço na realização dos testes, seguido pelos casos de uso
“Atualização do Endereço de Entrega para o Paciente” e “Identificação do Paciente”. O
primeiro caso de uso de distingue-se dos segundo e do terceiro principalmente devido a ter
mais passos no cenário principal. O segundo e terceiro embora tenham pouca influência dos
passos do cenário principal, têm uma grande influência de decorrente dos passos dos cenários
alternativos.
Embora o primeiro caso de uso já tenha duas inclusões, que diminuem o esforço de
teste, ele poderia ser dividido em dois casos de uso: um com as informações do cabeçalho da
prescrição (passos de nº 1 a 7) e outro com o itens da prescrição (passos de 8 a 16). Estes dois
novos casos de uso teriam cada um deles menos passos e cenários alternativos relacionados a
cada um deles.
Os casos de uso que indicam menor esforço na realização dos testes são “Mostrar
Detalhe da Prescrição”, “Listar Prescrições Selecionadas”, “Pesquisar Prescrições Liberadas”
e “Excluir Prescrição Não Atendida”.

6.3.2 Sistema Escola On Line
A seguir são apresentados exemplos da aplicação da métrica em casos de uso do
sistema Escola On Line – disponíveis no Anexo B. Este sistema está sendo reprojetado e tem
como objetivo garantir a gestão das 1.350 unidades da Secretaria Municipal de Educação.
Na figura 15 é apresentada a representação gráfica dos fatores de testabilidade dos
casos de uso analisados.
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Figura 15 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade dos Casos de Uso do Sistema Escola On Line
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Os três casos de uso do sistema Escola On Line mostram uma singela
especificação de associação entre Escolas e Tipos de Abastecimentos de Água utilizando um
caso de uso Principal com duas inclusões de casos de uso.
O caso de uso “Abastecimento de Água Escolar”, dentro dos três é o que apresenta
maior esforço de teste devido a grande quantidade de passos nos cenários alternativos, bem
como a existência de seis cenários alternativos.
Os casos de uso “Incluir Abastecimento de Água Escolar” e “Excluir
Abastecimento de Água Escolar”, são bastante simples e bastante semelhantes entre si, não
dispõem de cenários alternativos e apenas três passos no cenário principal. O esforço de teste
é devido aos atores e as pré e pós condições, entretanto, devido as semelhanças, o esforço
utilizado para o desenvolvimento de teste de um poderá ser substancialmente aproveitado para
o outro.

6.3.3 Sistema Agendamento do Núcleo de Aprov
Na seqüência são apresentados exemplos da aplicação da métrica em casos de uso
do sistema de Agendamento do Núcleo de Aprov - unidade da Secretaria de Habitação
responsável pela análise dos pedidos de aprovação de edificações. Este sistema tem como
objetivo agendar para o munícipe um horário para esclarecer eventuais dúvidas com o técnico
responsável pela análise do processo.
Na figura 16 é apresentada a representação gráfica dos fatores de testabilidade dos
casos de uso analisados.
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Figura 16 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade dos Casos de Uso do Sistema
Agendamento do Núcleo de Aprov
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Dos casos de uso do sistema Agendamento do Núcleo de Aprov o que mais
demanda esforço de teste é o “Agendar Consulta Técnica” sendo que os demais apresentam
uma baixa demanda. Este caso de uso apresenta dois atores de complexidade diferentes, uma
grande quantidade de passos, tanto no cenário principal, como no cenário alternativo; e uma
grande quantidade de cenário. Este caso de uso engloba duas macro-funcionalidades: a
apresentação das informações referentes ao número do processo informado pelo usuário
(passos 1 a 5) e o agendamento no calendário do técnico responsável pelo processo (passos 6
a 10). Se este caso de uso for dividido em um principal (a apresentação das informações
referentes ao número do processo informado) e um caso de uso incluído (agendamento do
calendário do técnico responsável) tem-se casos de uso com menor quantidade de passos,
tanto no cenário principal, como no cenário alternativo; bem como também com menores
quantidades de cenários alternativos.
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7

CONCLUSÕES
Este capítulo apresenta as conclusões deste trabalho. Primeiramente são discutidos

as principais contribuições e, posteriormente, os trabalhos futuros que poderão ser conduzidos
a partir dos resultados apresentados.
7.1

Contribuições do Trabalho
Como contribuição acadêmica, este trabalho propôs um conjunto de métricas

aplicadas nas especificações de casos de uso, que permitem a avaliação rápida do seu grau de
testabilidade através de gráficos. A descoberta de problemas nas fases iniciais do
desenvolvimento de software permite a redução do re-trabalho e dos custos de
desenvolvimento.
A identificação rápida dos casos de uso que irão demandar o maior esforço de
teste, fornece informações para a orientação dos esforços nesta atividade ou para o reprojeto
da solução proposta. Uma análise realizada após a identificação dos casos de uso de alta, ou
baixa, testabilidade pode fornecer novos critérios a serem utilizados nos processos de
inspeção.
Vários fatores influem na testabilidade tais como as ferramentas de testes
disponíveis, a maturidade da equipe e do processo de desenvolvimento da organização, a
plataforma de desenvolvimento. Os pesos inicialmente adotados neste trabalho representam
somente um ponto inicial para o processo de medição e devem ser avaliados e alinhados à
realidade de desenvolvimento de software de cada organização, conforme proposto pelo
modelo de processo de medição do PSM.
Deve-se destacar ainda que após a fase de análise existem outros fatores que
influenciam na testabilidade. Portanto, para que se obtenha um software de boa testabilidade
não basta que o produto gerado pela análise tenha uma boa testabilidade.
Por último cabe ressaltar que o modelo adotado pressupõe que, nos passos dos
casos de uso, as ações demandam esforços de teste bastante parecidos entre si, principalmente
por terem complexidades bastante próximas entre si. Caso isto não ocorra deve ser realizada
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uma ponderação entre os passos. O mesmo raciocínio é válido para a complexidade de
condições que criam desvios para os cenários alternativos.
7.2

Trabalhos Futuros
Embora este seja um trabalho preliminar na verificação, mensuração e criação de

indicadores de testabilidade, existe um potencial para o desenvolvimento de uma solução que
permita, de uma forma simples, avaliar nos primórdios do desenvolvimento os pontos críticos
para os testes sugerindo locais para uma inspeção de modo a obter casos de uso com maior
testabilidade.

Dentre as atividades que podem ser realizadas como continuidade deste

trabalho, pode-se destacar:
•

a aplicação deste modelo de mensuração a uma quantidade mais
significativa de casos de uso, bem como o armazenamento destas
informações em um banco de dados, que permita uma melhor calibração
dos pesos adotados no impacto de cada atributo e melhor avaliação do
modelo proposto;

•

a criação de um indicador que permita a identificação, para cada atributo,
dos valores aceitáveis de testabilidade;

•

a criação de uma medida derivada que consolide as várias medidas básicas
obtidas para cada atributo em um único valor de testabilidade com a
criação de seu correspondente indicador de testabilidade;

•

a criação de um método de mensuração para avaliação de um conjunto de
casos de uso;

•

desenvolvimento de uma ferramenta de avaliação automática da
testabilidade dos casos de uso;

•

a aplicação do mesmo conceito apresentado no trabalho para a identificar
atributos de classes e obter um modelo de medição para avaliação das suas
testabilidades;

•

a utilização deste conjunto de métricas com uma ferramenta rápida para
uma atividade de pré-revisão orientando a equipe de revisão para quais
casos devam ser primordialmente analisados.
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ANEXOS
Segue abaixo exemplos de aplicação das métricas sugeridas. Elas foram aplicadas
em casos de usos reais, de sistemas em desenvolvimento ou já implantados, elaborados por
técnicos da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São
Paulo – Prodam-SP.
Anexo A – Sistema Remédio em Casa.
Anexo B – Sistema Escola On Line.
Anexo C – Sistema Agendamento do Núcleo de Aprov

74

Anexo – A
•

Sistema Remédio em Casa
A seguir são apresentados exemplos da aplicação do conjunto de métricas em

casos de uso do sistema Remédio em Casa. Este sistema tem como objetivo garantir a entrega
de remédio para pacientes de doenças crônicas não transmissíveis, tais como pressão alta e
diabetes, diretamente nas suas casas através do correio. Os casos de usos foram formatados
para permitir a aplicação da métrica.
A figura 17 apresenta o diagrama de casos de uso. Nas tabelas 28 a 41 são
apresentados as descrições de cada um dos casos de uso e seus respectivos cálculos de
influência dos fatores. As figuras 18 a 24 apresentam as respectivas representações gráficas
dos fatores de testabilidade.

Remédio em Casa

Incluir Prescrição

Unidade Básica de
Saúde

<<include>>

Pesquisar
Prescrição
Liberada
<<include>>
Listar
Prescrições
Selecionadas

Identificar
Paciente
<<include>>
Atualizar
Endereço de
Entrega
<<include>>
Selecionar
Drogas

<<include>>

Mostrar Detalhe
da Prescrição
<<extended>>
Exclui Prescrição
Não Atendida

Figura 17 - Diagrama de Caso de Uso do Sistema Remédio em Casa
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7.2.1 Caso de Uso Incluir Prescrição
Tabela 28 - Caso de Uso Incluir Prescrição
CASO DE USO – Incluir Prescrição do sistema Remédio em Casa

Breve descrição:

Ator Primário:
Cenário Principal:

Pré-condições:
Pós-Condições:
Cenário Alternativo - 1

Incluir os dados relativos à prescrição de medicamentos, que
deverão ser encaminhados aos usuários participantes do programa
Remédio em Casa. Os dados constantes da requisição são relativos
à identificação da unidade, operador, data, medico, dados do
usuário e endereçamento de envio, diagnóstico e itens de
classificação, medicamentos e orientações sobre a administração
dos medicamentos.
Unidade Básica de Saúde
1. <<include>> Identificar Paciente
2. O sistema apresenta a interface contendo os dados do usuário
válidos para a prescrição
3. o usuário informa a data da prescrição (obrigatório)
4. o usuário informa a validade da prescrição (obrigatório e
consistindo pelos parâmetros validade mínima e validade
máxima)
5. o usuário seleciona médico da unidade que está
solicitando(obrigatório)
6. o usuário informa o diagnóstico (obrigatório)
7. o usuário assinala os dados relativos à situação do paciente
8. o sistema informa os grupos de medicamentos cadastrados para
cada diagnostico
9. <<include>> selecionar drogas
10. o usuário informa os detalhes da prescrição
11. o usuário aperta o botão de inclusão
12. o sistema consiste se não existem prescrições anteriores para o
mesmo paciente que impeçam a inclusão de uma nova
prescrição.
13. o sistema inclui a prescrição.
14. o sistema exibe mensagem prescrição incluída
15. o sistema encaminha e-mail com aviso de envio da prescrição.
16. o sistema encerra a tela de prescrição
1. Usuário logado
2. Usuário pertencente à Unidade de Saúde válida
1. Prescrição cadastrada ou
2. a sessão foi cancelada devido a erro ocorrido.
No passo 1, caso não seja identificado um paciente válido:
1.

Retorna para o passo 16.
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(continuação da Tabela 28)
Cenário Alternativo - 2

No passo 3, caso a data informada seja inválida:
1. O sistema apresenta a mensagem de “Data de prescrição
inválida”
2. Retorna para o passo 3.

Cenário Alternativo - 3

No passo 4, caso a validade seja inválida:
1. o sistema apresenta a mensagem de “Data de prescrição deve
estar entre a validade mínima e a validade máxima”
2. retorna para o passo 4.

Cenário Alternativo - 4

No passo 5, caso não seja selecionado o médico:
1. O sistema apresenta a mensagem “é obrigatório informar o
médico que prescreveu a receita”
2. Retorna para o passo 5

Cenário Alternativo - 5

No passo 6, caso não seja informado o diagnóstico:
1. O sistema apresenta a mensagem “é obrigatório informar o
diagnóstico”
2. Retorna para o passo 6

Cenário Alternativo - 6

No passo 7, caso não seja assinalado o diagnóstico:
1. O sistema apresenta a mensagem “é obrigatório informar os
dados relativos à situação do paciente”
2. Retorna para o passo 7

Cenário Alternativo - 7

No passo 9, caso não seja escolhida pelo menos uma droga:
1. O sistema apresenta a mensagem “é obrigatório informar o
diagnóstico”
2. Retorna para o passo 9

Cenário Alternativo - 8

No passo 11, caso o usuário aperte o botão “Cancela”:
1. Retorna para o passo 16

Cenário Alternativo - 9

No passo 12, caso existam prescrições com término posterior a 15
dias antes da data atual:
1. O sistema apresenta a mensagem “Existem prescrições para
este período”
2. Retorna para o passo 16
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Tabela 29 - Cálculo das Influências: Caso de Uso Incluir Prescrição

Atores

Tipo de
Ator

Qtd

Peso

Qtd *
Peso

Unidade Básica
de Saúde

Simples

1

7

1

Médio

0

18

0

Complexo

0

25

0

Total

7

Cenário Principal

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

16

1

16

Total

16

Condição

Qtd

Peso

Pré

2

7

Qtd *
Peso
14

Pós

2

4

8

Total

22

Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

1

1

1

2

2

1

2

3

2

1

2

4

2

1

2

5

2

1

2

6

2

1

2

7

2

1

2

8

1

1

1

9

2

1

Total

2
16

78
atores
20
15
18
qtd ca

10
5

7
14

pré/pós

0

16
passos - ca

16
passos - cp

Figura 18 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Incluir Prescrição
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7.2.2 Caso de Uso Identificar Paciente
Tabela 30 – Caso de Uso Identificar Paciente
CASO DE USO – Identificar Paciente

Breve descrição:
Ator Primário:
Cenário Principal:

Pré-condições:
Pós-Condições:

Esse caso de uso descreve os passos necessários para a
identificação de um paciente
Unidade de Saúde
1. Sistema apresenta a tela de identificação do usuário
2. Usuário informa o código CNS (Cartão Nacional de
Saúde) do paciente
3. O sistema apresenta nome, CNS, logradouro, número,
complemento, bairro, cep do endereço de entrega e
telefone do paciente
4. O usuário confirma os dados do paciente
5. O sistema encerra a identificação
1. Usuário logado
1. Dados do paciente confirmados
2. Paciente não encontrado
3. Endereço de paciente não cadastrado
4. Identificação do paciente cancelada pelo usuário

Cenário Alternativo - 1

No passo 1
1. Usuário informa o código de um paciente já cadastrado.
Retorna para o passo 3.
2. 1a Caso não exista paciente com o código especificado
emite mensagem “Nenhum paciente foi localizado para o
código informado”
3. 2a volta para o passo 1 do cenário principal

Cenário Alternativo - 2

No passo 1:
1. Usuário informa o nome ou parte do nome do paciente.
2. Caso exista apenas um paciente com o nome
especificado volta para o passo 3 do cenário principal.
Extensão
2a Caso não exista paciente com o nome especificado
emite mensagem de erro ‘Nenhum paciente foi
encontrado para o nome informado’
3.
volta para o passo 1 do cenário principal.
2b Caso exista mais de 100 pacientes com o mesmo nome o
parte do nome
4. o sistema solicita informação mais completa do nome
5. o sistema volta para o passo 1 do cenário alternativo
2c Caso existam até 100 solicitantes com o mesmo nome
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6. O sistema lista todos os nomes dos pacientes e nomes das
respectivas mães
7. O usuário seleciona o Paciente
8. Retorna para o passo 2 do cenário principal
7c caso nenhum dos nomes da lista correspondam ao do
paciente
o usuário aperta a opção de cancelamento e retorna ao passo
1 do cenário principal.
Cenário Alternativo – 3

No passo 2 ou 4:
1. o usuário aperta a opção de cancelamento e retorna ao
passo 5 do cenário principal.

Cenário Alternativo – 4

No passo 4:
Caso o usuário aperte o botão para atualizar o endereço de
entrega
1. <<included>> atualizar endereço de entrega do paciente
2. retorna ao passo 5 do cenário principal.

Cenário Alternativo – 5

No passo 4, caso o endereço de entrega não esteja
corretamente informado:
1. 1 o sistema emite a mensagem de erro “necessário
atualizar o endereço”
2. retorna ao passo 1 do cenário principal.

Tabela 31 – Cálculo das Influências: Caso de Uso Identificar Paciente

Atores

Tipo de
Ator

Qtd

Peso

Qtd *
Peso

Unidade Básica
de Saúde

Simples

1

7

7

Médio

0

18

0

Complexo

0

25

0

Total

Passos – Cenário
Principal
Total

7

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

5

1

5
5
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Pré/PósCondições
Pré
Pós

Qtd

Peso

1

4

Qtd *
Peso
4

2

3

6
10

Total

Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

3

1

3

2

10

1

10

3

1

1

1

4

2

1

2

5

2

1

2

Total

18

Cenários
Alternativos

Qtd de
Cenários

Peso

Qtd *
Peso

5

2

10

Total

10
atores
20
15
10
10

qtd ca

7

pré/pós

5

10

0
5

18

passos - ca

passos - cp

Figura 19 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Identificar Paciente
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7.2.3 Caso de Uso Atualizar o Endereço de Entrega para o Paciente
Tabela 32 – Caso de Uso Atualizar o Endereço de Entrega do Paciente
CASO DE USO – Atualizar o Endereço de Entrega para o Paciente

Breve descrição:
Ator Primário:
Cenário Principal:

Pré-condições:
Pós-Condições:
Cenário Alternativo - 1

Esse caso de uso descreve os passos necessários para a
atualização do endereço de entrega de um paciente
Unidade de Saúde
1. Sistema apresenta a tela atualização de endereço do
paciente com os campos do endereço disponíveis para
alteração.
2. Usuário informa dados do endereço de entrega do
paciente
3. O usuário confirma os dados do paciente
4. O sistema encerra a atualização dos dados
1. Usuário logado
2. Paciente Cadastrado
1. Dados do paciente foram atualizados ou confirmados
2. endereço de entrega do paciente não cadastrado
No passo 3
1.

Caso o usuário informe os 8 dígitos do cep o sistema
verifica o nome do logradouro da tabela do cep com o
nome do logradouro informado caso forem iguais retorna
ao passo 3do cenário principal.

Cenário Alternativo – 2

No passo 3
1. Caso o usuário informe os 8 dígitos do cep o sistema
verifica o nome do logradouro da tabela do cep com o
nome do logradouro informado caso forem diferentes o
sistema atualiza os demais campos do endereço de
entrega com o logradouro da tabela do cep e retorna ao
passo 3 do cenário principal.
2. 1a caso não exista o cep o sistema envia a mensagem
‘cep inválido’ e retorna ao passo 1

Cenário Alternativo - 3

No passo 3
1. Caso o usuário informe apenas os 6 dígitos do cep o
sistema lista os nomes dos logradouros da tabela do cep
que contenham os seis primeiros dígitos
2. 1a caso não exista o cep o sistema envia a mensagem
‘cep inválido’ e retorna ao passo 1
3. o usuário escolhe um logradouro da lista de logradouros
e atualiza os demais campos do endereço de entrega do
paciente e retorna ao passo 1 do cenário principal
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Cenário Alternativo - 4

No passo 3
1. Caso o usuário informe mais de 5 e menos de 8 dígitos
do cep o sistema lista os nomes dos logradouros da tabela
do cep que contenham os seis primeiros dígitos o sistema
procura na tabela do cep o logradouro. Caso exista
apenas um cep para este nome de logradouro o sistema
atualiza os demais campos do endereço e retorna ao
passo 1
2. 1a o sistema lista todos nomes dos logradouros, bairros e
ceps da tabela do cep que contenham nome do
logradouro especificado
3. 1b o usuário seleciona um dos logradouros e atualiza os
demais campos do endereço de entrega do paciente e
retorna ao passo 1 do cenário principal
4. 1b1 caso o usuário aperte o botão cancela retorna ao
passo 1 do cenário principal
5. 2a caso o usuário aperte o botão cancela retorna para o
passo 3 do cenário principal

Cenário Alternativo - 5

No passo 2, caso o usuário informe o nome de um
logradouro:
1. caso não seja encontrado na tabela de logradouro o
sistema envia a mensagem “Logradouro não encontrado”
e retorna ao passo 1 do cenário principal.
2. caso seja encontrado mais de um logradouro com o nome
(ou parte do nome) informado e menos que 100:
3. 2a o sistema lista todos os nomes de logradouros e bairro
4. 2b o usuário seleciona o logradouro e retorna para o
passo 3.
5. 2b1 caso o usuário aperte o botão cancela retorna ao
passo 1 do cenário principal
6. 2a caso o usuário aperte o botão cancela retorna para o
passo 3 do cenário principal
7. caso seja encontrado mais de 100 logradouros com o
nome (ou parte do nome) informado o sistema envia a
mensagem “Mais de 100 registros encontrados, por favor
especifique melhor o nome” e retorna para o passo 1 do
cenário principal.
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Tabela 33 – Caso de Uso Atualizar o Endereço de Entrega do Paciente: Cálculo das Influências

Atores

Tipo de
Ator

Qtd

Peso

Qtd *
Peso

Unidade de
Saúde

Simples

1

7

7

Médio

0

18

0

Complexo

0

25

0

Total
(continuação da Tabela 33)

Passos - Cenário
Principal

7

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

4

1

4

Total

Pré/PósCondições
Pré
Pós

4

Qtd

Peso

2

4

Qtd *
Peso
8

2

3

6
14

Total

Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

1

1

1

2

2

1

2

3

3

1

3

4

5

1

5

5

7

1

Total

Cenários
Alternativos

Total

7
18

Qtd de
Cenários

Peso

Qtd *
Peso

5

2

10
10
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atores
20
15
10

qtd ca
10

7

14

5

pré/pós

0
4
18

passos - ca

passos - cp

Figura 20 -Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Atualizar o Endereço de
Entrega do Paciente
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7.2.4 Caso de Uso Pesquisar Prescrição Liberada
Glossário:
Possíveis status da prescrição:
1.
2.
3.
4.

em aberto (a) – quando estiver somente digitada
em atendimento (t) – quando for montado o lote
no correio (c) – quando encaminhado ao correio
falhou (f) – quando retornar à unidade devolvido pelo correio

Se falhar os possíveis motivos de devolução do correio são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mudou-se
Endereço insuficiente
Não existe o número indicado
Desconhecido
Recusado
Ausente
Não procurado
Falecido
Informação escrita pelo porteiro / síndico
Tabela 34 – Caso de Uso Pesquisar Prescrição Liberada

CASO DE USO – Pesquisar Prescrição Liberada

Breve descrição:
Ator Primário:
Cenário Principal:

Pré-condições:
Pós-Condições:
Cenário Alternativo - 1

Permite o acompanhamento das prescrições feitas pela
unidade. Permite acompanhar o status de atendimento e
consultar motivos.
Unidade de Saúde
1. O sistema apresenta a interface de seleção de prescrições.
2. Operador seleciona pesquisa por número da prescrição.
3. Operador informa o número da prescrição.
4. <<include>> Mostrar detalhe da prescrição.
1. Usuário logado.
Em qualquer passo o operador seleciona a opção “Cancelar”
O sistema finaliza a tela pesquisa de prescrição liberada.

1.
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Cenário Alternativo - 2

No passo 2:
1. Operador seleciona pesquisa por paciente.
2. <<include>> Identificar Paciente.
3. O sistema seleciona as prescrições liberadas do paciente.
4. <<include>> Listar Prescrições Selecionadas.
5. O sistema retorna para o passo 1 do cenário principal.
Extensão
caso a identificação do paciente seja cancelada
6. 3a O sistema desvia para o passo 5.

Cenário Alternativo - 3

No passo 2:
1. Operador seleciona pesquisa por período e status da
prescrição.
2. Operador informa período e seleciona status
3. O sistema seleciona as prescrições liberadas para o
período e status selecionados
4. <<include>> Listar Prescrições Selecionadas.
5. O sistema retorna para o passo 1 do cenário principal.
Extensão
caso o operador aperte a tecla “Cancela”
6. O sistema desvia para o passo 5.
Caso o período informado seja inválido
7. 2a O operador sistema envia a mensagem “período
inválido” e retorna para o passo 2.

Tabela 35 – Cálculo das Influências: Caso de Uso Pesquisar Prescrição Liberada

Atores

Tipo de
Ator

Qtd

Peso

Qtd *
Peso

Unidade de
Saúde

Simples

1

7

7

Médio
Complexo

0
0

18
25

0
0

Total

Passos - Cenário
Principal
Total

7

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

4

1

4
4
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Pré/PósCondições
Pré
Pós

Qtd

Peso

1

4

Qtd *
Peso
4

0

3

0
4

Total

Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

1

1

1

2

6

1

6

3

7

1

7

Total

14

Cenários
Alternativos

Qtd de
Cenários

Peso

Qtd *
Peso

3

2

6

Total

6
atores
14
12
10
8

7

6

qtd ca

pré/pós

4
6

2

4

0
4
14

passos - ca

passos - cp

Figura 21 - Pesquisar Prescrição Liberada
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7.2.5 Caso de Uso Listar Prescrições Selecionadas
Tabela 36 – Caso de Uso Listar Prescrições Selecionadas
CASO DE USO – Listar Prescrições Selecionadas

Breve descrição:
Ator Primário:
Cenário Principal:

Apresenta na tela a lista das prescrições selecionadas.
Unidade Básica de Sáude
1. O sistema verifica se existe mais de uma prescrição
selecionada.
2. O sistema lista todas as prescrições selecionadas.
3. O operador seleciona a prescrição a ser detalhada.
4. <<include>> Mostrar detalhe da prescrição.
1. Usuário logado.

Pré-condições:
Pós-Condições:
Cenário Alternativo - 1

Em qualquer passo o operador seleciona a opção “Cancelar”:
1.

Cenário Alternativo - 2

O sistema finaliza a tela lista prescrições selecionadas.

No passo 1, caso não exista nenhuma prescrição selecionada:
1. O sistema envia a mensagem “Nenhuma prescrição foi
selecionada”
2. O sistema finaliza a tela listar prescrições selecionadas.

Cenário Alternativo - 3

No passo 1, caso exista apenas uma prescrição selecionada:
1.
2.

O sistema desvia para o passo 4 do cenário principal
O sistema finaliza a tela listar prescrições selecionadas.

Tabela 37 – Cálculo das Influências: Caso de Uso Listar Prescrições Selecionadas

Atores

Tipo de
Ator

Qtd

Peso

Qtd *
Peso

Unidade Básica
de Saúde

Simples

1

7

7

Médio

0

18

0

Complexo

0

25

0

Total

Passos - Cenário
Principal
Total

7

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

4

1

4
4
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Pré/PósCondições
Pré

Qtd

Peso

1

4

Qtd *
Peso
4

0

3

0

Pós

4

Total

Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

1

1

1

2

2

1

2

3

2

1

2

Total

5

Cenários
Alternativos

Qtd de
Cenários

Peso

3

2

Qtd *
Peso
6

Total

6

atores

8

7

6

qtd ca

4

6

2

4

pré/pós

0

5
passos - ca

4
passos - cp

Figura 22 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Listar Prescrições
Selecionadas
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7.2.6 Caso de Uso Mostrar Detalhe da Prescrição
Tabela 38 – Caso de Uso Mostrar Detalhe da Prescrição
CASO DE USO – Mostrar Detalhe da Prescrição

Breve descrição:
Ator Primário:
Cenário Principal:

Apresentar na tela os detalhes da prescrição.
Unidade Básica de Sáude
1. O sistema lista os detalhes da prescrição selecionada.
2. O usuário tecla a tela fechar
3. O sistema encerra a apresentação dos detalhes da prescrição
selecionada.
1. Usuário logado.

Pré-condições:
Pós-Condições:
Cenário Alternativo - 1

Em qualquer passo o operador seleciona a opção “Cancelar”:
1.

Cenário Alternativo - 2

O sistema finaliza a tela mostrar detalhe da prescrição.

No passo 1, caso não exista o número da prescrição selecionada:
1. O sistema envia a mensagem “Prescrição 9999999 não
encontrada”
2. O sistema finaliza a tela mostrar detalhe da prescrição.

Cenário Alternativo - 3

Caso o operador selecione a opção de exclusão de uma prescrição:
1. <<extended>> Exclui prescrição não atendida.
2. retorna para o passo 3

Tabela 39 – Cálculo das Influências: Caso de Uso Mostrar Detalhe da Prescrição

Atores

Tipo de
Ator

Qtd

Peso

Qtd *
Peso

Unidade Básica
de Saúde

Simples

1

7

7

Médio

0

18

0

Complexo

0

25

0

Total

Passos - Cenário
Principal
Total

7

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

3

1

3
3
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Pré/PósCondições
Pré
Pós

Qtd

Peso

1

4

Qtd *
Peso
4

0

3

0
4

Total

Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

1

1

1

2

2

1

2

3

2

1

2

Total

5

Cenários
Alternativos

Qtd de
Cenários

Peso

3

2

Qtd *
Peso
6

Total

6

atores

qtd ca

7
6
5
4
3
2
1
0

6

7

4

pré/pós

3
5

passos - ca

passos - cp

Figura 23 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Mostrar Detalhe da
Prescrição
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7.2.7 Caso de Uso Excluir Prescrição Não Atendida
Tabela 40 – Caso de Uso Excluir Prescrição Não Atendida
CASO DE USO – Excluir Prescrição Não Atendida

Breve descrição:

Permitir excluir uma prescrição, desde que incluída, mas que
nenhuma providência em relação a ela tenha já sido tomada.
Unidade Básica de Sáude
1. O sistema solicita a confirmação da exclusão.
2. O operador confirma a exclusão.
3. O sistema procede a exclusão registrando no arquivo de log.
4. O sistema envia mensagem de exclusão ao operador
5. O sistema encerra a tela de exclusão.
1. Usuário logado pertencente à Unidade de Saúde válida
1. Prescrição cadastrada ou
2. a sessão foi cancelada devido a erro ocorrido.

Ator Primário:
Cenário Principal:

Pré-condições:
Pós-Condições:
Cenário Alternativo - 1

No passo 2:
Caso o operador não confirme a exclusão:

1. retorna para o passo 5 do cenário principal

Cenário Alternativo - 2

No passo 3:
Caso a prescrição já tenha sido excluída:
1. retorna para o passo 5 do cenário principal

Cenário Alternativo - 3

No passo 3:
Caso a prescrição já tenha sido atendida:
1. o sistema envia a mensagem ‘Prescrição não excluída porque já
possui atendimento’
2. retorna para o passo 5 do cenário principal

Tabela 41 – Cálculo das Influências: Caso de Uso Pesquisar Prescrição Liberada

Atores

Tipo de
Ator

Qtd

Peso

Qtd *
Peso

Unidade Básica
de Saúde

Simples

1

7

7

Médio

0

18

0

Complexo

0

25

0

Total

7
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Passos - Cenário
Principal

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

5

1

5

Total

5

Pré/PósCondições
Pré
Pós

Qtd

Peso

1

4

Qtd *
Peso
4

2

3

6
10

Total

Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

1

1

1

2

1

1

1

3

2

1

2

Total

4

Cenários
Alternativos

Qtd de
Cenários

Peso

Qtd *
Peso

3

2

6

Total

6
atores
10
8

7

6

qtd ca

10

4

6

pré/pós

2
0

4

passos - ca

5

passos - cp

Figura 24 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Exclui Prescrição Não
Atendida
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Anexo – B
•

Sistema Escola On Line
A seguir são apresentados exemplos da aplicação da métrica em casos de uso do

sistema On Line. Este sistema está sendo redesenhado e tem como objetivo garantir a gestão
das 1.350 unidades da Secretaria Municipal de Educação. Os casos de usos foram formatados
para permitir a aplicação das métricas.
A figura 25 apresenta o diagrama de casos de uso. Nas tabelas 42 a 47 são
apresentados as descrições de cada um dos casos de uso e seus respectivos cálculos de
influência dos fatores. As figuras 25 a 27 apresentam as respectivas representações gráficas
dos fatores de testabilidade.
Glossário:
Possíveis tipos de abastecimento de água:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rede pública
Poço comum
Ambos
Outra origem
Poço artesiano
Caminhão pipa

Escola On Line

Manter
Abastecimento
de Água Escolar
Usuário Gerente
Geral

<<include>>

Incluir
Abastecimento
de Água Escolar

<<include>>

Excluir
Abastecimento
de Água Escolar

Figura 25- Diagrama de Caso de Uso do Sistema Escola On Line

96

7.2.8 Caso de Uso Manter Abastecimento de Água Escolar
Tabela 42 – Caso de Uso Manter Abastecimento de Água Escolar
CASO DE USO – Manter Abastecimento de Água Escolar

Breve descrição:
Ator Primário:
Cenário Principal:

Pré-condições:
Pós-Condições:
Cenário Alternativo - 1

Permitir a manutenção dos tipos de abastecimentos de água que as
escolas possuem.
Usuário Gerente Geral
1. O sistema abre a tela Manter abastecimento de água na escola
posicionando o cursor no campo código da escola.
2. O sistema apresenta a lista dos tipos de abastecimento de água
(na coluna de tipos de abastecimentos disponíveis) em ordem
alfabética pela descrição do tipo de abastecimento.
3. O usuário informa o código da escola (e aperta o botão
pesquisar).
4. O sistema pesquisa a escola
5. O sistema habilita as teclas “>”, “>>”, “<”, “<<”.
6. O sistema apresenta a lista dos tipos de abastecimentos de água
associados à escola, em ordem alfabética pela descrição do tipo
de abastecimento.
7. O usuário aperta a tecla “>” para incluir o tipo de
abastecimento de água selecionado (na coluna tipos de
abastecimento disponíveis).
8. <<include>> Incluir abastecimento de água
9. O sistema atualiza as informações da escola selecionada.
1. Usuário logado e com acesso a manutenção de água da escola.
A qualquer momento o usuário aperta a tecla finalizar
1.

Cenário Alternativo - 2

O sistema retorna ao menu.

No passo 5 o usuário aperta a tecla “>>”
O sistema solicita a confirmação de incluir todos os tipos de
abastecimentos.
2. 1a Caso o usuário informe “Não” retorna para o passo 7.
3. 1b Caso o usuário informe “Sim” <<include>> Incluir
abastecimento de água.
1.

Cenário Alternativo - 3

No passo 5 o usuário aperta a tecla “<”
1. <<include>> Excluir abastecimento de água
2. O sistema retorna para o passo 7.
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Cenário Alternativo - 4

No passo 5 o usuário aperta a tecla “<<”
O sistema solicita a confirmação de excluir todos os tipos de
abastecimentos.
2. 1a Caso o usuário informe “Não” retorna para o passo 7.
3. 1b Caso o usuário informe “Sim” <<include>> Excluir
abastecimento de água.
1.

Cenário Alternativo - 5

No passo 4 caso não tenha sido encontrada a escola do código
informado:
1. O sistema apresenta a mensagem “Escola não cadastrada”
2. O sistema retorna para o passo 3

Cenário Alternativo - 6

No passo 3, caso o usuário tenha informado o nome ou parte do
nome da escola:
1. Caso seja encontrado um único código de escola para o nome
informado retorna para o passo 5.
2. Caso sejam encontrados mais de um código de escola para o
nome informado, o sistema apresenta uma lista de escolas com
o nome informado.
3. Caso o usuário selecione a escola (aperta a tecla “Seleciona”)
4. 3a o sistema retorna para o passo 5.
5. Caso o usuário aperte a tecla “Cancelar”
6. 5a O sistema retorna para o passo 3.

Tabela 43 - Cálculo das Influências: Caso de Uso Manter Abastecimento de Água Escolar

Atores

Tipo de
Ator

Qtd

Peso

Qtd *
Peso

Usuário Gerente
Geral

Simples

1

7

7

Médio

0

18

0

Complexo

0

25

0

Total

7

Passos - Cenário
Principal

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

9

1

9

Total

9
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Pré/PósCondições
Pré

Qtd

Peso

1

4

Qtd *
Peso
4

0

3

0

Pós

4

Total

Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

1

1

1

2

3

1

3

3

2

1

2

4

3

1

3

5

2

1

2

6

6

1

6

Total

17

Cenários
Alternativos

Qtd de
Cenários

Peso

Qtd *
Peso

6

2

12

Total

12
atores
20
15

qtd ca

12

10

7

pré/pós

5
0

4

9
17

passos - ca

passos - cp

Figura 26 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Manter o Abastecimento
de Agua Escolar
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7.2.9 Caso de Uso Incluir Abastecimento de Água Escolar
Tabela 44 – Caso de Uso Incluir Abastecimento de Água Escolar
CASO DE USO – Incluir abastecimento de água escolar

Breve descrição:

Permitir a inclusão dos tipos de abastecimentos de água que as
escolas possuem.
Usuário Gerente Geral
1. Para cada tipo de abastecimento de água selecionados inclui o
tipo de abastecimento para a escola.
2. Caso todos os tipos de abastecimentos de água selecionados
tenham sido incluídos encerra esta rotina.
3. 2a caso ainda falte incluir algum tipo de abastecimento de água
selecionado retorna ao passo 1.
1. Usuário logado e com acesso a manutenção de água da escola.
2. Os tipos de abastecimentos de água à incluir relacionados a
escola devem estar selecionados
1. Os tipos de abastecimentos de água selecionados devem estar
incluídos para a escola.

Ator Primário:
Cenário Principal:

Pré-condições:
Pós-Condições:

Tabela 45 - Cálculo das Influências: Caso de Uso Incluir Abastecimento de Água Escolar

Atores

Tipo de
Ator

Qtd

Peso

Qtd *
Peso

Usuário Gerente
Geral

Simples

1

7

7

Médio

0

18

0

Complexo

0

25

0

Total

Passos - Cenário
Principal

7

Qtd de
Passos

Peso

3

1

Total

Pré/PósCondições
Pré
Pós
Total

Qtd *
Peso
3
3

Qtd

Peso

2

4

Qtd *
Peso
8

1

3

3
11
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Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

0

Peso
1

Qtd *
Peso
0

Total

0

Cenários
Alternativos

Qtd de
Cenários

Peso

0

2

Qtd *
Peso
0

Total

0

atores
12
10
8

7
11

6

qtd ca

4
20

pré/pós

00
3

passos - ca

passos - cp

Figura 27 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Incluir Abastecimento de
Agua Escolar
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7.2.10 Caso de Uso Excluir Abastecimento de Água Escolar
Tabela 46 – Caso de Uso Excluir Abastecimento de Água Escolar
CASO DE USO – Excluir abastecimento de água escolar

Breve descrição:

Permitir a exclusão dos tipos de abastecimentos de água que as
escolas possuem.
Usuário Gerente Geral
1. Para cada tipo de abastecimento de água selecionado exclui o
tipo de abastecimento para a escola.
2. Caso todos os tipos de abastecimentos de água selecionados
tenham sido excluídos encerra esta rotina.
3. 2a caso ainda falte excluir algum tipo de abastecimento de água
selecionado retorna ao passo 1.
1. Usuário logado e com acesso a manutenção de água da escola.
2. Os tipos de abastecimentos de água à incluir relacionados a
escola devem estar selecionados
1. Os tipos de abastecimentos de água selecionados devem estar
excluídos para a escola.

Ator Primário:
Cenário Principal:

Pré-condições:
Pós-Condições:

Tabela 47 - Cálculo das Influências: Caso de Uso Excluir Abastecimento de Água Escolar

Atores

Tipo de
Ator

Qtd

Peso

Qtd *
Peso

Usuário Gerente
Geral

Simples

1

7

7

Médio

0

18

0

Complexo

0

25

0

Total

Passos - Cenário
Principal

7

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

3

1

3

Total

Pré/PósCondições
Pré
Pós
Total

3

Qtd

Peso

2

4

Qtd *
Peso
8

1

3

3
11
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Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

0

Peso
1

Qtd *
Peso
0

Total

0

Cenários
Alternativos

Qtd de
Cenários

Peso

0

2

Qtd *
Peso
0

Total

0

atores
12
10
8

7
11

6

qtd ca

4
20

pré/pós

00
3

passos - ca

passos - cp

Figura 28 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Excluir Abastecimento de
Água Escolar
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Anexo – C
•

Sistema Agendamento do Núcleo de Aprov
A seguir são apresentados exemplos da aplicação da métrica em casos de uso do

sistema de Agendamento do Núcleo de Aprov - unidade da Secretaria de Habitação
responsável pela análise dos pedidos de aprovação de edificações. Este sistema tem como
objetivo agendar para o munícipe um horário para esclarecer eventuais dúvidas com o técnico
responsável pela análise do processo. Os casos de usos foram formatados para permitir a
aplicação da métrica.
A figura 29 apresenta o diagrama de casos de uso. Nas tabelas 48 a 61 são
apresentados as descrições de cada um dos casos de uso e seus respectivos cálculos de
influência dos fatores. As figuras 30 a 36 apresentam as respectivas representações gráficas
dos fatores de testabilidade.

Agendamento do Núcleo de Aprov
Agendar
Consulta Técnica

Cancelar
Consulta Técnica

Encerrar
Atendimento
Técnico
Responsável pelo
Processo

Confirmar a
Chegada do
Munícipe
Operador
Manter Motivo de
Encerramento
Mostrar Relação
de Processos
Agendados
Manter o
Calendário do
Técnico

Figura 29 - Diagrama de Caso de Uso do Sistema Agendamento do Núcleo de Aprov
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Seqüência das ações:
1. O munícipe entra na prefeitura com um processo para a aprovação de edificação
com toda a documentação necessária.
2. O técnico responsável pela análise do processo pode solicitar complementação ou
retificação das informações através de um documento denominado “Comuniquese”.
3. De posse do “Comunique-se” o munícipe poderá solicitar uma reunião com o
técnico para esclarecer as dúvidas referentes ao processo.

7.2.11 Caso de Uso Agendar Consulta Técnica
Tabela 48 – Caso de Uso Agendar Consulta Técnica
CASO DE USO – Manter Agendar Consulta Técnica

Breve descrição:
Ator Primário:
Ator Secundário:
Cenário Principal:

Pré-condições:
Pós-Condições:
Cenário Alternativo - 1

Agendar uma data e horário para o munícipe esclarecer dúvidas
sobre o comunique-se com o técnico responsável pelo processo.
Operador
Sistema Sisacoe
1. O sistema apresenta os campos para a inserção das
informações.
2. O usuário informa o número do processo (ano, número e dígito
do processo).
3. O sistema pesquisa no sistema Sisacoe o último comunique-se.
4. O sistema apresenta na tela as informações do último
comunique-se.
5. O sistema habilita a opção de confirmação do agendamento.
6. O sistema apresenta o calendário do técnico responsável.
7. O usuário seleciona data e horário disponível para o
agendamento do calendário técnico.
8. O usuário informa nome, telefone do agendado e assunto para
esclarecimento do comunique-se.
9. O usuário confirma o agendamento.
10. O sistema encerra a tela de agendamento.
1. Usuário logado e com acesso a esta aplicação.
1. Data e horário agendados
2. Usuário desistiu do agendamento
No passo 3:
Caso o número do processo seja inválido, é enviada a mensagem
“Número de processo inválido” e retorna ao passo 1
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Cenário Alternativo - 2

No passo 5 caso o técnico responsável esteja afastado
1.

Cenário Alternativo - 3

O sistema apresenta o calendário do técnico substituto para o
período de afastamento e retorna para o passo 6.

No passo 4 caso o processo não esteja em Sehab/Aprov:
1. O sistema emite a mensagem “Processo não pertence à
Unidade Aprov”
2. 2a o usuário seleciona a opção cancela e retorna para o passo 9
3. 2b retorna para o passo 2.

Cenário Alternativo - 4

A qualquer momento o usuário seleciona a opção cancela:
1. retorna para o passo 9

Cenário Alternativo - 5

No passo 3 caso o sistema não localizar o processo no Sisacoe
sistema envia mensagem “Processo não encontrado no
Sisacoe”.
2. o sistema retorna para o passo 2.

1.

Cenário Alternativo - 6

No passo 3 caso o sistema não localizar o comunique-se do
processo no Sisacoe
O sistema envia mensagem “Não consta comunique-se para o
processo”.
2. O sistema apresenta uma lista dos técnicos não afastados.
3. O usuário escolhe um dos técnicos
4. O sistema retorna para o passo 5.
1.

Cenário Alternativo - 6

No passo 7, caso o usuário já tenha um agendamento posterior a
data atual:
1. O sistema apresenta a mensagem “Já existe agendamento para
dd/mm/yy hh:mm”.
2. O sistema retorna para o passo 6.
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Cenário Alternativo - 8

No passo 9, caso o usuário tenha selecionado a opção agendar dois
horários consecutivos e não for possível agendar o próximo horário
ao selecionado no mesmo dia:
1. O sistema envia a mensagem “Horário consecutivo não
disponível”
2. O sistema desabilita a opção agendar horário consecutivo
3. O sistema retorna para o passo 7.

Tabela 49 - Cálculo das Influências: Caso de Uso Agendar Consulta Técnica

Atores

Tipo de
Ator

Qtd

Peso

Qtd *
Peso

Operador

Simples

1

7

7

Médio

1

18

18

Complexo

0

25

0

Sistema Sisacoe
Total

Passos - Cenário
Principal

25

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

11

1

11

Total

Pré/PósCondições
Pré
Pós

11

Qtd

Peso

1

4

Qtd *
Peso
4

2

3

6
10

Total

Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

1

1

1

2

1

1

1

3

3

1

3

4

1

1

1

5

2

1

2

6

4

1

4

7

2

1

2

8

2

1

2

9

3

1

Total

3
19
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Cenários
Alternativos

Qtd de
Cenários

Peso

Qtd *
Peso

9

2

18

Total

18

atores
25
25
20
15
qtd ca

18

10
5

10

pré/pós

0

11
19
passos - ca

passos - cp

Figura 30 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Agendar Consulta
Técnica
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7.2.12 Caso de Uso Encerrar Atendimento
Tabela 50 – Caso de Uso Encerrar Atendimento
CASO DE USO – Encerrar Atendimento

Breve descrição:
Ator Primário:
Cenário Principal:

Pré-condições:
Pós-Condições:

Cenário Alternativo - 1

Atender o munícipe agendado e encerramento do atendimento.
Técnico responsável pelo processo.
1. O técnico informa o número do processo (ano, número e dígito
do processo).
2. O sistema apresenta os dados do processo.
3. O técnico informa os dados do encerramento.
4. O técnico seleciona a opção de encerramento.
5. O sistema registra o encerramento.
6. O sistema encerra a tela de agendamento.
2. Usuário logado e com acesso a esta aplicação.
1. Agendamento encerrado pelo técnico responsável pelo
atendimento.
2. Usuário desistiu do encerramento do agendamento
No passo 1:
1.

Cenário Alternativo - 2

No passo 1:
1.

Cenário Alternativo - 3

Caso não haja agendamento para o processo, o sistema enviada
a mensagem “Processo sem agendamento” e retorna ao passo 6

No passo 3 caso a data de encerramento seja menor que a data do
atendimento
1.

Cenário Alternativo - 4

Caso o número do processo seja inválido, é enviada a
mensagem “Número de processo inválido” e retorna ao passo 1

o sistema envia a mensagem “Data de Encerramento tem que
ser posterior a data de agendamento” e retorna ao passo 2.

No passo 4 caso técnico que selecionou a opção de encerramento
não for o técnico agendado:
1. O sistema emite a mensagem “Somente o técnico responsável
pelo agendamento pode realizar o encerramento”

Cenário Alternativo - 5

A qualquer momento o usuário seleciona a opção cancela:
2. retorna para o passo 6

Tabela 51 - Cálculo das Influências: Caso de Uso Encerrar Atendimento

Atores

Tipo de
Ator

Qtd

Peso

Qtd *
Peso
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Técnico

Simples

1

7

7

Médio

18

0

Complexo

25

0

Total

7

Passos - Cenário
Principal

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

6

1

6

Total

6

Pré/PósCondições
Pré
Pós

Qtd

Peso

1

4

Qtd *
Peso
4

2

3

6
10

Total

Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

Total

5

Cenários
Alternativos

Qtd de
Cenários

Peso

Qtd *
Peso

5

2

10

Total

10

atores
10
7
8
6

10

10

4

qtd ca

pré/pós

2
0
5
6

passos - ca

passos - cp

Figura 31 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Encerrar Atendimento
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7.2.13 Caso de Uso Cancelar Consulta Técnica
Tabela 52 – Caso de Uso Cancelar Consulta Técnica
CASO DE USO – Cancelar Consulta Técnica

Breve descrição:
Ator Primário:
Cenário Principal:

Pré-condições:
Pós-Condições:
Cenário Alternativo - 1

Operador exclui o agendamento em aberto (sem data de
encerramento) com seus respectivos horários de agendamento.
Operador.
1. O operador informa o número do processo (ano, número e
dígito do processo).
2. O sistema apresenta os dados do processo.
3. O operador seleciona o processo desejado.
4. O sistema apresenta os dados do agendamento do processo.
5. O operador seleciona a opção “Cancela Agendamento”.
6. O sistema solicita a confirmação do cancelamento do
agendamento.
7. O operador confirma o cancelamento.
8. O sistema encerra a tela de agendamento.
1. Usuário logado e com acesso a esta aplicação.
1. Registro da confirmação de chegada do munícipe.
2. Usuário desistiu da confirmação de chegada.
No passo 1:
1.

Cenário Alternativo - 2

Caso o número do processo seja inválido, é enviada a
mensagem “Número de processo inválido” e retorna ao passo
1.

A qualquer momento o usuário seleciona a opção cancela:
1. Retorna para o passo 8.

Cenário Alternativo - 3

No passo 7 caso o técnico não confirme o cancelamento do
agendamento:
1. Retorna para o passo 8.

Cenário Alternativo - 4

No passo 4 caso não exista agendamento para o processo:
1. O sistema emite a mensagem “Processo sem agendamento”.
2. Retorna para o passo 2.
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Tabela 53 - Cálculo das Influências: Caso de Uso Cancelar Consulta Técnica

Atores

Tipo de
Ator

Qtd

Peso

Qtd *
Peso

Técnico

Simples

1

7

7

Médio

0

18

0

Complexo

0

25

0

Total

Passos - Cenário
Principal

7

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

8

1

8

Total

Pré/PósCondições
Pré
Pós

8

Qtd

Peso

1

4

Qtd *
Peso
4

2

3

6
10

Total

Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

2

1

2

Total

Cenários
Alternativos

Total

5

Qtd de
Cenários

Peso

Qtd *
Peso

4

2

8
8

113
atores
10
7
8
6
qtd ca

8

4
2

10
pré/pós

0
5
passos - ca

8
passos - cp

Figura 32 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Consulta Técnica
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7.2.14 Caso de Uso Confirmar a Chegada do Munícipe
Tabela 54 – Caso de Uso Confirmar a Chegada do Munícipe
CASO DE USO – Confirmar a Chegada do Munícipe

Breve descrição:
Ator Primário:
Cenário Principal:

Pré-condições:
Pós-Condições:
Cenário Alternativo - 1

Confirmar a chegada do munícipe na sala de atendimento.
Operador.
1. O operador informa o número do processo (ano, número e
dígito do processo).
2. O sistema apresenta os dados do processo.
3. O operador informa a hora de chegada do munícipe.
4. O operador seleciona a opção “Confirma Chegada”.
5. O sistema encerra a tela de confirmação de chegada.
1. Usuário logado e com acesso a esta aplicação.
1. Agendamento cancelado pelo operador.
2. Usuário desistiu do cancelamento do agendamento.
No passo 1:
1.

Cenário Alternativo - 2

Caso o número do processo seja inválido, é enviada a
mensagem “Número de processo inválido” e retorna ao passo
1.

A qualquer momento o usuário seleciona a opção cancela:
1. Retorna para o passo 5.

Cenário Alternativo - 3

No passo 5 caso o operador informe um horário de chegada não
válido:
1. O sistema emite a mensagem “Horário inválido”.
2. Retorna para o passo 2.

Cenário Alternativo - 4

No passo 4 caso não exista agendamento para o processo:
1. O sistema emite a mensagem “Processo sem agendamento”.
2. Retorna para o passo 2.
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Tabela 55 - Cálculo das Influências: Caso de Uso Confirmar a Chegada do Munícipe

Atores

Tipo de
Ator

Qtd

Peso

Qtd *
Peso

Operador

Simples

1

7

7

Médio

0

18

0

Complexo

0

25

0

Total

Passos - Cenário
Principal

7

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

5

1

5

Total

Pré/PósCondições
Pré
Pós

5

Qtd

Peso

1

4

Qtd *
Peso
4

2

3

6
10

Total

Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

1

1

1

2

1

1

1

3

2

1

2

4

2

1

2

Total

Cenários
Alternativos

Total

6

Qtd de
Cenários

Peso

Qtd *
Peso

4

2

8
8

116
atores
10
7
8
6
qtd ca

8

10

4

pré/pós

2
0

6
passos - ca

5
passos - cp

Figura 33 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Confirmar a Chegada do
Munícipe
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7.2.15 Caso de Uso Manter Motivo de Encerramento
Tabela 56 – Caso de Uso Manter Motivo de Encerramento
CASO DE USO – Manter Motivo de Encerramento

Breve descrição:
Ator Primário:
Cenário Principal:

Pré-condições:
Pós-Condições:

Cenário Alternativo - 1

Manter o cadastro de motivo de encerramento.
Operador.
1. O sistema apresenta uma lista dos motivos de encerramento
cadastrados.
2. O operador informa a descrição do motivo de Inclusão.
3. O operador seleciona a opção “Inclusão”
4. O sistema confirma a inclusão.
1. Usuário logado e com acesso a esta aplicação.
1. Cadastro do motivo de encerramento atualizado.
2. Usuário desistiu do de atualizar o cadastro de motivo de
encerramento.
A qualquer momento o usuário seleciona a opção cancela:
1. Retorna para o passo 5.

Cenário Alternativo - 2

A qualquer momento o operador seleciona a opção de “Exclusão”:
Caso o não exista vínculos de integridade que impeçam a
exclusão, a exclusão é realizada.
2. 1a retorna ao passo 1.
3. Caso o não exista vínculos de integridade que impeçam a
exclusão, emite a mensagem “Exclusão inválida – existem
agendamentos associados a este motivo de encerramento”.
4. 3a retorna ao passo 1.
1.

Cenário Alternativo - 3

A qualquer momento o operador seleciona a opção de “Alteração”:
Caso o não tenha sido informada pelo operador a descrição, o
sistema emite a mensagem “Necessário informar a descrição”.
2. 1a retorna ao passo 1.
3. Caso já exista motivo de encerramento com a informada o
sistema, emite a mensagem “Descrição já cadastrada”.
4. 3a retorna ao passo 1.
1.
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Cenário Alternativo - 4

No passo 3:
Caso o não tenha sido informada pelo operador a descrição, o
sistema emite a mensagem “Necessário informar a descrição”.
2. 1a retorna ao passo 1.
3. Caso já exista motivo de encerramento com a informada o
sistema, emite a mensagem “Descrição já cadastrada”.
4. 3a retorna ao passo 1.
1.
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Tabela 57 - Cálculo das Influências: Caso de Uso Manter Motivo de Encerramento

Atores

Tipo de
Ator

Qtd

Peso

Qtd *
Peso

Operador

Simples

1

7

7

Médio

0

18

0

Complexo

0

25

0

Total

Passos - Cenário
Principal

7

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

4

1

4

Total

Pré/PósCondições
Pré
Pós

4

Qtd

Peso

1

4

Qtd *
Peso
4

2

3

6
10

Total

Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

1

1

1

2

4

1

4

3

4

1

4

4

4

1

Total

Cenários
Alternativos

Total

4
13

Qtd de
Cenários

Peso

Qtd *
Peso

4

2

8
8

120
atores
15
10
qtd ca

8

7
10

5

pré/pós

0
4
13
passos - ca

passos - cp

Figura 34 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Manter Motivo de
Encerramento
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7.2.16 Caso de Uso Mostrar Relação de Processos Agendados
Tabela 58 – Caso de Uso Mostrar Relação de Processos Agendados
CASO DE USO – Mostrar Relação de Processos Agendados

Breve descrição:
Ator Primário:
Cenário Principal:

Pré-condições:
Pós-Condições:

Mostrar Relação de Processos Agendados.
Operador.
1. O sistema solicita um intervalo de datas para a pesquisa.
2. O operador informa o intervalo de datas da pesquisa.
3. O sistema apresenta todos os processos agendados no intervalo
da data informada.
4. O operador seleciona a opção de impressão.
5. O sistema apresenta a mensagem informativa sobre papel
padrão A4.
6. O operador confirma a impressão.
7. O sistema imprime o relatório.
1. Usuário logado e com acesso a esta aplicação.

Cenário Alternativo - 1

1. A qualquer momento o usuário seleciona a opção cancela e o
sistema encerra a tela de pesquisa.

Cenário Alternativo - 2

No passo 3, caso o operador informe um intervalo inválido:
1.
2.

Cenário Alternativo - 3

O sistema apresenta a mensagem “Intervalo de datas inválido”.
1a retorna ao passo 1.

No passo 6, caso o operador cancele a impressão:
1. O sistema encerra a tela de pesquisa.

Cenário Alternativo - 4

No passo 3:
Caso o não exista agendamento para o intervalo de data
informado, o sistema emite a mensagem “Intervalo de data sem
agendamento”.
2. 1a retorna ao passo 1.
1.
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Tabela 59 - Cálculo das Influências: Caso de Uso Mostrar Relação de Processos Agendados

Atores

Tipo de
Ator

Qtd

Peso

Qtd *
Peso

Operador

Simples

1

7

7

Médio

0

18

0

Complexo

0

25

0

Total

Passos - Cenário
Principal

7

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

7

1

7

Total

Pré/PósCondições
Pré
Pós

7

Qtd

Peso

1

4

Qtd *
Peso
4

0

3

0
4

Total

Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

1

1

1

2

2

1

2

3

1

1

1

4

2

1

2

Total

Cenários
Alternativos

Total

6

Qtd de
Cenários

Peso

Qtd *
Peso

4

2

8
8

123
atores
7
8
6
4

8
qtd ca

2

4

pré/pós

0

6
passos - ca

7
passos - cp

Figura 35 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Relação de Processos
Agendados
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7.2.17 Caso de Uso Manter o Calendário do Técnico
Tabela 60 – Caso de Uso Manter o Calendário do Técnico
CASO DE USO – Manter o Calendário do Técnico

Breve descrição:
Ator Primário:
Cenário Principal:

Pré-condições:
Pós-Condições:

Mantém o calendário dos técnicos responsáveis..
Operador.
1. O sistema apresenta uma lista de calendários de técnicos não
encerrados, ordenados por registro funcional e data de início e
dia da semana para atendimento.
2. O operador seleciona a o técnico / calendário.
3. O sistema apresenta a interface de inserção dos dados.
4. O operador informa os dados do calendário do técnico
selecionado (data de início do calendário, horário de início,
horário de término de atendimento, dia da semana que o
técnico realiza o atendimento).
5. O operador seleciona a opção de “Inclusão”.
6. O sistema verifica os dados digitados e não havendo erro
procede a inclusão.
7. O sistema confirma a inclusão.
1. Usuário logado e com acesso a esta aplicação.
1. Cadastro de calendários de técnicos atualizado.
2. Usuário desistiu do de atualizar o de calendários de técnicos.

Cenário Alternativo - 1

1. A qualquer momento o usuário seleciona a opção cancela e o
sistema encerra a tela de cadastramento de calendários de
técnicos.

Cenário Alternativo - 2

No passo 1, caso exista algum técnico sem calendário:
1.

Cenário Alternativo - 3

O sistema inclui o registro funcional do técnico e a data de
início em branco.

No passo 5, caso o operador selecione um técnico que tenha um
calendário cadastrado para o dia da semana informado sem data de
encerramento:
O sistema apresenta a mensagem “Já existe um calendário
aberto para este técnico neste dia da semana”.
2. 1a retorna ao passo 3.
1.
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Cenário Alternativo - 4

No passo 5, caso o operador selecione um técnico que tenha um
calendário cadastrado para o dia da semana informado com data de
encerramento e a data de início informada do novo calendário for
anterior a data de encerramento do calendário já cadastrado:
O sistema apresenta a mensagem “A data de início se sobrepõe
a um calendário já existente já encerrado”.
2. 1a retorna ao passo 3.
1.

Cenário Alternativo - 5

No passo 5, caso o operador selecione a opção de exclusão:
1.

2.
3.
4.
5.

Cenário Alternativo - 6

Caso já exista agendamento com vínculo a este calendário, o
sistema apresenta a mensagem “Exclusão inválida. Já existe
agendamento para este calendário”.
1a retorna ao passo 3 do cenário principal.
Caso não exista agendamento com vínculo a este calendário, o
sistema solicita a confirmação de exclusão.
3a caso o usuário não confirme a exclusão, então retorne ao
passo 3 do cenário principal.
3b caso o usuário confirme a exclusão, então o sistema encerra
a tela de cadastramento de calendários de técnicos.

No passo 5, caso o operador selecione a opção de alteração:
Caso já exista agendamento com vínculo a este calendário, o
sistema apresenta a mensagem “Alteração inválida. Já existe
agendamento para este calendário”.
2. 1a retorna ao passo 3 do cenário principal.
3. Caso exista sobreposição a um calendário já existente para este
técnico o sistema apresenta a mensagem “Este calendário se
sobrepõe a um calendário já existente”.
4. 3a retorna ao passo 3 do cenário principal.
1.

Tabela 61 - Cálculo das Influências: Caso de Uso Manter o Calendário do Técnico

Atores

Tipo de
Ator

Qtd

Peso

Qtd *
Peso

Operador

Simples

1

7

7

Médio

0

18

0

Complexo

0

25

0

Total

7
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Passos – Cenário
Principal

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

7

1

7

Total

7

Pré/PósCondições
Pré

Qtd

Peso

1

4

Qtd *
Peso
4

2

3

6

Pós

10

Total

Cenário
Alternativo

Qtd de
Passos

Peso

Qtd *
Peso

1

1

1

1

2

1

1

1

3

2

1

2

4

2

1

2

5

5

1

5

6

4

1

4

Total

15

Cenários
Alternativos

Qtd de
Cenários

Peso

Qtd *
Peso

6

2

12

Total

12

atores
15
10
qtd ca

12

7
10

5

pré/pós

0
7
15
passos - ca

passos - cp

Figura 36 - Representação Gráfica dos Fatores de Testabilidade do Caso de Uso Manter o Calendário do
Técnico

