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RESUMO
Componentes de software categorizados como de uso comercial têm uma vida
útil estimada de 3 a 5 anos, enquanto os sistemas de software classificados como de
uso industrial podem atingir 30 anos ou mais de longevidade. O objetivo do trabalho
é analisar o impacto de manutenções em sistemas de software, fornecendo,
antecipadamente, informações sobre os cenários de manutenção propostos, de
forma a manter os níveis atuais de desempenho em função do tempo de resposta,
aumentando o tempo de vida útil do sistema de software quando comparada à não
utilização do roteiro e do uso do simulador. A abordagem escolhida foi a utilização
de um simulador de manutenção de software incluído dentro de um roteiro que
mostra como dividir o sistema em módulos e como criar os modelos no simulador de
software para as opções de mudanças propostas. A inclusão do roteiro no processo
de manutenção do sistema de software torna a avaliação dos cenários repetível,
pois o uso do simulador em conjunto com a estratégia de divisão em módulos
gerarão informações que contribuirão com os responsáveis pelas modificações no
sistema, auxiliando-os a tomarem decisões que deem ao software uma vida útil
maior, a cada manutenção efetuada.

Palavras-chave: manutenção de software, simulação de cenários, avaliação repetível
e vida útil do software.

ABSTRACT
Impact analysis of maintenance in software systems with the use of simulation
models
Software components categorized as commercial ones have an estimated
lifetime of three to five years, whereas software classified as industrial ones can
achieve thirty years or more of use. The objective of this study is to analyze the
impact of maintenance in software systems, providing early information about the
proposed maintenance sceneries as a way to maintain the current levels of
performance when related to time response, increasing the lifetime of the system
when compared to a non-use of script and simulators. The chosen approach was to
use a maintenance software simulator embedded in a script which shows how to
divide the software in modules and how to create the simulation models for different
proposed options to the presented modification. Herewith the inclusion of script in the
maintenance software process give it a repetitive conduct, because the use of a
simulator allied to a strategy of modularity will generate information which will help
the decision-makers to decide about software modifications that would possibly
make the software lasts long.

Key Words: software maintenance, scenery simulation, repetitive evaluation and
software life cycle.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação
O número de falhas acumuladas em um sistema de software ocasiona o que é

conhecido como envelhecimento de software (Software aging) (GROTTKE; JR;
TRIVEDI, 2008).
A implicação da elevação do número de falhas no software, no qual a
quantidade real de falhas ao fim de cada manutenção aumenta ao invés de diminuir
é o enfraquecimento ou deterioração da arquitetura do sistema de software, cujas
constantes ativações das falhas acumuladas consistem na gradual movimentação do
software de um estado interno de funcionamento correto para um estado de falhas
prováveis, falhas essas que comprometem o atingimento dos objetivos do software.
Segundo o National Institute for Standards and Technology - NIST 800-82
(STOUFFER; FALCO; SCARFONE, 2011), os componentes de sistemas de
tecnologia da informação típicos têm uma vida útil estimada de 3 (três) a 5 (cinco)
anos. Já na área de sistemas industriais existem exemplos de sistemas que chegam
a durar até trinta anos e continuam em constante evolução (BREIVOLD;
CRNKOVIC, 2010).
Os efeitos do software aging causam a diminuição gradual da sua qualidade e
do tempo total da vida útil, pois como citado por Brcina, Bode e Riebisch (2009), nem
sempre a melhor alternativa do ponto de vista técnico e/ou evolutivo coincide com a
melhor alternativa do ponto de vista financeiro ou gerencial - incluindo orçamento e
esforço necessários para a correta implementação das opções de manutenção de
software - podem fazer com que a resolução adotada não seja a melhor, e sim, a
mais adequada.
A consequência de decisões durante as manutenções, sejam elas corretivas ou
evolutivas, é a diminuição do tempo de vida útil do sistema (ALONSO et al., 2012),
(COTRONEO et al., 2011), pois se somando as decisões de manutenção que não
são as ideais com as falhas que naturalmente são introduzidas durante as
modificações de código (PRESSMAN, 2009), aumenta o número total de falhas,
inseridas ou preexistentes.
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A comunidade de software tem buscado soluções para a questão da evolução
e deterioração (BRCINA; BODE; RIEBISCH, 2009). Entre elas podem-se citar as
técnicas de recuperação de software, tais como a parada e reativação de serviços
(stop e start) quando o sistema atinge determinados limites de uso de recursos
computacionais, entre os quais o monitoramento da utilização de CPU e a ocupação
de memória (ALONSO et al., 2012).
Essas técnicas de recuperação, também conhecidas como rejuvenescimento
de software (GROTTKE; JR; TRIVEDI, 2008) são aceitas pela comunidade e pela
indústria. A comunidade também entende que o processo de envelhecimento de um
software é inevitável como citado por Pontes (2012 apud LEHMAN,1996).
O problema a ser estudado neste trabalho é a diminuição do tempo de vida útil
de software causada pelas diversas manutenções nos sistemas.
Heilbrun (2012) cita a utilização de um roteiro para a determinação de
indicadores sobre a degradação do software enquanto este estudo visa a permitir a
visualização antecipada da degradação do desempenho com a utilização de
modelos de simulação de manutenção de software inserido em um roteiro.
O uso de um simulador é citado no trabalho de projetar um sistema de controle,
monitoramento e melhoramento de um sistema de ATMs

(VAN ANHOLT; VIS,

2012).
Neste estudo serão utilizados os dois recursos em conjunto. O uso de modelos
de simulação mostra rapidamente o comportamento futuro do software diante das
opções de manutenção apresentadas, aqui chamadas de ‘cenários’.
Já o roteiro descrito neste estudo traz uma estratégia repetível de quebra do
software em módulos, facilitando a análise de sua complexidade e de suas
instruções para a criação de modelos de simulação.
Isso possibilitará uma melhor decisão sobre o cenário de manutenção a ser
selecionado, mesmo que o estudo feito aponte uma opção que será apenas anotada
como a mais indicada com possibilidade de implementação numa manutenção maior
e não emergencial.
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1.2

Objetivo
O objetivo do trabalho consiste em estudar o impacto no desempenho de um

sistema de software que passa por modificações decorrentes de manutenções de
software com o uso de modelos de simulação e análise dos cenários propostos.
1.3

Contribuições
A contribuição deste experimento para a comunidade é o uso conjunto de um

simulador de software com o método ATAM e suas técnicas contribuindo com mais
informações que servirão como subsídio às decisões de manutenção a serem
tomadas.
O uso do simulador de software traz indicações de como modularizá-lo pelo
uso de um roteiro que permitirá a avaliação da degradação de software em relação
ao tempo de execução das operações e ao aumento da complexidade do software.
Essas informações serão úteis para a compreensão das decisões de
manutenção, antecipando visões de desempenho futuro e suas consequências.
Como referência a esta pesquisa, foi utilizado o trabalho de Heilbrun (2012) que
aborda a avaliação do nível de deterioração de um software com a aplicação de um
roteiro, mas dele difere no sentido de que esse autor se preocupa em diagnosticar o
nível de degradação dentro da evolução do software.
Já este trabalho visa ao aumento do tempo de vida útil do software, com o uso
de um simulador de manutenção e de indicadores de deterioração para possíveis
cenários de manutenção a serem adotados.
1.4

Método de trabalho
Este trabalho divide-se em fundamentação teórica, experimento prático e

análise dos resultados:
a. Estudo da bibliografia atual: pesquisa das principais características de
envelhecimento e rejuvenescimento de software assim como das
técnicas de avaliação de arquitetura e utilização de simuladores;
b. Definir o software-alvo que atenda aos requisitos mínimos para a
experiência:
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i.

para o software objeto deste estudo deverá haver pelo menos
uma pessoa dentro da organização capaz de indicar seu objetivo,
os resultados de desempenho esperados e os resultados de
desempenho

obtidos,

que

indiquem

a

necessidade

de

manutenção.
ii.

Deverá haver pelo menos uma pessoa que possa detalhar

o

funcionamento do software.
iii.

Deverá haver pelo menos uma pessoa que possa detalhar a
arquitetura do software (modelos estáticos e modelos dinâmicos),
com todas as interações dos diversos módulos existentes e
sistemas aos quais ele é integrado.

Resultado: Com o atendimento destes pré-requisitos haverá um software-alvo e
ao menos uma pessoa capaz de informar o que é necessário para a construção do
modelo de arquitetura desse software-alvo.
c. Definir os pontos para avaliação no software-alvo:
Os pontos para avaliação do software-alvo virão da aplicação dos passos de 2
(dois) a 6 (seis) da fase 1 do método ATAM, que é utilizado como referência com
suas técnicas e práticas, obtendo na descrição da arquitetura 2 (duas) visões, a
saber, a visão do software como parte do negócio e a visão da arquitetura segundo
a qual foi construído o software.
i.

Efetuar o levantamento da arquitetura do software a ser utilizado
no experimento e a visualização do software como parte do
negócio no qual está inserido.

ii.

O software deverá conter uma representação do aplicativo que
permita sua visualização em relação às fronteiras dos sistemas
aos quais o software-alvo é integrado.

A representação deverá compreender toda a interação necessária com outros
sistemas, indicando os dados que são coletados ou enviados a esses sistemas.
iii.

Deverá conter uma representação técnica do software-alvo,
descrevendo o fluxo das informações.
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Para esta representação, optou-se pelos diagramas na notação IDEF-0 pois
são visualmente similares aos modelos de simulação, além de permitir o
acompanhamento do fluxo da informação dentro do sistema.
iv.

A representação técnica do software-alvo deverá compreender
toda a entrada dos dados, mesmo que sejam utilizados mais de
um módulo ou ponto de entrada para recebimento dos dados.

v.

A representação técnica deverá conter as instruções sobre o
tratamento e modificação dos dados, permitindo acompanhar o
fluxo da informação incluindo sua entrada, seu processamento e
sua saída.

vi.

Deverá compreender todos os resultados do processamento,
mesmo que obtidos por mais de um módulo.

Observação: o método ATAM foi escolhido, pois sua aplicação visa a obter os
principais pontos de atenção sob a ótica da importância do sistema dentro da
organização.
Resultado: com a execução desses passos haverá um modelo da arquitetura
do software-alvo na notação IDEF-0 e uma visão da integração desse aplicativo ao
sistema corporativo do qual ele faz parte, assim como a árvore de atributos que será
utilizada em outras etapas da presente pesquisa.
d. Definir o critério de avaliação da complexidade da manutenção
necessária:
i.

Decompor o software-alvo em módulos.

ii.

Definir a complexidade da manutenção que os módulos podem
sofrer.

iii.

Atribuir grau/nível a cada módulo.

e. Indicar que módulos são utilizados em cada opção de manutenção:
i.

Avaliar cada opção de manutenção.

ii.

Determinar as implicações da manutenção para cada módulo.

iii.

Sinalizar que
manutenção.

módulo

será usado para cada opção de
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f. Configurar o ambiente de simulação:
i.

Criar o modelo de simulação do software-alvo selecionado dentro
do simulador.

ii.

Modelar os componentes no simulador para criar um modelo que,
ao ser executado, tenha comportamento e tempo de execução
similar ao módulo/software-alvo selecionado.

Observação: O comportamento do aplicativo e os tempos aproximados de
execução serão baseados em análises de logs (registros de comportamento) de
aplicativos reais.
g. Modelar os cenários para simulação criando um modelo de simulação
para cada opção de manutenção utilizada neste experimento.
h. Definir os dados a serem recolhidos, indicando os resultados que serão
avaliados e os que não serão.
Serão coletados dados relativos ao desempenho em função do tempo de
resposta, sendo obtidos diretamente no relatório de saída do simulador, seguindo
seu padrão de nomes.
i.

Os exemplos abaixo são resultados a serem coletados após a
execução/simulação do módulo/software selecionado:


Number In: Número de entidades de entrada geradas pelo
sistema.



Number Out: Número de operações executadas.



VATime<”‘Operação”>: Tempo gasto na execução de cada
entidade da atividade/ transação que agrega valor.



WaitTime:<”‘operação”>: tempo que a operação aguardou na
fila de espera.



TotalTime:<”‘Operação”>: tempo total gasto no sistema para a
execução da operação.



WIP:<”Transação”>: número de entidades que permaneceram
em processamento no sistema após o término da simulação.
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o WIP=Work In Progress.
i.

Executar o modelo no simulador e coletar resultados;
i.

Executar o modelo de simulação para a primeira opção de
manutenção deste experimento.

ii.

Coletar os resultados de saída da simulação do primeiro cenário e
transportá-los para as tabelas de trabalho.

iii.

Repetir os passos de Execução dos Modelos (“i”) e Coleta de
Resultados (“ii”) para os demais cenários de manutenção
previstos.

j.

Analisar os resultados obtidos;

A análise dos resultados indicará as combinações possíveis - para cada
cenário de manutenção - entre o grau de complexidade e a eficiência no uso do
tempo.
i.

Lançar os resultados obtidos em tabelas de apoio;

ii.

Montar o quadro com as informações coletadas.

k. Atualizar o modelo de simulação.
Caso o modelo de simulação não seja atualizado para refletir a nova
arquitetura ou componente de software em questão, o modelo-base de simulação
ficará diferente do software utilizado em produção e se tornará obsoleto.
Será inválida qualquer análise feita sobre uma simulação que utilize um
modelo de simulação diferente do software atual devendo-se aplicar no modelo atual
de simulação, a opção de manutenção selecionada.
1.5

Organização do trabalho
Na seção 2, Revisão Bibliográfica, discorre-se sobre trabalhos ligados ao

estudo da degradação de software e também de sua evolução. Incluirá trabalhos
que mostram a questão da degradação de sistemas para a área de engenharia de
software, que leva à obsolescência do sistema. Conterá também trabalhos que
apoiam escolhas deste estudo, como por exemplo, uso de simuladores, preparação
das informações dentro do modelo do simulador e fórmulas selecionadas para a
validação dos dados.
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A seção 3, Roteiro de avaliação das opções de manutenção, é dedicada à
explicação do roteiro, como será construído e como será validado perante o
software-alvo, antes do uso no experimento. Apresentam-se as definições a serem
adotadas, assim como a ordenação dos registros dos resultados. Também trata dos
passos utilizados na construção do roteiro e sua aplicação, por simulador,
detalhando a modelagem do software-alvo dentro do simulador.
A seção 4, Experimentação, apresenta a aplicação prática do roteiro em
conjunto com o simulador. São apresentados: o software-alvo, os cenários
selecionados, as medidas a serem tomadas em cada execução com cenários
específicos e a coleta dos resultados.
Na seção 5, Análise dos resultados, avaliam-se os resultados obtidos nas
várias simulações, organizando-os em tabelas e gráficos comparativos que
mostrarão as principais diferenças no nível de complexidade entre as opções
selecionadas.
A seção 6, Conclusão e trabalhos futuros, resultará em conclusões quanto à
utilidade do roteiro de avaliação de manutenções a serem efetuadas. Com base nos
resultados serão propostos trabalhos e pesquisas sobre as oportunidades
observadas, porém não investigadas no presente estudo.
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2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Introdução
Esta seção apresenta a revisão da bibliografia que norteará a presente

pesquisa. São abordadas aqui as questões de

envelhecimento do software

(software aging), sua obsolescência, assim como, quando ainda em funcionamento,
sua recuperação (software rejuvenation).
Também abordará o conceito de arquitetura de software, sua degradação,
avaliação do software em relação a seu posicionamento como parte de um negócio,
critérios de definição de complexidade, experiências em avaliações, evolução de
software e opiniões atuais de empresas e mercado. Também se apresentam
referências ao conceito de simulação e construção de modelos de simulação.
2.2

Principais Conceitos

2.2.1 Envelhecimento e Rejuvenescimento do Software
Cotroneo et al. (2014) mencionam que, em termos gerais, o fenômeno de
software aging ou envelhecimento de software consiste no aumento da taxa de
falhas e/ou na queda da performance em sistemas de software executados por
longo tempo.
Já Grottke, Jr e Trivedi

(2008) indicam que Software aging é uma

consequência do aumento das falhas de software e a procura por mitigação dessas
falhas e diminuição dos efeitos do problema resultaram nas chamadas técnicas de
rejuvenescimento de software.
O uso dessas técnicas indica o aceite da indústria em receber produtos de
software que apresentem problemas. Olhando pela perspectiva da indústria de
desenvolvimento de software, as falhas conhecidas nos sistemas que foram
entregues representam atividades futuras, sejam elas atividades de correção ou
atividades de construção de mecanismos de monitoramento ou proteção.
O trabalho de Alonso (2012) investiga a extensão do uso de técnicas de
recuperação de software na indústria de TI. Na Tabela 1 encontram-se exemplos de
efeitos de envelhecimento e exemplos de recuperação de software citados em seu
trabalho.
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O resultado das investigações de Alonso mostra, assim como citado por
Grottke, Jr e Trivedi, (2008) que a indústria desenvolveu soluções para lidar com o
envelhecimento do software ou o aumento de falhas ao longo do tempo. Observouse que registros norte-americanos de patentes estão mais direcionados para
técnicas preditivas, enquanto a indústria está mais direcionada ao uso de políticas
baseadas em limites a serem atingidos.
Tabela 1 – Envelhecimento e recuperação
Palavras-chave relacionadas com:
Vazamento de memória
Travamento
Erros em software
Envelhecimento
de software

Sistemas abortando
Desempenho degradado
Tempo de resposta maior
Falta de Gerenciamento de memória
Manutenção preventiva

Recriação de processos
Recuperação de
Reinício diário
software
Reinício automático
Encerramento forçado de processos
Fonte: Adaptado de (ALONSO et al., 2012)

As técnicas de recuperação de software citadas por Brcina, Bode e Riebisch
(2009) e Alonso (2012), envolvem ações que podem ser programadas para que
aconteçam em momentos específicos ou com base no monitoramento do uso de
recursos.
Ações programadas podem envolver reinícios diários ou semanais assim como
as ações monitoradas podem envolver a parada e reativação de serviços (stop e
start) quando o sistema atinge determinados limites de uso de recursos, entre eles o
monitoramento da utilização de CPU e a ocupação de memória (ALONSO et al.,
2012). As ações podem ser baseadas no monitoramento do uso de recursos, mas
também existem estudos matemáticos para o melhor uso delas.
O estudo também indica que

as técnicas de rejuvenescimento já são um

assunto maduro na indústria, que é conhecido por outros nomes, tais como
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recuperação proativa ou manutenção preditiva. Na Tabela 2 encontram-se,
separados por classe, efeitos do envelhecimento de software citados por Grottke
(2008) em seu trabalho.
O monitoramento do software ao longo do tempo, permite identificar com
antecedência o momento de agir para sua recuperação. Simultaneamente, esse
monitoramento demonstra o comportamento do software ao longo do tempo e os
efeitos do envelhecimento, que nem sempre são totalmente recuperáveis com ações
de rejuvenescimento.
O trabalho de Cotroneo et al. (2011) cita técnicas de recuperação de software mostradas na Figura 1 - e o que se tem estudado sobre SAR (Software Aging and
Rejuvenation) e inclui uma consideração sobre a questão do uso do termo “Aging”
que, em engenharia de software, significa que um software está se tornado obsoleto
devido às constantes mudanças dos requisitos e ações de mudanças enquanto a
comunidade de dependability, também citada por Cotroneo et al. (2011), interessase mais por aspectos de recuperação de sistemas tolerantes a falhas e seu
desempenho, e não pela obsolescência e morte de software devido a falhas.
Na Figura 1 verifica-se a divisão encontrada nas ações de rejuvenescimento,
na parte da esquerda encontra-se a separação dos eventos de rejuvenescimento
entre genéricos e específicos e na parte da direita, a divisão entre os vários tipos de
reinicialização.
Figura 1 – Técnicas de rejuvenescimento

Fonte: Cotroneo et al. (2011)

As soluções de recuperação ou rejuvenation para sistemas críticos vão desde
monitoramento do uso de recursos até modelos matemáticos, tais como Markov
Decision Processes (COTRONEO et al., 2014), que podem melhor indicar o
momento para aplicar essas técnicas. Tais estudos visam basicamente a identificar o
melhor momento para a aplicação das técnicas de rejuvenescimento, tendo em vista
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aumentar ao máximo o tempo de disponibilidade do sistema ou seu melhor
desempenho.
Cotroneo et al. (2012) informam que essas ações foram identificadas em
diferentes tipos de sistemas e separados em 3 (três) classes distintas: sistemas
críticos de segurança, como por exemplo, os que envolvam perda de vidas
humanas; sistema críticos não voltados à segurança e sistemas não categorizados,
tais como simulações de sistemas.
Algumas técnicas são largamente empregadas, devido à simplicidade de sua
implementação pois se utilizam de mecanismos de inicialização do sistema, de
algum componente de software do sistema ou até mesmo a criação uma nova
instância do programa. (ALONSO et al., 2012), (COTRONEO et al., 2011) e
(GROTTKE; JR; TRIVEDI, 2008).
As falhas reproduzíveis são chamadas sólidas e as falhas que não são
sistematicamente reproduzíveis são chamadas evasivas.
Os efeitos da constante ativação das falhas acumuladas consistem na gradual
movimentação do software de um estado interno de funcionamento correto para um
estado de falhas prováveis.
O aging de um software ocorre por falhas internas, mas mesmo com a
ausência de falhas no código, pode se verificar como consequência natural do
dinamismo

do

sistema

e

do

ambiente

ou

do

uso

terceiros.(COTRONEO et al., 2014)
Exemplos de efeitos de aging podem ser vistos na Tabela 2.
Tabela 2 - Classes de efeitos de aging
Classe básica

Exemplo

Esgotamento de recursos





Não liberação de:
o

Memória

o

File Handlers

Não finalização de:
o

Processos

o

Threads

Erros com acréscimo de valores Arredondamento

Fonte: Adaptado de (GROTTKE; JR; TRIVEDI, 2008)

de

software

de
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Esses efeitos, diferentemente daqueles que, ao serem corrigidos deixam
permanentemente de existir, não são corrigidos, e sim levados a uma condição
inicial para, com o uso do sistema, voltarem a ocorrer ao longo do tempo.
As técnicas de mitigação desses efeitos são conhecidas como software
rejuvenation que, segundo o autor, mesmo não sendo reconhecidas como soluções
de engenharia, podem ser preferíveis em casos de limitação técnica, econômica ou
temporal.
Com a não eliminação dos problemas, a opção pelo rejuvenation acaba sendo
a alternativa utilizada comumente e aceita como necessária.
2.2.2 Evolução de Sistema de Software
O trabalho de Brcina, Bode e Riebisch (2009) trata do assunto de evolução de
software como um conjunto de subcaracterísticas que, aliadas, colaboram para o
desenvolvimento de sistemas de software e para a diminuição, ao longo do tempo,
de efeitos colaterais.
Segundo o trabalho, em uma perspectiva de longo prazo, a adaptação à
evolução visa à introdução de novas características, em vez da correção de erros.
Isso é diferente da manutenibilidade, pois a manutenção começa depois da entrega
do sistema enquanto a evolução é tratada em todo o ciclo de vida deste.
As características da capacidade de evolução, citadas neste trabalho, são a
analisabilidade, a integridade da arquitetura, a modificabilidade, estensibilidade,
rastreabilidade, testabilidade, portabilidade e as características do domínio do
projeto.
Durante o experimento utilizaram-se um sistema industrial e suas deficiências
atuais para aplicar o método proposto e comprovar a melhoria do software tomando
como base critérios definidos como de evolução.
Como critérios de avaliação, definiram-se 6 (seis) métricas que foram avaliadas
ao longo do desenvolvimento de 8 (oito) versões do sistema industrial selecionado e
mostradas na Tabela 3.
O resultado do trabalho feito em conjunto com a equipe responsável pelo
sistema indicou que o comportamento esperado das métricas foi alcançado, como
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por exemplo, no caso em que a quantidade de classes isoladas (CI) caiu de 131 na
versão 1 (um) para 0 (zero) na versão 8 (oito).
Classes

isoladas,

segundo

o

autor,

são

recursos

ou

componentes

desenvolvidos sem o pedido do cliente. Não se conectam a nenhum requisito.
Tabela 3 – Métricas e comportamentos esperados
Nome da
Métrica

Descrição

Comportamento
esperado

Número de características do sistema que estão
Aumento
documentadas
número
(sigla original NOF=Number of features)

NC

Número de componentes arquiteturais

NCA

desse

Aumento
número

desse

Diminuição
número

desse

Dispersão (FSCA) ou Emaranhamento (FTANG) de Aumento
características pelo sistema indicando modularidade, número
mas sem ligação clara entre eles.
(siglas originais FSCA=Feature scattering e (FTANG Diminuição
número
Feature tangling)

desse

(sigla original NOA=Number of architecture components)
Artefatos isolados

AI

(sigla original IF= Insulated artefacts features)
Componentes arquiteturais isolados

CA

(sigla original IA= Insulated architectural componentes)
Classes isoladas

CI

(sigla original IC= Insulated classes)

DC

EC

desse

Fonte: Baseado em (BRCINA; BODE; RIEBISCH, 2009)
Ainda

segundo

Brcina,

Bode

e

Riebisch

(2009),

as

métricas

para

manutenibilidade como por exemplo, a complexidade ou coesão podem ser de fácil
aplicação, mas não levam em conta a arquitetura do sistema.
A importância do trabalho é a explicação sobre métricas, como foram
identificadas e selecionadas as métricas adequadas e como atribuir números a elas
de forma a acompanhar a evolução do experimento com base nos resultados
obtidos.
Também na questão de evolução de software (BREIVOLD; CRNKOVIC, 2010),
são levadas em consideração

diferentes noções no contexto da capacidade de

evolução do software, e a pesquisa buscou termos relevantes, tais como capacidade
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de evolução, de manutenção, de estender o software, de adaptação a novos
parâmetros, de ser alterado ou modificado e de ser analisado.
Breivold e Crnkovic (2010) citam em seu trabalho estudos feitos em qualidade
de software durante o projeto do sistema e os dividem em três grandes grupos: (a)
qualidade baseada em requisitos, (b) baseada em fatores de influência ou (c)
baseada em cenários, que é a parte que tem relação com este trabalho.
Nesse caso, os objetivos de qualidade são expressos por (a) cenários que
medem os objetivos (b) mecanismos que representam os cenários e (c) modelos
para análise que medem os resultados. Com a evolução do sistema, o modelo
analítico pode ser usado para avaliar o impacto das mudanças na arquitetura,
monitorando como a evolução da arquitetura ao longo da vida útil do sistema afeta a
capacidade para suportar modificações.
Do ponto de vista da evolução, a avaliação arquitetural é uma forma preventiva
de atrasar a decadência do software e limitar os efeitos do aging. Os estudos
reunidos foram, então, divididos em 3 (três) tipos de avaliação: avaliações baseadas
em experiência, as baseadas em métodos que usam métricas e as avaliações
baseadas em cenários, tais como, Método de Análise de Arquitetura de Software
(Software

Architecture

Analysis

Method

-

SAAM),

Análise

do

Nível

de

Modificabilidade de Arquitetura (Architecture Level Modifiability Analysis - ALMA) e o
Método de Análise de Compensação de Arquitetura (Architecture Tradeoff Analysis
Method - ATAM).
Um dos resultados identificados pelo trabalho de Breivold e Crnkovic (2010) é
que no início da concepção da arquitetura do sistema, técnicas são utilizadas para
ajudar a identificar rapidamente pontos-chave nos atributos de qualidade, como
mostrado na Tabela 4. Entretanto, depois de construída a arquitetura, as técnicas
visam mais à questão de modificabilidade ou atributos específicos de qualidade e
deixam de cobrir, de forma mais ampla, as características de evolução do sistema.
A seleção da melhor opção de cenário avaliado pode ter sido feita, por
exemplo, com base em resultados de métricas, como por exemplo, a evolução do
sistema no decorrer de um período de tempo específico, porém Breivold e Crnkovic
(2010) não citam que simuladores foram utilizados nessas tarefas.
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O uso de simuladores pode diminuir o gasto de tempo e dinheiro, fato citado
por Taohai, Phimoltares e Cooharojananone (2010) e completado com a afirmação
de que o uso de simulação permite a modelagem do mundo real em um ambiente
dinâmico e controlado (VAN ANHOLT; VIS, 2012).
Tabela 4 – Técnicas utilizadas durante a fase de projeto da arquitetura
Foco nos atributos de qualidade dos requisitos
Adaptability Evaluation Method
(AEM);

Captura a adaptabilidade dos requisitos

Non-Functional Requirement
(NFR) framework

Considera a adaptabilidade como atributo-chave de
qualidade para sistemas em evolução durante o processo de
desenvolvimento

Foco nos atributos de qualidade dos cenários
Quality Attribute Workshop
(QAW)

É um método que envolve os stakeholders antes da criação
da arquitetura de software

Active Reviews for Intermediate É um método de avaliação de cenário que efetua uma
Designs (ARID)
avaliação intermediária da arquitetura ou de parte dela.
Foco nos fatores de influência
ArchDesigner

É um enfoque dirigido à qualidade para um processo de
projeto de arquitetura.

Global analysis

Provê um modo sistemático de identificar, adaptar e
descrever fatores significativos à arquitetura.

Fonte: Baseado em (BREIVOLD; CRNKOVIC, 2010)

2.2.3 Avaliação de arquitetura de Software
O artigo de Dragomir e Lichter (2012) cita o fato de a preocupação com a
arquitetura acontecer apenas no início do projeto e, depois, essa mesma
preocupação acabar sendo progressivamente abandonada.
O trabalho propõe etapas a serem seguidas para compor uma arquitetura,
mesmo que a partir do zero e, depois, como deveria ser utilizada para permitir uma
evolução feita a partir de análise das melhores opções.
Essas são as atividades que, juntas, devem coletar informações que permitam
um real entendimento da arquitetura de um software, quando não há documentação
e, em muitos casos, apenas o código:
1a. fase:
1. Coletar a estrutura geral da arquitetura pela análise estática (código).
2. Monitorar o sistema em execução e coletar a parte dinâmica (runtime).
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3. Combinar a parte estática com a dinâmica e criar visões diferentes
conforme a necessidade.
2a. fase:
4. Analisar as diferentes visões de acordo com uma requisição de
mudança.
5. Analisar as variantes para verificar a melhor opção.
6. Utilizar a melhor opção para fazer a evolução da arquitetura e do
software.
As atividades propostas por Dragomir e Lichter (2012) serão parcialmente
utilizadas nesta pesquisa, no sentido de que enumeram etapas para a preparação
da arquitetura, permitindo sua avaliação para a evolução com base em alternativas
colocadas à disposição dos responsáveis pela arquitetura.
Já o trabalho de Knodel e Naab (2014) cita avaliações de arquitetura de
software como instrumentos de diminuição dos riscos quando modificações são
necessárias e classificam as mudanças como mostrado na Figura 2.
A Figura 2 deve ser entendida como diferentes visualizações entre os tipos de
manutenção, corretivas ou melhorias no sistema, ao mesmo tempo em que a
manutenção pode ou não alterar o conceito ou restrições técnicas nas quais o
sistema de software foi construído.
Figura 2 – Categoria de Mudanças em Software

Fonte: adaptado de Knodel e Naab (2014)
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Solicitações de mudanças ocorridas durante o ciclo de vida do software nem
sempre têm o acompanhamento de um arquiteto, pois há a indicação de que o
assunto arquitetura é muitas vezes levado em conta só durante a fase de
desenvolvimento. Mas, durante a fase de manutenção nem sempre há arquitetos
disponíveis para a avaliação das manutenções propostas, causando, com o tempo a
erosão da arquitetura.
O trabalho de Knodel e Naab apoia o presente experimento ao trazer a questão
da avaliação das opções de manutenção proposta no simulador de manutenção,
pois se propõe que seu uso possa ser rotineiro e que os modelos de simulação
evoluam em conjunto com o software-alvo.
Outra conclusão citada é que não há uma interpretação padrão que possa ser
aplicada, pois tem-se que levar em consideração as questões de avaliação e os
aspectos relativos ao contexto.
As expectativas dos stakeholders e dos contratantes da avaliação têm de ser
gerenciadas para que todos recebam a resposta que estão aguardando e a
entendam claramente. Entretanto gerenciar as expectativas dos envolvidos em
projetos, sejam eles da área de software ou não, é sempre uma tarefa crítica, e que
pode requerer habilidades adicionais, como citado no PMBOK 5th (2013) que, na
última edição separou em uma nova área de conhecimento o gerenciamento das
partes interessadas num projeto, no qual manter atualizadas suas expectativas é
tarefa do responsável pelo projeto.
Já o Método de Análise de Compensação de Arquitetura (Architecture Tradeoff
Analysis Method - ATAM (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2012) com suas técnicas e
práticas, permitirá levantar os pontos para avaliação do software-alvo, pois sua
aplicação visa a obter os principais pontos de atenção do software sob a ótica de
sua importância dentro da organização, os chamados Business Drivers ou
Direcionadores de Negócio.
Do método ATAM, serão utilizados apenas os passos de 02 (dois) a 06 (seis)
da fase 1, descritos abaixo na Tabela 5 e destacados em amarelo.
A Fase 0 e o Passo 1 não são utilizado por que neste experimento não há uma
equipe a ser informada sobre o método ATAM. Já os Passos 7, 8 e 9 não são
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utilizados por que a arvore de atributos, pontos sensíveis e pontos de tradeoffs são
artefatos obtidos até o Passo 6.
O método de avaliação de arquitetura ATAM permite que o software-alvo seja
entendido a partir de pontos importantes para o negócio no qual o software está
inserido, entrando depois gradativamente em detalhes técnicos que estão
associados aos requisitos descritos, sejam eles funcionais ou não-funcionais,
passando pelo entendimento da informação. Depois disso, ela é processada e seu
tratamento, implementado pelos mecanismos tecnológicos com o intuito de atender
aos requisitos.
Tabela 5 – Fases e passos do método ATAM
Fase ou passo

Descrição

Fase 0

Formação das equipes e preparação para aplicação do método.

Fase 1

Avaliação
Passo 1 Apresentação do Método
Passo 2 Apresentação dos Direcionadores de Negócio
Passo 3 Apresentação da Arquitetura
Passo 4 Identificação dos enfoques arquiteturais
Passo 5 Geração da árvore de atributos
Passo 6 Análise dos enfoques arquiteturais

Fase 2

Avaliação (Continuação).
Passo 7 Brainstorming e priorização de cenários
Passo 8 Análise dos enfoques arquiteturais

Fase 3

Retorno da análise
Passo 9 Apresentação dos resultados

Fonte: (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2012)
Numa descrição dos direcionadores de negócio, pontos importantes do sistema
serão levantados, como citados na ISO IEC 10.746 (1998), mas com o intuito de
preparar informações para as próximas fases. Um exemplo de um direcionador de
negócio pode ser descrito como: “Atendimento rápido para superar as expectativas
do cliente qualquer que seja a localidade onde a transação seja efetuada.”
A

implementação

técnica

poderia

se

desdobrar

em,

por

exemplo,

“disponibilidade dos servidores e elementos de rede acima de 99,9% ao ano e
tempo de resposta abaixo de 3 segundos em 90% das transações”.
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Outra etapa importante do método ATAM consiste na descrição do softwarealvo, que deverá ser feita em duas visões, sendo uma voltada para o entendimento
do software como componente do negócio do qual faz parte e a outra, para o
entendimento técnico de sua construção.
Esses passos selecionados gerarão resultados intermediários como a árvore
de atributos, cujo exemplo está na Tabela 6:
Tabela 6 – Exemplo de árvore de atributos
Atributo de
Qualidade

Refinamento

Requisitos Significativos para Arquitetura
(ASR)

Segurança

Detecção de
Ataques

Detecção de adulteração: Todas as mensagens
terão o checksum verificado em 100% das
ocorrências.

Disponibilidade

Condição de
monitoramento

Monitorar o estado da segurança: Verificar o
estado da segurança e dos programas e
processos envolvidos

Fonte: (GUILLIZE; PRESTES; ARAKAKI, 2014)
2.2.4 Complexidade de software
A definição da complexidade de um software pode ser obtida ou medida
utilizando métodos que vão desde a contagem de linhas de código (KLOC) até
fórmulas matemáticas (KAN, 2002) e (SEPASMOGHADDAM; RASHIDI, 2010).
Kan (2002), em seu trabalho sobre métricas de complexidade de software
aponta várias técnicas, como a utilização da quantidade de defeitos por KLOC,
indicando, em alguns casos, uma relação entre a complexidade e a quantidade de
defeitos, nos quais um código-fonte ou parte dele será considerado mais complexo
quanto maior for a quantidade de defeitos em relação à quantidade de linhas de
código. Porém Kan apud Basil e Perricone (1984) cita exemplos de códigos-fonte
com um número elevado de linhas de código e uma taxa baixa de defeitos, assim
como código-fonte, com poucas linhas de código, mas com alto número de defeitos.
Também é citada por Kan (2002) apud McCabe (1976) e Sepasmoghaddam e
Rashidi (2010) apud McCabe (1976) a complexidade ciclomática na qual a
complexidade é medida pela quantidade de casos de testes de um determinado
módulo ou programa-fonte. Ainda é mencionado que a indicação de que mesmo
essa métrica não leva em consideração o relacionamento sequencial das operações.
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Kan apud Halstead (2002) cita a diferenciação entre operadores e operandos e
sua contagem para estabelecer o que é chamado de “nível do programa” que mede,
no seu método, a complexidade de um software.
Halstead criou as seguintes medidas:


n1 = Número de operadores distintos num programa



n2 = Número de operandos distintos num programa



N1 = Número de ocorrência de operadores



N2 = Número de ocorrência de operandos

Pelo uso dessas medidas ele calculava, o tamanho ou comprimento do
programa e outras métricas como mostradas na Tabela 7.
Tabela 7 – Métricas de Halstead
Métrica

Fórmula

N (Comprimento)

N=N1+N2

V (Volume)

V=N log2 (n)

L (Complexidade) L=V*/V
Fonte: Baseado em (KAN, 2002)

Já o Software Engineering Institute (SEI) citado no artigo de Brusamolin (2004)
adotou métricas hibridas, indicadas por um índice MI (Maintanability Index) que
indicava que quanto menor o índice, mais difícil seria a manutenção desse software
e quanto maior, mais fácil seria essa manutenção. A fórmula que calculava esse MI
é mostrada a seguir:
“MI=171-5.2*In(mediaV) -0.23*mediaV(g*)-16.2*In(mediaLDC)+50*sem(sqrt(2.4*perCM))”

Sepasmoghddam e Rashidi (2010) sugerem a criação de métricas para medir a
complexidade combinando diversas delas que cobrirão os vários aspectos de
complexidade de um software.
O cálculo da métrica de todo um software e sua manutenção, com o passar do
tempo, podem levar a tarefas que não apresentarão um fundo prático, pois partes do
software que não sofrerão manutenção tiveram sua métrica de complexidade
calculada. Essa métrica terá de ser mantida para evitar que a informação se perca;
entretanto, essa informação será utilizada somente quando o módulo em questão
sofrer uma manutenção.
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Diferentemente dos métodos e fórmulas citadas, o enfoque deste experimento
é o uso de um método simples de verificação de complexidade baseado no tipo de
manutenção a ser efetuada em um módulo específico do software-alvo a cada
necessidade de manutenção.
Assim, um mesmo módulo pode ser considerado de complexidade alta em
uma determinada necessidade de manutenção e de complexidade baixa em outra
necessidade, porém ambas têm como base a natureza da manutenção a ser
efetuada.
2.2.5 Criação de roteiro para avaliação da degradação do software
O momento de substituição do software pode ser calculado, por exemplo, com
uma análise de custo benefício, baseada em questões financeiras firmadas em
critérios técnicos.
O trabalho de Heilbrun (2012) cita que o software aging, isoladamente, não
permite afirmar o momento ideal de troca de um software.
Heilbrun apud Jermakovics, Scotto e Succi (2007)

sustentam que a

degradação é mais notável quando aumenta a dificuldade em atender aos requisitos
de modificações. Brcina, Bode e Riebisch, (2009) também são citados e mencionam
aging, quando ressaltam que se espera que a arquitetura mantenha a capacidade de
evoluir, sendo essa única maneira de evitar que o software se torne obsoleto.
Em seu trabalho, Heilbrun (2012) selecionou um sistema de software de uma
empresa e contou com o apoio não só desta, como também dos profissionais
participantes do desenvolvimento e manutenção do software-alvo.
O trabalho de Heilbrun (2012) envolveu profissionais das diferentes áreas da
empresa e, juntos, visualizavam as propostas de mudanças ao mesmo tempo em
que a melhora efetiva das manutenções era notada quando uma manutenção com
efeito temporário era comparada a uma manutenção efetiva.
A abordagem de Heilbrun é semelhante à deste trabalho, porém supõe que o
software esteja em produção e sofra manutenções corretivas ou evolutivas. Este
trabalho, por sua vez, parte do pressuposto do uso de simulação de software para
exercitar a ideia da avaliação em relação à sua longevidade e à sua capacidade de
evoluir sem comprometer seu funcionamento e características básicas.
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2.2.6 Uso de simulação em sistemas de ATMs
Chwif e Medina (2015) citam como conceito de simulação a imitação do
funcionamento de um processo por meio do funcionamento de outro. A questão do
uso do modelo como objeto para estudo é feita quando se cita a questão do
entendimento do comportamento:
Simulação é o processo de projetar um modelo computacional de um sistema
real e conduzir experimentos com este modelo com o propósito de entender
seu comportamento e/ou avaliar estratégias para sua operação. (PEGDEN,
1991 apud FREITAS FILHO, 2008)

É importante salientar que a simulação é uma ferramenta e não deve ser
utilizada para obter a melhor solução de um problema, e sim, responder a questões
de otimização e comparação de possíveis cenários para um problema.
A simulação prevê com certo grau de confiança o comportamento de um
sistema baseado nos dados de entrada específicos e sempre respeitando premissas
estabelecidas, não sendo um modelo matemático, pois este pode ser reduzido e
resolvido por uma fórmula matemática enquanto a simulação é aplicada a problemas
complexos.
Também podemos citar outros métodos de simulação, como o Método Monte
Carlo (FREITAS FILHO, 2008) que representa um sistema num determinado
momento do tempo e cuja aplicação prevê o uso de um gerador de números
aleatórios e uma distribuição de frequência da variável de interesse que referencie
seu percentual de participação.
Esse tipo de simulação fornece ao tomador de decisão as possibilidades
extremas em relação aos problemas em questão (PALISADE, 2005).
Podemos ainda citar como formas de simulação, como a construção de
protótipos com a finalidade de testes de criação ou aperfeiçoamento de um produto
ou parte dele.
No caso de sistemas de software, pode-se simular o sistema escrevendo um
programa simplificado, como um ATM simplificado construído em MVC. (TAO PENG;
BAO, 2010)
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A simulação deve ser entendida com uma ferramenta de alcance limitado para
auxílio no entendimento de um problema, pois não substitui o pensamento humano e
tampouco é uma ferramenta que possa ser utilizada em qualquer problema.
Dentro do conceito de simulação destaca-se a colocação de Chwif e Medina
(2015) que classifica a simulação como ‘não computacional’ e ‘computacional’ e
Freitas Filho (2008) detalha a classificação entre sistemas estáticos e dinâmicos.
Para a finalidade de modelagem, as classificações podem ser vistas numa
visão simplificada na Figura 3.
Figura 3 – Classificação de sistemas para fins de modelagem

Fonte: Preparado pelo autor baseado em (CHWIF;MEDINA, 2015 e FREITAS FILHO, 2008)

Na classificação de simulação de eventos aleatórios, a simulação contínua é
indicada para modelar sistemas que variam gradual e continuamente ao longo do
tempo enquanto a simulação de eventos discretos, que é a utilizada neste trabalho,
simula eventos distintos ao longo do tempo.
Já um exemplo de simulação de eventos discretos pode ser verificado quando
imaginamos a quantidade de carros que passam por um determinado semáforo de
trânsito ao longo do dia. Nesse caso, não há uma fórmula para a indicação, seja da
quantidade ou do intervalo da passagem dos carros, podendo acontecer várias
sinalizações em um determinado período de tempo em um determinado dia e
nenhuma sinalização no mesmo período e no mesmo dia, entretanto em outra
semana.
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Figura 4 pode-se observar

uma linha em vermelho exemplificando um

comportamento contínuo e a linha em verde exemplificando um comportamento
discreto ou distinto.
Um exemplo de simulação contínua poderia ser a simulação de consumo de
combustível de um avião em voo ou a trajetória de um satélite que orbita o planeta
Terra.
Figura 4 – Comportamento Contínuo e Comportamento Discreto

Fonte: Preparado pelo autor
A utilização da simulação de eventos discretos é utilizada neste experimento
levando em consideração a aleatoriedade da chegada à fila dos clientes e também a
variedade e quantidade de operações a serem executadas no sistema-alvo.
Podemos citar outros simuladores de eventos discretos, tais como mostrados
na Tabela 8.
Para este estudo escolheu-se o Simulador ARENA da Rockwell Automation,
pois é um simulador de eventos discretos de uso geral cuja visualização dos
modelos construídos facilitam o entendimento e utilização, pois são visualmente
similares aos diagramas IDEF-0 utilizados neste trabalho. Outro critério de seleção é
que não há custos para uso acadêmico, existindo farta documentação disponível.
Uma das restrições encontradas na versão disponível para uso acadêmico é o
limite de 1.500 instâncias por simulação, o que atende a necessidade deste
experimento, que utilizará até 100 instâncias ou transações por simulação.

41

Tabela 8 – Simuladores de Eventos Discretos
Nome

Fornecedor

Grátis para
Link
baixar

AutoMod

Applied Materials

Sim*

http://www.appliedmaterials.com/globalservices/automod-academic-program

SLX

Wolverine Software

Não

http://www.wolverinesoftware.com/

ExtendSim
AT

Imagine That Inc.

Não

https://www.extendsim.com/prods_at.html

ARENA

Rockwell
Automation

Sim*

https://www.arenasimulation.com/

ProModel

ProModel
Corporation

Não

https://www.promodel.com/Products/ProM
odel

* A versão sem custo para download apresenta restrições ao seu uso.
Fonte: Preparado pelo autor

Uma etapa no uso do simulador consiste na criação do modelo de simulação
cuja criação do modelo conceitual é um aspecto importante segundo Law (1991
apud CHWIF;MEDINA 2015). O processo de simulação passa por três 3 etapas, a
saber a) concepção, b) implementação e c) análise dos resultados.
Embora o simulador atenda a uma vasta gama de sistemas, este trabalho se
aterá à simulação de sistemas cujo fluxo crítico de negócio apresenta características
de processamento local, com interação com componentes locais tais como hardware
acoplados e clientes. Uma parte do processamento é feito de maneira distribuída,
interagindo com outros sistemas.
O presente trabalho simulará um sistema de autoatendimento de clientes
bancários que, devido à sua lógica de negócio, pode ser categorizado como parte
distribuído e outra parte local, pois temos fluxos críticos locais e outros remotos,
porém ambos afetam as operações do sistema-alvo e o atendimento ao cliente final
do banco.
Trabalhar com tempos de execução, enfileiramento e taxas de chegada, assim
como com acessos simultâneos são tarefas complexas para as quais o simulador é
indicado. Se fosse uma análise simples do tempo total de manutenção, o simulador
seria desnecessário. O simulador é indicado para entender aspectos relacionados
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com filas e desempenho. Novamente, se fossemos utilizar o simulador apenas
questões de produtividade de equipes, ele não seria adequado.
O trabalho de van Anholt e Vis (2012) teve como objetivo medir um sistema de
equipamentos de autoatendimento para que pudesse controlar, monitorar, melhorar
e medir seu desempenho em relação à disponibilidade de dinheiro nos ATMs. Com
esse aperfeiçoamento, ele pretendia diminuir o custo de gerenciamento da rede e/ou
aumentar a qualidade percebida pelos usuários desses equipamentos.
Os bancos buscam

duas medidas básicas, o custo da operação e a

qualidade do serviço percebido pelo cliente, porém, segundo van Anholt e Vis (2012)
, não existe um sistema de medição de desempenho (PMS – Performance
Measurement System) para isso.
O uso de simulação permite modelar o mundo real em variáveis e decisões
em um ambiente dinâmico. O tipo de simulação escolhido foi o Simulação de
Eventos Discretos (DES - Discrete Event Simulation) devido às dificuldades em
conseguir a informação, porque tanto a demanda de abastecimento das ATMs
quanto o tempo de reabastecimento são variáveis.
O trabalho utilizou dados reais de um banco não só para a simulação e teste
da previsão, como também para a previsão válida, que foi comparada a uma parte
dos dados disponibilizados.
Como resultado, foi demonstrado, por meio da simulação, que o sistema de
medição de desempenho melhorou a atual gestão do numerário, permitindo maior
disponibilidade de dinheiro nos equipamentos com o mesmo custo ou a redução de
3.7% no custo da operação, mantendo-se a disponibilidade em 98% de dinheiro nos
ATMs.
A pesquisa de van Anholt e Vis traz a este trabalho a questão do levantamento
dos dados para uso na simulação, assim como sua experiência no uso e replicação
dos eventos. É citada a falta de algumas informações e como foram geradas. As
informações faltantes diziam respeito ao grau de insatisfação do cliente ou ao peso
da indisponibilidade em diferentes dias e horários.
Em vista disso, preparou-se uma tabela na qual pesos foram atribuídos aos
dias da semana e ao horário da transação, de forma não linear, mas sim, pesos
“alto” ou “baixo” somado, a valor de “diversidade de peso”.
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2.3

Conclusão de capítulo
Os trabalhos apresentados neste capítulo mostram as pesquisas mais recentes

sobre o assunto software aging e rejuvenation (ALONSO et al., 2012),(COTRONEO
et al., 2011), (COTRONEO et al., 2014) e (GROTTKE; JR; TRIVEDI, 2008), bem
como técnicas de avaliação de arquitetura (DRAGOMIR; LICHTER, 2012), medição
da evolução (BRCINA; BODE; RIEBISCH, 2009) e (BREIVOLD; CRNKOVIC, 2010),
o uso de roteiros e simuladores (CHWIF;MEDINA, 2015) e (FREITAS FILHO, 2008).
O trabalho que mais se aproxima deste é o de Heilbrum (2012), pois apresenta
um roteiro com os passos necessários para a avaliação da degradação de um
sistema de software, porém baseado em requisitos documentados.
As obras apresentadas neste capítulo auxiliarão a embasar a proposição da
avaliação do impacto causado pelas alterações utilizando um simulador de
manutenção, indicando também um vínculo com o trabalho de van Anholt e Vis
(2012) que também usam um simulador de eventos discretos.
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3
3.1

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DAS OPÇÕES DE MANUTENÇÃO
Introdução
Diante de uma necessidade de alteração de um problema em um software e da

decisão de sua implementação, inicia-se o planejamento dessa manutenção, o que
inclui, por exemplo, a alocação da equipe que participará da tarefa, definição dos
prazos estimados para completar os passos previstos nos modelos de processos
adotados internamente, seja o método em cascata, incremental ou ágil
(SOMMERVILLE, 2011).
Nesse momento, uma das etapas reside na análise da modificação necessária,
tanto para correção de um erro como para uma nova necessidade a ser inserida no
sistema. Quando a análise é feita, opta-se por um cenário entre outros disponíveis,
porém, não há informação disponível para essa modificação, arquitetural ou não,
que a indique como boa ou ruim, mas sim, a que em menor ou maior grau, adaptese a uma situação (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2012).
Assim, as opções são analisadas para a identificação da mais adequada com
as informações disponíveis no momento, mas não se faz necessariamente a melhor
escolha sob todos os pontos de vista, incluindo a execução continuada do sistema
ao longo do tempo.
Para impactar a escolha da opção de manutenção mais adequada adicionando
informações sobre o comportamento do sistema no decorrer do tempo, propõe-se o
uso de um simulador de manutenção. O objetivo deste é a execução de modelos de
software-alvo em um ambiente simulado e controlado permitindo ao responsável
pela decisão sobre as opções de manutenção, obter mais informações que o levem
a ter um panorama mais amplo da opção desejada, utilizando para isso uma forma
sequencial e incremental.
Para auxiliar no uso do simulador também está inserida no roteiro, a
descrição da estratégia de decomposição um software e criação de modelos de
simulação que possa ser repetida quando novas alterações se fizerem necessárias.
O roteiro apresentado neste trabalho deve ser utilizado durante as fases
iniciais do planejamento, enquanto se analisam as opções de manutenção e não
após a codificação já ter sido efetuada.
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Durante o planejamento é possível analisar o impacto, em cada cenário de
manutenção proposto, das modificações a serem efetuadas, pois o roteiro é uma
ferramenta de apoio a ser utilizada durante o planejamento da manutenção,
ajudando a organizar o entendimento do problema e a analisar as alternativas.
Uma vez criado o modelo de simulação, ele pode ser refinado de maneira
incremental, de acordo com as novas necessidades de manutenção.
É necessário citar que, na primeira aplicação do roteiro, seja em processos de
desenvolvimento em cascata, seja em outro processo que utilize técnicas ágeis, o
tempo para a fase do planejamento será aumentado, pois a aplicação do roteiro é
um passo a ser adicionado ao processo existente.
3.2

Contexto de avaliação do problema
Durante a análise da manutenção do sistema-alvo, independentemente de a

motivação ocorrer por um contexto de execução ou de engenharia (KNODEL; NAAB,
2014), o objetivo é efetuar a manutenção que cause menor risco.
Uma forma de diminuir os riscos de uma manutenção reside na utilização de
um simulador que antecipe informações para uso na tomada de decisões. Para o
uso do simulador de manutenção proposto neste trabalho, os passos a serem
seguidos foram agrupados em 4 (quatro) divisões de atividades que permitem o
visualização das tarefas em blocos distintos, porém sequenciais, que poderão ser
repetidos sempre que se fizer uma simulação de uma manutenção necessária.
3.3

Visão geral do roteiro
A divisão em passos torna mais claro o entendimento dos resultados

encontrados e propicia o sentido de construção dos resultados finais por meio da
visualização dos resultados intermediários com a utilização do resultado obtido num
outro passo. Além disso, o detalhamento dos passos isoladamente proporcionará
espaço para as justificativas à execução de cada um deles e explicações
necessárias sobre seus resultados, assim como da importância de cada etapa
dentro do conjunto que forma o simulador.
Esta seção apresenta as 4 (quatro) divisões para a aplicação do roteiro,
mostradas na
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Figura 5. A utilização das cores tem a finalidade exclusiva de facilitar a
separação das atividades, não exercendo nenhuma influência na sua execução.
Figura 5 – Detalhamento do aplicação do roteiro

Fonte: Preparado pelo autor
A primeira seção – Definições do roteiro – contém as definições a serem nele
utilizadas, tais como seleção do software-alvo, descrição desse software, pontos
para avaliação e critérios de avaliação.
Um dos passos descritos nesta seção indica as condições para um software
possa ser utilizado como alvo. São colocadas necessidades nas quais a participação
de um ou vários profissionais atenderia aos esclarecimentos, pois a documentação
da arquitetura do sistema nem sempre está disponível, completa ou atualizada
(KNODEL; NAAB, 2014). Nesse caso, a presença do profissional ou da equipe que
conheça o sistema será a fonte das informações necessárias.
Na sequência dos passos da primeira seção será executada uma avaliação da
arquitetura usando como referência o método ATAM com suas técnicas e práticas,
que permite o entendimento do software dentro do contexto de negócio e o
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entendimento de como se atendem aos requisitos de negócio pelo sistema em
questão. Sem essa avaliação não se podem identificar pontos críticos de maneira
formal, e haveria dependência de opiniões pessoais, e não dos fatos levantados pelo
uso de um método formal.
O último passo da primeira seção mostra como atribuir níveis de complexidade
aos módulos que compõem o software-alvo. A falta de um nível de complexidade
torna qualquer parte do software igual, não mostrando que, apesar de os módulos
comporem o sistema todo, partes dele apresentam diferentes níveis de criticidade
durante a execução, seja essa criticidade técnica ou para o negócio.
A segunda seção - Preparação do ambiente de simulação - contém as etapas
que indicarão os módulos do software-alvo a serem utilizados em cada opção de
manutenção apresentada. Contém também as etapas a serem seguidas para a
configuração inicial do ambiente de simulação, permitindo na sequência, a
modelagem do software-alvo no simulador. Uma das etapas dessa seção consiste
nas instruções para criar o modelo de simulação inicial, a partir do qual todos os
outros cenários serão criados.
Para isso, analisam-se os logs dos tempos de execução dos diversos módulos
que compõem o software-alvo. Sem essa análise, não haverá uma base de
comparação válida em relação ao software real. A falta de instruções para a
montagem do modelo inicial também pode provocar variações nos resultados ou na
modelagem que poderiam ter influência nos tempos obtidos. Exemplos da
montagem do modelo pela quebra dos módulos em módulos menores serão
encontrados no Passo 5 do roteiro.
A criação do modelo inicial utiliza informações de desempenho do software em
questão, obtidas pela análise dos logs de execução do software. Contém ainda a
descrição de uma maneira de construção do modelo-base, feita a partir da
decomposição de um modelo simples. A última etapa da Seção 2 contém os passos
a serem seguidos para a construção de cada modelo de simulação, sempre tomando
como base o modelo inicial.
Sem a definição dos resultados a serem coletados, será impossível tratá-los
todos

da

mesma

forma,

pois

cada

execução

terá

resultados

coletados

aleatoriamente o que impossibilitará sua comparação final a partir do mesmo
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entendimento. É importante mencionar que só podem ser objeto de comparação
resultados similares coletados dentro de um universo controlado, sendo o que o uso
do simulador permite.
A terceira seção - Execução do Simulador - contém a definição dos dados a
serem coletados após as simulações, a execução do simulador e a coleta e
organização dos resultados de saída do simulador.
Sem a definição dos resultados a serem coletados, não será possível tratar
todos os resultados da mesma forma, pois cada execução terá resultados coletados
aleatoriamente o que impossibilitará a comparação final dos resultados a partir do
mesmo entendimento. É importante mencionar que só podem ser objeto de
comparação resultados similares coletados dentro de um universo controlado, que é
o que o uso do simulador permite.
As informações que serão recolhidas de cada execução do simulador são
encontradas no conjunto de informações disponíveis nos relatórios de saída do
simulador utilizado neste experimento: ARENA
Em um ambiente no qual não se pode exercer controle sobre todos os
processos e serviços em execução, existe o risco de ter resultados comprometidos
pela execução de tarefas que não fazem parte do teste. Isso ocorre, por exemplo,
em um ambiente corporativo no qual há ambientes distintos para desenvolvimento
e/ou testes, mas todos nos mesmos equipamentos físicos ou usuários dos mesmos
serviços.
Para ser possível fazer uma análise comparativa de execução de dois sistemas
de software, são necessários, por exemplo, um mesmo ambiente e uma mesma
massa de testes a ser efetuada nas duas versões sem interferência externa. Caso
esta seja parte do teste, que aconteça igualmente em todas as rodadas de
simulação. Assim, os tempos de execução podem ser comparados a uma sequência
de execução de operações que também é a mesma. Sem esse controle sobre o
ambiente e sobre a ordem das operações torna-se impossível comparar os
resultados.
A quarta seção - Finalização da avaliação - traz a visualização entre os 2 (dois)
principais valores obtidos pelo experimento, que são a) o índice de complexidade
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apurado nos passos intermediários e b) a variação do tempo de resposta das
operações, obtido durante a execução dos cenários de manutenção propostos.
Sem a utilização conjunta de 2 (dois) números, a visualização do
comportamento do sistema fica reduzida a apenas uma dimensão. Com a utilização
de duas dimensões simultaneamente podem-se comparar opções e verificar se a
mesma opção pode ser mais indicada em determinada visão e menos indicada em
outra.
Mesmo que de forma não completa, a utilização de diversas visões para a
análise de um determinado software colabora, seja no entendimento da situação
atual permitindo uma melhor evolução do sistema de software, seja na análise de
uma determinada modificação a ser efetuada.
3.4

ROTEIRO: descrição da seção “Definições do roteiro”.
A Figura 6 apresenta a sequência de passos que compõe a primeira seção do

roteiro e explica como é feita a definição do software-alvo, a descrição do negócio
em que este está inserido com a visão da arquitetura implementada e a definição
dos critérios de avaliação das opções de manutenção.
Para ser possível construir um modelo em um simulador que tenha
comportamento similar ao do software-alvo real é preciso

visualizar seu

comportamento e construção básica, suas premissas, funcionamento e objetivos
dentro de contextos específicos . Nesse momento, torna-se necessário ter uma visão
arquitetural, pois é a forma explícita pela qual um software pode ser representado.
(BREIVOLD; CRNKOVIC, 2010).
Figura 6 – Definições do roteiro

Fonte: Preparado pelo autor.
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3.4.1 Definição do software-alvo
Sem as informações sobre o sistema em questão, como por exemplo, seu
objetivo, construção, regras e fluxo de informações e integração com os sistemas
legados a conclusão do experimento com a construção do modelo de simulação,
ficaria com um nível menor de detalhes.
A descrição da arquitetura a ser feita na etapa seguinte, assim como a
obtenção das informações necessárias nos demais passos, depende da seleção de
um software no qual se possam encontrar informações mínimas que serão depois
utilizadas nas fases seguintes desse simulador de manutenção.
As informações não precisam necessariamente estar documentadas para a
construção, pois como citado por Knodel e Naab (2014) nem sempre um sistema
dispõe de toda ou qualquer documentação com a visão da arquitetura. Caso não
exista a documentação é aconselhável a presença de um ou mais profissionais
capazes de fornecer as informações à medida que se mostrarem necessárias,
propiciando a construção ou atualização dos documentos de arquitetura do sistema
em questão.
Sem a participação dos profissionais, assim como sem a documentação do
sistema, a dificuldade em entender e modelar o sistema aumenta.
O software-alvo não tem a obrigatoriedade de ser desenvolvido em alguma
linguagem específica nem tem restrições em relação a seu uso.
Deve seguir os itens descritos abaixo, que têm como objetivo o entendimento e
descrição arquitetural do sistema de software proporcionando a construção de um
modelo de simulação com mais informações e detalhes.
No entanto, a falta de algumas das informações abaixo dificulta a utilização do
sistema de software como alvo: descrição do objetivo, do funcionamento e

da

arquitetura (modelos estáticos e dinâmicos), interação dos módulos que compõem o
software, interação com os sistemas legados e logs de execução.
Os logs de execução do software-alvo serão utilizados durante a modelagem
do sistema no simulador a fim de permitir que as partes do software que forem
modeladas tenham um tempo de execução similar ao do software-alvo em questão.
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A falta dessas informações acarretará a incorreta modelagem dos diversos
submódulos, pois o tempo médio de execução de cada um não poderá ser
informado corretamente, daí a necessidade de sua disponibilidade.
Procedimentos para a seleção do software-alvo:
a) Para o software-alvo deste estudo é desejável que haja dentro da
organização, pelo menos uma pessoa capaz de indicar seu objetivo, os
resultados de desempenho esperados e os resultados de desempenho
obtidos.
i.

Disponível ( ) Parcialmente disponível ( )

Indisponível ( )

b) É desejável que haja ao menos uma pessoa capaz de detalhar seu
funcionamento.
i.

Disponível ( ) Parcialmente disponível ( )

Indisponível ( )

c) É desejável que haja ao menos uma pessoa capaz de detalhar sua
arquitetura (modelos estáticos e modelos dinâmicos)
i.

Disponível ( ) Parcialmente disponível ( )

Indisponível ( )

d) É desejável que haja ao menos uma pessoa capaz de descrever as
interações dos diversos módulos existentes que compõem o software.
i.

Disponível ( ) Parcialmente disponível ( )

Indisponível ( )

e) É desejável que haja ao menos uma pessoa capaz de descrever as
conexões e troca de mensagens com outros sistemas aos quais o
software-alvo é integrado (sistemas legados).
i.

Disponível ( ) Parcialmente disponível ( )

Indisponível ( )

f) É desejável que haja logs de execução que possibilitem a averiguação
da média de tempo de execução dos módulos e a confirmação de seu
comportamento.
i.

Disponível ( ) Parcialmente disponível ( )

Indisponível ( )

Resultado: Com a informação obtida no itens descritos de ‘a’ a ‘f’ tem-se a
dimensão de que o sistema de software-alvo em questão será mais detalhado ou
menos detalhado quando seu modelo de simulação for construído e seus resultados
comparados e validados aos números reais.
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3.4.2 Definição dos pontos para avaliação
Os pontos para avaliação do software-alvo serão levantados por meio da
aplicação

do Método de Análise de Compensação de Arquitetura (Architecture

Tradeoff Analysis Method ATAM (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2012) citado no
Capítulo 2. Com isso, obtêm-se os pontos importantes ou direcionadores de negócio
do software da ótica de sua importância dentro da organização, assim como
informações apuradas durante a aplicação do método a serem utilizadas no
simulador de manutenção.
Sem um método de avaliação, podem-se obter resultados diversos.
Pelo fato de parte deste experimento ser a criação de etapas repetíveis
descritas em um roteiro, são necessários a indicação e o uso de um método para
obter resultados no mesmo formato todas as vezes em que se executarem as etapas
desse simulador de manutenção de software.
O ATAM é utilizado como referência, pois usa a visão de avaliação dos
principais pontos de negócio em conjunto com o uso dos diagramas IDEF-0,
servindo como conexão entre o negócio e fluxo do modelo de simulação.
Para efetuar o levantamento dos pontos de avaliação utilizam-se os passos de
2 (dois) a 6 (seis) da fase 1 (um) do método ATAM, obtendo como resultados
encadeados as informações mostradas na Figura 7. Desse modo, é possível
conduzir o entendimento do software-alvo e da forma pela qual foi construída sua
arquitetura, tendo em vista os principais requisitos de negócio.
Da arquitetura construída podem-se determinar os principais mecanismos que
asseguram o atendimento dos requisitos de negócio, permitindo efetuar o
detalhamento desses mecanismos e a identificação de pontos sensíveis, que
consistem em partes do software-alvo que são considerados vitais para o seu
funcionamento e para o quais uma atenção maior deve ser dispendida caso uma
alteração que os envolva .
Os pontos sensíveis também podem impactar fortemente no desempenho ou
funcionado do software-alvo.

53

Figura 7 – Passos utilizados do método ATAM e seus resultados esperados

Passo 2 - Levantamento e descrição dos Direcionadores de
Negócio
Mostra as características principais do software-alvo e do
ambiente onde ele está inserido

Passo 3 - Visão do negócio onde o software-alvo se insere
Mostra o ambiente e os sistemas integrados ao software-alvo

Passo 3 - Visão funcional do software-alvo
Mostra a construção do software-alvo e seus principais
módulos

Passo 4 - Enfoques Arquiteturais
Mostra como os principais requisitos foram implementados

Passo 5 - Árvore de atributos
Mostra os atributos de qualidade e ações em caso de
ocorrência de falhas

Passo 6 - Análise da abordagem arquitetural
Mostra pontos sensíveis, riscos e tradeoffs encontrados
Fonte: Preparado pelo autor.
Como resultado do passo de definição de pontos para avaliação obtêm-se,
entre outros resultados, a tabela de pontos sensíveis e a tabela com os tradeoffs
encontrados que serão utilizados no passo seguinte para a construção e definição
dos critérios de complexidade de manutenção.
Exemplos dos resultados esperados a) pontos sensíveis e b) tradeoffs
levantados são visualizados na Tabela 9 e Tabela 10, respectivamente.
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Outro importante elemento gerado neste passo e a ser utilizado no próximo é a
árvore de atributos, que permitirá a visualização de pontos de atenção do softwarealvo. Um exemplo de tabela contendo a árvore de atributos é mostrado na Tabela 6.
Tabela 9 – Pontos Sensíveis
#
S1
S2
S3

Atributo de Qualidade
Disponibilidade

Segurança

S4

Descrição
Falha de hardware do servidor de BD
Falha de conexão com internet
Verificação constante dos processos em
execução
Falha na rede de monitoramento

Fonte: Preparado pelo autor
Tabela 10 - Tradeoffs
#
T1

T2

Tradeoff
Excesso de tráfego
para checagem de
disponibilidade de
servidores
Consistência dos dados

Consequência
Sobrecarregar o sistema de monitoramento com
checagem de servidores Primário e Stand-by a ponto de
afetar monitoramento de eventos
O sistema efetuar, por meio de rotina específica, a
consistência de informações como “Nome” e “Endereço” a
cada caractere digitado.

Fonte: Preparado pelo autor
3.4.3 Definição dos critérios de avaliação da complexidade da manutenção
A indicação da complexidade, mesmo não sendo o objetivo do trabalho,
contribui com o entendimento do sistema e propicia mais informações para a
construção do modelo de simulação, pois um maior entendimento da complexidade
também agrega um maior entendimento sobre o funcionamento do sistema e sua
interação com outros sistemas.
Atribuir um nível de complexidade a um software constitui uma tarefa que pode
ser executada utilizando métricas e modelos surgidos em um passado recente (KAN,
2002), tais como defeitos por KLOC.
Este trabalho propõe a definição da complexidade em 3 (três) diferentes níveis,
sem a utilização de propriedades matemáticas ou estatísticas, mas sim, baseada no
tipo de intervenção a ser feita no módulo em questão.
Essa proposta se justifica neste trabalho que apresenta um simulador de
manutenção, no qual os cenários a serem avaliados serão diferentes. Nesse caso, a
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proposta aponta que, para cada cenário apresentado, a complexidade do módulo a
ser alterado acompanha o tipo de intervenção a ser feita, e não a definição estática
da complexidade do módulo.
Dessa forma, utilizou-se como critério para a definição dos níveis de
complexidade dos módulos encontrados no software, o raciocínio de que houvesse
um diferencial muito grande entre os tipos de manutenção a serem feitas e na qual
se atribuiu um valor numérico a cada tipo de intervenção.
Os valores foram atribuídos de maneira qualitativa dentro de uma abordagem
heurística baseada na experiência profissional. As horas previstas para a
intervenção envolve as fases de análise, desenvolvimento e testes e estão descritos
a seguir:


Alta complexidade – Valor 10:
o Alteração crítica: acima de 40 horas de trabalho
o Alteração de comportamento do módulo.



Média complexidade – Valor 3:
o Alteração média: entre 8 e 40 horas de trabalho
o Inclusão de função.



Baixa complexidade – Valor 1:
o Alteração simples: até 8 horas de trabalho
o Correção de erro.

Dessa forma, um módulo que, em um determinado cenário, possa ser
considerado de “Alta complexidade” e valor associado 10 (dez), em outro cenário
será considerado de “Baixa Complexidade” e valor associado 1 (um), dado o tipo de
intervenção que cada cenário propõe para o software-alvo e a quantidade de horas
previstas para sua resolução.
Também pode acontecer que um determinado módulo considerado de
complexidade “Alta” em um cenário acabe por não ser alterado em outro cenário,
porém, em análises formais como defeitos/KLOC, esse módulo continuaria sendo
elencado como de “Alta complexidade” mesmo sem nenhuma alteração feita nele.
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O valor numérico associado a cada opção apresentada ajudará a compor a
importância do módulo dentro do cenário de manutenção.
Para atribuir corretamente o nível de complexidade de cada opção de
manutenção,

deve-se

decompor

o

software-alvo

em

módulos,

pois

esse

procedimento permitirá o entendimento dos módulos separadamente.
Essa visualização é importante para possibilitar a avaliação do impacto das
manutenções em cada módulo afetado. Para auxiliar nessa definição, se utilizará o
diagrama IDEF-0 porque permite a visualização desses módulos, assim como sua
sequência de execução e as entradas, saídas, recursos e controles necessários para
os processos que compõe o software-alvo.
Resultado: com a execução parcial desses passos, será gerada uma tabela
com os módulos que compõem o software-alvo, encontrados na modularização, com
uma coluna indicando a complexidade atribuída a cada tipo de manutenção proposta
e outra indicando com um valor numérico o valor atribuído a cada tipo de
manutenção. Essa tabela pode ser verificada no exemplo mostrado na Tabela 11.
Tabela 11 – Valor da complexidade do módulo
Definição da complexidade de
manutenção

Módulo
Acesso
dados

base

Coleta de Dados

de

Valor
complexidade

Alteração de comportamento

10

Inclusão de função

3

Correção de erro

1

Alteração de comportamento

10

Inclusão de função

3

Correção de erro

1

da

Fonte: Preparado pelo autor

Outros pontos que devem ser levados em consideração durante o cálculo da
complexidade são as informações obtidas durante a aplicação das práticas e
técnicas do método ATAM, na qual se verificou a existência de pontos sensíveis e
de tradeoffs. Os pontos sensíveis são partes do sistema para o quais uma atenção
maior deve ser dispendida caso haja uma alteração os envolva, pois uma pequena
alteração pode significar uma substancial alteração de comportamento ou
desempenho.
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Propõe-se que na Tabela 11 sejam incluídas colunas para indicar se o módulo
em questão faz parte dos mecanismos citados nos pontos sensíveis, riscos ou
tradeoffs, acrescentando para esses módulos o valor fixo de ‘10’ em caso de
resposta positiva ou ‘0’ (zero) em caso de negativa. Assim, obtém-se a tabela, como
mostrada no exemplo na Tabela 12:
Tabela 12 - Valor da complexidade do módulo após método ATAM
Módulo

Acesso base de
dados

Coleta de Dados

Definição da
complexidade de
manutenção

Valor da
Pontos
Riscos Tradeoffs
complexidade Sensíveis

Alteração de
comportamento

10

Inclusão de função

3

Correção de erro

1

Alteração de
comportamento

10

Inclusão de função

3

Correção de erro

1

10

0

10

10

0

0

Fonte: Preparado pelo autor

Na Tabela 12 deve ser efetuado agora o cálculo da complexidade total,
somando os valores de “Pontos Sensíveis”, “Riscos” e “Tradeoffs” às opções de
definição de complexidade de manutenção, podendo na sequência, eliminar as
colunas “Pontos Sensíveis”, “Riscos” e “Tradeoffs”. Assim, obtém-se a tabela como
mostrada no exemplo na Tabela 13:
Tabela 13 - Valor total da complexidade do módulo
Módulo

Acesso base de
dados

Coleta de Dados

Definição da
complexidade de
manutenção

Valor total da
complexidade

Alteração de
comportamento

30

Inclusão de função

23

Correção de erro

21

Alteração de
comportamento

20

Inclusão de função

13

Correção de erro

11

Fonte: Preparado pelo autor
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3.5

ROTEIRO: descrição da seção “Preparação do ambiente de simulação”
A Figura 8 apresenta a sequência de passos que compõe a segunda seção do

roteiro e explica como é finalizada a tabela com os módulos que sofrerão alteração
em cada cenário. Explica também como é feita a configuração do ambiente de
simulação que inclui a construção do modelo-base para a criação dos diversos
cenários e a modelagem destes.
Figura 8 – Preparação do ambiente de simulação

Fonte: Preparado pelo autor.
3.5.1 Indicar que módulos são utilizados em cada opção de manutenção

As solicitações de mudança de um software podem originar-se em dois
contextos, sendo um deles de execução desse software e o outro de engenharia
(KNODEL; NAAB, 2014). No contexto de engenharia um aspecto importante é a
aposentadoria ou troca da tecnologia desse software por outra mais adequada.
No contexto de engenharia no qual haverá, por exemplo, a troca de tecnologia
pode-se imaginar que todos os módulos desse software serão afetados por essa
manutenção. Contudo, em manutenções corretivas em que se removerão falhas
identificadas ou em ajuste para aumentar a perfeição do software ou algum requisito
de qualidade, ocorrerão manutenções localizadas e nem todos os módulos serão
alterados.
Nesse caso, é necessário que, para cada cenário identificado de manutenção,
indiquem-se que módulos serão alterados, pois dessa forma, teremos uma visão
clara da totalidade de módulos alterados para cada um dos cenários. Isso contribuirá
para um melhor entendimento não só da complexidade da manutenção, como
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também para o preenchimento das informações necessárias à execução desse
simulador de manutenção de software.
Na Tabela 13 gerada no passo anterior deve-se agora indicar, para cada opção
de manutenção, que módulos serão afetados e que tipo de manutenção será feita
em cada módulo, dependendo das opções de manutenção.
Para isso, devem-se seguir os seguintes passos:
1. Acrescentar novas colunas na Tabela 13 criada no passo anterior
a. Criar uma nova coluna para cada cenário de manutenção a ser
analisado. Se houver 2 (dois) cenários de manutenção, 2 (duas)
colunas devem ser criadas. Se houver 3 (três) opções, 3 (três)
colunas devem ser criadas e assim por diante.
b. Cada coluna deve ser nomeada como CENÁRIO 1 (cenário de
manutenção 1) e assim por diante.
2. Analisar cada cenário de manutenção, verificando na tabela de módulos
obtida no passo anterior, quais serão afetados e qual a complexidade
atribuída à opção de manutenção.
a. Para cada módulo afetado, marcar a coluna correspondente à
“Opção

de

Manutenção”

x

“Módulo”

x

“Definição

de

complexidade”
Efetuar a soma das colunas ‘opção de manutenção’ indicando na linha de total
o “Valor Total da Complexidade x Cenário”.
Resultado: Com a execução desses passos, a Tabela 13 gerada no passo
anterior, com todos os módulos que compõem o software-alvo, terá sido acrescida
com colunas indicando um valor numérico para cada cenário de manutenção
proposto, cujo exemplo pode ser visto na Tabela 14.
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Tabela 14 – Módulo x Complexidade x Cenários
Definição da complexidade
Valor total da
de manutenção
complexidade
Alteração de comportamento
30
Acesso à base de
Inclusão de função
23
dados
Correção de erro
21
Alteração de comportamento
20
Coleta de Dados
Inclusão de função
13
Correção de erro
11
Alteração de comportamento
20
Mensagem Servidor –
Inclusão de função
13
Estação
Correção de erro
11
Valor Total da Complexidade x Cenário
Fonte: Preparado pelo autor
Módulo

Cenário
1
X

Cenário
2
X

X

Cenário
3
X

X

X
50

30
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3.5.2 Configuração do ambiente de simulação
Em um ambiente real de manutenção de software nem sempre é possível
escolher e efetivar alguma correção ou implementação e, depois de observar seu
comportamento ao longo tempo, optar por uma forma diferente de resolver o
problema, com uma alteração diversa da originalmente implementada. Isso, na
verdade, frequentemente acontece

com a

implementação da

manutenção

necessária e, depois, com o retrabalho, no qual a mesma alteração deverá ser
corrigida, refeita ou retirada do software em questão, pois sua execução ao longo do
tempo mostrou-se inadequada, quando não pior que a situação original.
Mais um ponto importante do uso do simulador é que após a execução dos
cenários de manutenção e análise dos resultados, pode-se efetuar modificações e
efetuar-se novos estudos.
A implementação de todas as opções de manutenção e a posterior avaliação
desses resultados decorrido um determinado período mais demorado do vista
técnico e mais custoso do ponto de vista monetário. Para isso o uso de simuladores
auxilia na diminuição do gasto de tempo e investimento (TAOHAI; PHIMOLTARES;
COOHAROJANANONE, 2010). Também a favor do uso de simuladores é a
afirmação de que o uso de simulação permite a modelagem do mundo real em um
ambiente dinâmico e controlado (VAN ANHOLT; VIS, 2012).
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Faz parte deste experimento o uso de simuladores como parte das etapas, pois
como

um

simulador

de

manutenções

de

software

este

deve

fornecer,

antecipadamente, informações adicionais que com outras, fora do escopo deste
trabalho, contribuem para a tomada de decisões arquiteturais. Estas deverão manter
ou aumentar o tempo de vida útil do sistema. Dessa forma, podem-se executar
várias vezes o simulador para confirmar o resultado ou repetir a simulação com
ajustes nos cenários ou corrigir alguma informação considerada importante.
Neste experimento, as informações adicionais virão a partir da execução em
simuladores de diferentes cenários para a mesma manutenção a ser efetuada,
permitindo a verificação antecipada dos resultados obtidos.
Para a preparação do ambiente de simulação, alguns passos são necessários
a fim de permitir sua correta configuração, modelagem e execução. O primeiro
consiste em criar o modelo de simulação do software-alvo selecionado dentro do
simulador.
Como citado, para a criação do modelo de simulação, deve-se ter em mãos os
tempos de execução obtidos com a análise de log do software-alvo citado no Passo f
do item 3.4.1. Sem os logs (registros de comportamento e tempos de execução) a
tarefa de preparar os modelos e informar o tempo de execução para os periféricos
seria baseada na observação do tempo total da transação, dividindo-se esse tempo
entre a execução dos diversos periféricos.
Essa é a razão de esses logs terem sido indicados como parte obrigatória para
este experimento.
É preciso criar dentro do simulador um modelo que seja equivalente ao
software-alvo reproduzindo seu comportamento diante das informações recebidas e
com tempo de execução similar ao real.
Para a execução deste experimento, as regras e condições de execução das
transações serão indicadas no modelo de simulação como um valor percentual para
a decisão da execução efetuada com êxito ou fracasso.
Por exemplo, para a dispensa de dinheiro, não há uma separação entre erros
de dispensas, valores inválidos, erros de hardware ou operação e sim, a indicação
de um valor percentual para dispensa das cédulas, por exemplo, 90% das vezes a
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dispensa é efetuado com êxito e em 10% das transações ocorrerá uma situação de
erro, englobando todos os tipos de erro, sejam de hardware ou alguma regra.
O mesmo princípio é utilizado na modelagem do restante dos periféricos e
troca de mensagens com autorizador e outros sistemas legados.
O objetivo deste passo é a execução dos modelos de simulação preparados
para cada cenário e a análise dos resultados dessas simulações em relação ao
desempenho em função do tempo de resposta.
O maior detalhamento e aproximação do modelo de simulação com
comportamento de cada periférico e de suas regras de comportamento podem ser
efetuados conforme um entendimento do comportamento do periférico é conseguido.
Para iniciar a modelagem, é preciso seguir os passos abaixo:
1. Modelar os componentes no simulador para criar um modelo que, ao ser
executado, tenha comportamento similar ao do módulo software-alvo
selecionado.
Comportamento similar é adotado em relação à tomada de decisões
sobre os dados de entrada e a simulação de seu processamento,
levando em conta o tipo de operação, informações utilizadas e a saída
esperada.
2. Utilizando a Tabela 14 construída no Passo 4 (quatro), criar os módulos
principais dentro do simulador.
a. A prática aplicada a este trabalho foi a criação de grandes
módulos que são depois divididos em módulos menores.
b. Na sequência, os módulos menores também são divididos,
facilitando a visualização do comportamento dos módulos dentro
do simulador.
3. Utilizando os tempos de execução dos módulos verificados nos logs de
execução, inserir esses tempos nos módulos criados no simulador,
mesmo que seja apenas tempo total da operação.
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a. Por exemplo, com base nos tempos obtidos do log, uma operação
demora em média 4 (quatro) segundos para ser executada, do
início ao fim.
b. Pode-se neste caso, criar apenas um único módulo com tempo de
execução de 4 (quatro) segundos.
4. Conforme o modelo fica pronto com grandes módulos, deve-se quebrar
um deles em duas ou mais partes, garantindo que o comportamento e
os tempos de execução continuem válidos e que o modelo como um
todo ainda possa ser executado.
Por exemplo, após a criação do módulo com o tempo de execução de 4
(quatro) segundos, pode-se quebrar esse módulo único em dois
módulos com tempo de execução de 2 (dois) segundos cada.
5. Proceder dessa forma com todos os grandes módulos até ter todos os
grandes módulos quebrados em módulos menores.
6. Na sequência, criar o próximo módulo, garantindo que utilize as
informações recebidas do módulo anterior e que tenha o comportamento
esperado, segundo os logs de execução do software-alvo.
7. Repetir os passos ‘3’, ‘4’, ‘5’ e ‘6’ até que todos os módulos estejam
criados e que tenham um comportamento similar ao software escolhido.
a. O nível de modularização a ser obtida fica a cargo do responsável
pela execução.
i. Esse tipo de quebra em módulos depende de alguns
fatores inerentes ao software e ao profissional responsável
pela simulação, tais como maturação do software-alvo, a
natureza e/ou profundidade da manutenção

ou do

conhecimento profissional do executor.
b. A sugestão é que se obtenha a mesma modularização indicada
na Tabela 14.
A criação do modelo iniciou-se pelos módulos “Chamadas Chegando”
(CREATE) e “Fim de Chamada” (DISPOSE), início e fim de uma operação,
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respectivamente. Se houver um diagrama, por exemplo, um IDEF-0, o próximo bloco
PROCESS pode ser inserido com a lógica do processo.
No exemplo mostrado na Figura 9, um módulo chamado “Triagem”
(PROCESS), destacado em amarelo é modelado no simulador inicialmente apenas
como um processo a ser executado dentro do simulador, sem entrar em detalhes
sobre seu funcionamento. Seu tempo de execução total é representado pela soma
dos tempos estimados das operação que o módulo “Triagem” contém.
Já na Figura 10 pode-se observar o exemplo do módulo chamado “triagem” já
detalhado e com novos processos que, antes da divisão, tinham seus tempos
apenas inseridos como parte do tempo total. No momento do detalhamento, outros
processos foram modelados e cada um contribui com seus tempos efetivos para a
conclusão da transação.
Resultado: com a execução desses passos será gerado um modelo de
simulação similar ao sistema real, chamado daqui em diante de modelo-base.

Figura 9 – Módulo TRIAGEM antes do detalhamento

Fonte: Preparado pelo autor baseado no material de treinamento do simulador
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Figura 10 – Módulo TRIAGEM dividido

Fonte: Preparado pelo autor baseado no material de treinamento do simulador

Um outro exemplo de modelo de simulação completo pode ser observado na
Figura 11, onde vários elementos utilizados pelo simulador podem ser visualizados,
assim como um fluxo da operação pode ser seguido.

Figura 11 – Exemplo de modelo completo

Fonte: Preparado pelo autor baseado no material de treinamento do simulador
3.5.3 Modelagem dos cenários para simulação
Para ser bem-sucedida, uma simulação precisa ser efetuada em um ambiente
controlado e utilizar informações iguais para cada cenário a ser executado. A fim de
que este experimento possa apresentar resultado passível de comparação, todos os
cenários a serem utilizados devem partir do mesmo cenário ou modelo-base.
Uma vez criado esse modelo, deve-se criar um modelo alternativo, que
represente cada cenário de manutenção proposta.
Se tivermos duas propostas diferentes de manutenção, deveremos ter então
três modelos a saber::
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modelo-base: modelo inicial



modelo 1: modelo inicial com a alteração da primeira proposta de
cenário



modelo 2: modelo inicial com a alteração da segunda proposta de
cenário

Para isso, deve-se abrir o modelo-base e salvá-lo com o nome indicando o
número do cenário em questão, por exemplo, “Modelo-Cenário-01”.
Depois de replicar o modelo-base indicando o nome do cenário, deve-se
efetuar a manutenção no modelo referente ao cenário em questão para refletir o
novo comportamento, seja ele uma alteração de lógica ou a inclusão de novas
funções.
Proceder desse mesmo modo para todos os cenários de manutenção
propostos. Ao final deste passo, existirão tanto cenários quantos os propostos mais
um, que é o modelo-base.
3.6

ROTEIRO: descrição da seção “Execução do Simulador”
A Figura 12 apresenta a sequência de passos que compõe a terceira seção do

roteiro e explica como é feita a definição dos resultados que serão coletados dos
relatórios do simulador, instruções para cada um dos cenários e a forma de coletar e
ordenar os resultados de saída.
Figura 12 – Execução do Simulador

Fonte: Preparado pelo autor.
3.6.1 Definição os dados que serão recolhidos
Quando não se define um conjunto de resultados que sempre pode ser
coletado para qualquer execução, pode-se incorrer em coleta de dados diferentes,

67

que terminariam tendo um efeito na análise dos resultados que não viria das
execuções, mas sim da coleta de resultados errados. Estes podem até utilizar a
mesma unidade de medida, dando a falsa impressão de o resultado usado ser o
correto somente por ser expresso na mesma unidade que os outros.
Para que se possa efetuar a comparação entre o desempenho em função do
tempo de resposta para todos os cenários, é necessário definir um conjunto de
resultados gerados em todas as execuções do simulador.
Para a definição do escopo do relatório de saída, serão coletados dados
referentes ao desempenho em relação ao tempo e a outras informações a saber:
Observação: os dados abaixo serão obtidos no relatório de saída do simulador
e seguem seu padrão de nomes.
i.

Os exemplos a seguir são resultados a serem coletados após a
execução/simulação do módulo/software selecionado:


Number In: Número de entidades geradas pelo sistema.



Number Out: Número de ‘entidades’, ‘processamentos’ ou
‘transações’ executadas.



VATime<”‘Transação”>: Tempo gasto na execução de cada
entidade da atividade/ transação que agrega valor.



WaitTime:<”‘Transação”>: Tempo de espera na fila pela
transação



TotalTime:<”‘Transação”>: Tempo total gasto no sistema para
a execução da transação



WIP:<”Transação”>: Número de entidades que permaneceram
em processamento no sistema após o término da simulação



WIP=Work In Progress

3.6.2 Executar o modelo de simulação para as opções de manutenção
Uma vez que todos os cenários de manutenção tenham sido criados a partir do
mesmo modelo-base, o passo seguinte consiste na execução do simulador,
simulando cada um dos cenários propostos como alternativas de manutenção.
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Não é possível, entretanto, executar operações aleatórias e depois comparar
seus tempos de execução, pois cada uma tem seu comportamento e decisões
internas a serem tomadas tendo em vista o tipo de informação a ser processada por
cada operação.
A fim de possibilitar a comparação dos resultados obtidos na simulação de
cada cenário de manutenção a seus conjuntos de dados, é necessário determinar
um conjunto de operações para execução em todos os cenários. Somente com um
conjunto idêntico de operações, executados na mesma sequência, torna-se viável
uma comparação efetiva entre os cenários no quesito eficiência do tempo de
resposta.
Um exemplo de conjunto de operações a serem executadas pode ser visto na
Figura 13, na qual temos uma lista de transações a serem executadas, extraídas de
casos de teste reais aplicados em ambiente de homologação de um banco do
mercado brasileiro.
É possível verificar nessa lista, operações que serão feitas de forma repetível e
sequencial durante uma execução controlada:


Identificação da transação e de suas possíveis variações



Cenário de teste a ser executado



Mensagem de retorno quando aplicável

Figura 13 – Conjunto de Operações a serem executadas
Transações para execução
Saque
Aplicação

Mensagem de Retorno

APROV

APROV

APROV

APROV

REPROV

APROV

APROV

APROV

Antecipação Salarial

REPROV

APROV

Serviço Indisponível

CreditoFacilitado

ÑTESTAR

ÑSIMUL

Não há crédito pré aprovado

14
10
2
1
1

100%
71,4%
14,3%
7,1%
7,1%

Cartão de Investimentos Resgate Parcial
Conta
Resgate Total
Corrente
Cancelamento
Empréstimos

Operação Operação
Com
Sem
Cartão
Cartão
APROV
APROV

Total Testes
Aprovados
Reprovados
Ñ Simulados
Ñ. Testar

Fonte: Preparado pelo autor baseado em planilha utilizada pelo banco
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Após o final das linhas que indicam as operações disponíveis para serem
executadas e seus possíveis resultados obtidos, existe um resumo dos resultados
conseguidos.
No exemplo da Figura 13, verifica-se que somente 10 (dez) testes foram
executados com êxito, 2 (duas) foram executadas e apresentaram algum erro,
enquanto 2 (duas) outras não foram executadas.
Para que o roteiro possa ser executado, uma sequência de operações deve ser
definida para ser feita tanto no modelo-base como nos cenários de manutenção
propostos.
Uma vez definidas as operações a serem feitas e sua sequência, podemos
executar cada modelo no simulador. Para cada modelo executado, deve-se salvar o
relatório de resultados do simulador a fim de ser possível agrupar todas as
informações resultantes de cada modelo.
Para evitar que os relatórios sejam confundidos ou sobrepostos e permitir
uma rápida localização quando for necessário, devem-se criar pastas no computador
com o seguinte formato:


01 pasta com o nome ‘Modelo base’, que conterá:
o Modelo
o O relatório de execução do modelo de simulação que é a base do
sistema.



Exemplo de estrutura de Pastas com o nome ‘Modelo Cenário X’, conforme
Figura 14 onde X equivale ao cenário em execução, que conterão:
o Modelos de cada cenário
o Os relatórios pressupondo o modelo base e mais 3 (três) cenários de
manutenção.
Dessa forma, cada relatório gerado será armazenado em uma pasta específica,

facilitando sua recuperação para análise e garantindo que o relatório de um cenário
não seja sobreposto por outro.
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Figura 14 – Exemplo de estrutura de pastas

Fonte: Preparado pelo autor
3.6.3 Coletar os resultados de saída
Uma vez coletados os resultados de saída para o cenário, devem-se
transportá-los para as tabelas de trabalho.
Uma vez que todos os cenários tenham sido executados e todos os relatórios
com os resultados das simulações tenham sido gerados e armazenados, o passo
seguinte consiste em transportar e agrupar todos os resultados a serem utilizados.
Um exemplo de agrupamento de informações pode ser verificado na Tabela
15, na qual temos resultados de simulações do modelo-base e dos cenários 1, 2 e 3.
A coluna “MODELO BASE” é a indicação do tempo obtido na execução de
cada conjunto de operações utilizando o modelo de simulação que serve de base
para todas as manutenções a serem efetuadas. No exemplo citado na Tabela 15,
foram simulados 3 (três) conjuntos de operações, diferenciados pela quantidade de
transações em cada conjunto:


1 operação por hora / 01 dia (ou réplica)



10 operações por hora / 01 dia (ou réplica)



100 operações por hora / 01 dia (ou réplica)

As informações apresentadas para cada uso devem ser coletadas em função
da necessidade de cada aplicação. Foram incluídos neste exemplo tempos de
operações que poderiam ser obtidos ao executar o simulador, tomando como base
os parâmetros:


Totaltime: Tempo gasto na execução de cada entidade da atividade/
transação que agrega valor
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NumberOut: Número de operações executadas.

A escolha dos valores prevê ocupação do sistema em momentos diferentes de
sua execução, simulando uma carga muito abaixo do normal, uma carga baixa, uma
carga moderada e uma alta.
Cada sistema ao qual o simulador for aplicado terá de criar seus próprios
parâmetros, que dependem basicamente dos requisitos iniciais definidos.
Após a execução, obtém-se o tempo para cada cenário e a variação do tempo
em relação ao tempo do modelo base. Na Figura 15 encontra-se um exemplo parcial
retirado do relatório de execução do simulador. No apêndice A encontra-se a
explicação dos demais campos do relatório e no apêndice B exemplos completos do
relatório.
O exemplo parcial do relatório mostra os números obtidos durante a execução
de uma operação chamada SAQUE que obteve o valor de “Total Time” = 14,9918
segundos (Average) e o mesmo valor como valor mínimo (Minimum Value) e
máximo (Maximum Value). Neste caso apenas uma operação e uma réplica foram
executadas:
Figura 15 – Parte do relatório de execução do simulador

Fonte: Preparado pelo autor
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Tabela 15 – Exemplo de agrupamento de resultados de simulação
Qtde Operações / hora

Tempo de resposta x Variação em relação
Qtde
Perídos Modelo
à base
base
Cen. 1 Var Cen. 2 Var Cen. 3 Var

TOTALTIME - (Média
aritmética)
1
14,9918
1 operação
1
5,0000
10 operações
MINIMUM VALUE - (Menor Tempo obtido)
1
14,9918
1 operação
1
5,0000
10 operações
MAXIMUM VALUE - (Maior Tempo obtido)
1
14,9918
1 operação
1
8,5000
10 operações
Valor Total da Variação do tempo x Cenário
Fonte: Preparado pelo autor

14,9918 0,00 17,9901 0,20 17,9901 0,20
5,0000 0,00 6,5000 0,30 6,1647 0,23
14,9918 0,00 23,9901 0,60 17,9901 0,20
5,5000 0,10 6,5000 0,30 6,1365 0,23
14,9918 0,00 20,9901 0,40 17,9901 0,20
9,0000 0,06 9,0000 0,06 9,7276 0,14
0,16
1,86
1,20

Depois de obtida a tabela com as variações de tempo para todos os cenários,
deve-se efetuar o somatório dos tempos relativos à variação dos tempos para todos
os cenários. Como já mostrado na Tabela 15, agora temos um valor de variação
relativo a cada cenário apresentado.
3.7

ROTEIRO: descrição da seção “Finalização da avaliação”
A Figura 16 apresenta a sequência de passos que compõe a quarta seção do

roteiro e explica como é feita a definição dos resultados que serão coletados dos
relatórios do simulador, instruções para cada um dos cenários e a forma de coletar e
ordenar os resultados de saída.
Figura 16 – Finalização da Avaliação

Fonte: Preparado pelo autor
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3.7.1 Análise dos resultados obtidos
3.7.1.1 Preparação da tabela com resultado
A análise dos resultados é feita colocando-se em uma mesma visão as
informações relativas à visão do desempenho em função do uso de tempo e a visão
indicando a complexidade de cada cenário de manutenção.
Primeiro resgatam-se, para todos os cenários, os números vindos da linha
“Valor Total da Complexidade x Cenário” mostrados na Tabela 14 e os números
obtidos na linha ““Valor Total da Variação do Tempo x Cenário”” mostrada na Tabela
15. Dessa forma obtêm-se numa visão única, mostrada na Tabela 16, os dois
indicadores juntos.
Tabela 16 – Visão unificada dos resultados
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3
Valor Total da Complexidade x Cenário
Valor Total da Variação do tempo de resposta x Cenário

50

30

63

0,16

1,86

1,20

Fonte: Preparado pelo autor

Deve-se agora criar uma nova tabela dividida em duas partes tendo como base
os valores apresentados na Tabela 16.
A primeira divisão é chamada de ‘Visão – Grau de complexidade x Variação em
função do tempo de resposta” e a segunda divisão é chamada ‘Visão – Variação em
função do tempo de resposta x Grau de complexidade”. Nessas divisões os cenários
formam as linhas, e os valores totais de complexidade formam as colunas, conforme
mostrado na Tabela 17.
Inserir os valores na coluna “Menor Grau de Complexidade” e ordenar a
primeira divisão na ordem decrescente de complexidade. Na coluna “Variação do
Tempo de Resposta” completar com os números obtidos na análise da variação em
função do tempo de resposta para o mesmo cenário.
Na segunda divisão da tabela, é preciso informar na ordem decrescente os
valores obtidos na análise em função do tempo na coluna “Menor Variação do
Tempo de Resposta” e completar a coluna “Grau de Complexidade” com os números
obtidos na análise de complexidade para o mesmo cenário.
Obtêm-se com isso, duas ordenações diferentes, como mostrado na Tabela 17.
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Tabela 17 – Análise dos resultados
Análise dos resultados
Visão Grau de complexidade x Variação em função do tempo de resposta
# Cenário

Menor Grau de Complexidade

Variação do tempo de resposta

Cenário 2

30

1,86

Cenário 1

50

0,16

Cenário 3

63

1,20

Visão Variação em função do tempo de resposta x Grau de complexidade
# Cenário Menor Variação do tempo de resposta

Grau Complexidade

Cenário 1

0,16

50

Cenário 3

1,20

63

Cenário 2

1,86

30

Fonte: Preparado pelo autor

3.7.1.2 Análise das visões
Na análise dos resultados deve ser feita a leitura da tabela em duas etapas. A
primeira leitura a ser feita é a separação dos cenários a serem classificados como
“NÃO INDICADOS”, em que os cenários classificados não indicados são os que não
foram ordenados como “Menor Grau” seja de complexidade ou “Variação do Tempo
de Resposta”.
O resultado mostrado na Tabela 17 indica que o Cenário 3 (três) não teve
pontuação para ser a primeira escolha em nenhum dos dois requisitos, quer
desempenho em função do tempo de resposta, quer grau de complexidade. Portanto
ele é classificado como NÃO INDICADO.
Após a separação dos cenários NÃO INDICADOS, devem-se agora observar
os dois cenários que serão classificados como “INDICADOS”. Observa-se que o
cenário indicado como o de menor grau de complexidade – Cenário 2 – tem o maior
número em relação ao desempenho em função do tempo de resposta, indicando que
o conjunto de operações utilizado tende a ser executado em um tempo superior ao
que hoje é verificado.
Já o Cenário 1 (um) indica, ao avaliar a variação do tempo de resposta das
operações que é o menor número encontrado no experimento, ao mesmo tempo em
que apresenta um grau de complexidade médio em relação ao encontrado nos
outros cenários.
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Uma situação que pode ocorrer é que o mesmo cenário possa ser o mais
indicado tanto em relação ao “Grau de Complexidade” quanto “Menor Variação
função do tempo de resposta”, sendo então classificado como “INDICADO +”.
Como resultado do trabalho obtém-se, de forma antecipada, a relação entre
“Complexidade x Desempenho em função do tempo de resposta”, permitindo aos
tomadores de decisão formar uma melhor ideia sobre a evolução do software em
questão.
A análise feita sobre os resultados obtidos trata das decisões e qualquer que
seja a opção indicada como a mais adequada, terá ganhos e perdas. Este trabalho
une o uso do ATAM e suas técnicas ao uso do simulador contribuindo com mais
informações que servem como subsídio às decisões a serem tomadas.
3.7.2 Atualização do modelo de simulação.
O último passo do roteiro é a atualização da documentação do software,
incluindo a atualização do modelo de simulação atual com as alterações do cenário
escolhido ou a adoção do modelo do cenário escolhido como o novo modelo-base.
Dependendo da situação do uso do roteiro e simulador, podem-se encontrar
situações nas quais o modelo utilizado compreende o software todo ou outras
situações em que abrange apenas parte dele.
O esperado ao final deste passo é que, ao final do experimento, o modelo base
seja atualizado com as últimas alterações efetuadas, pois como citado por Dragomir
e Lichter (2012) e ainda por Pressman (2009), a documentação de arquitetura do
software deve ser criada e mantida atualizada. Pressman completa informando que
não necessariamente todo o sistema precisa ser documentado, porém, a parte que
se mantiver documentada será relevante e evoluirá com o sistema.
Já Sommerville (2011) afirma que, embora quem adote métodos ágeis de
desenvolvimento – XP por exemplo – sugira que o código-fonte é a documentação
principal, modelos e documentos de alto nível que incluam dependências e
restrições facilitam o entendimento do sistema e alterações feitas nele.
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4

EXPERIMENTAÇÃO

Após a apresentação no capítulo anterior dos passos do roteiro e de todo
detalhamento do simulador de manutenção, indicando os resultados obtidos em
cada passo, que servirão como entrada para os passos subsequentes, este capítulo
pretende

apresentar um caso concreto da aplicação da análise do impacto no

desempenho pelo uso dos modelos de simulação de manutenção.
Neste estudo, o software-candidato é um aplicativo para máquinas de
autoatendimento bancário (ATM) pertencente a um banco brasileiro de grande porte,
projetado, desenvolvido e testado internamente por suas diversas equipes.
Devido à sua lógica de negócio, podemos categorizar o sistema em questão
como distribuído, pois parte da informação é tratada nos sistemas com o qual esse
aplicativo interage e outra parte é tratada pelo próprio sistema. Temos assim, fluxos
críticos locais e outros remotos, porém ambos afetam as operações do sistema-alvo.
O simulador será utilizado como meio de analisar o impacto, para cada cenário,
indicando possíveis degradações relativas ao desempenho em função do tempo ou
do aumento do grau de complexidade. Isso porque, a cada manutenção necessária,
torna-se mais e mais difícil mobilizar a equipe de manutenção, ao mesmo tempo em
que o custo dos profissionais aumenta consideravelmente.
Para esta execução não se levou em conta todo o sistema utilizado como
software-alvo, mas apenas parte dele em uma execução reduzida, porém com a
execução de todos os passos descritos no capítulo 3. Embora se trate

de um

exercício reduzido, funciona como patamar inicial para análises e considerações ao
longo do experimento e também como exemplo real para orientar futuras aplicações
desse simulador de manutenção.
Apresenta-se o caso seguindo-se as etapas descritas no roteiro, começando
com a verificação de as condições de documentação e entendimento do softwarealvo, a descrição desse software-alvo e de seus componentes, preparação do
ambiente de simulação, execução do simulador nos cenários apresentados e coleta
dos dados para avaliação.
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Por fim, o resultado do experimento é consolidado para a classificação dos
cenários levando-se em conta o desempenho em função do tempo de resposta em
conjunto com a variação no atributo não funcional de complexidade.
4.1

Considerações para o roteiro
O software-alvo passa por um período crítico no seu ciclo de vida, e a

reposição ou mobilização da equipe necessária se torna mais difícil a cada dia,
porém, alguns dos profissionais responsáveis pelas decisões arquiteturais e
construção dos mecanismos ainda atuam na empresa.
Com a presença dos profissionais que participaram da construção do sistemaalvo, os requisitos para a definição do software-alvo foram atendidos.
a) Para o software-alvo deste estudo deverá haver, dentro da organização,
pelo menos uma pessoa capaz de indicar seu objetivo, os resultados de
desempenho esperados e os resultados de desempenho obtidos.
i.

Disponível ( X ) Parcialmente disponível ( )

Indisponível ( )

b) Deverá haver pelo menos uma pessoa capaz de detalhar seu
funcionamento.
i.

Disponível ( X ) Parcialmente disponível ( )

Indisponível ( )

c) Deverá haver pelo menos uma pessoa capaz de detalhar sua arquitetura
(modelos estáticos e modelos dinâmicos)
i.

Disponível ( X ) Parcialmente disponível ( )

Indisponível ( )

d) Deverá haver pelo menos uma pessoa capaz de descrever todas as
interações dos diversos módulos existentes que compõem o software.
i.

Disponível ( X ) Parcialmente disponível ( )

Indisponível ( )

e) Deverá haver pelo menos uma pessoa capaz de descrever todas as
conexões e troca de mensagens com outros sistemas aos quais o
software-alvo é integrado (sistemas legados).
i.

Disponível ( X ) Parcialmente disponível ( )

Indisponível ( )
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f) Deverá haver logs de execução que possibilitem a averiguação da
média de tempo de execução dos módulos e a confirmação de seu
comportamento.
i.
4.2

Disponível ( X ) Parcialmente disponível ( )

Indisponível ( )

Definição dos pontos para avaliação
Do método ATAM, serão utilizados apenas as técnicas e práticas dos passos

de 02 a 06 da “Fase 1 – Avaliação”. Os outros passos da fase 2 não são
necessários, visto que o objetivo desse passo é a geração da árvore de atributos,
levantamento dos pontos sensíveis e tradeoffs.
A importância da utilização do método ATAM é justificada pelo resultado que o
método se propõe a entregar, que é a obtenção dos direcionadores de negócio do
software-alvo sob a ótica de sua importância dentro da organização. Essas
informações são importantes para um melhor entendimento da construção do
software e dos objetivos a serem alcançados por ele. Tais informações, apuradas
durante a aplicação do método, também serão utilizadas no simulador de
manutenção.
Sem um método de avaliação, resultados diversos poderiam ser obtidos a cada
execução. Pelo fato de parte deste experimento consistir na criação de etapas
repetíveis descritas em um roteiro, são necessários a indicação e o uso de um
método para obter resultados no mesmo formato todas as vezes em que se
executarem as etapas desse simulador de manutenção de software.
 ATAM - Passo 2 – Descrição dos Direcionadores de Negócios
As características principais dos sistemas de ATM são:
a) Proporcionar ao cliente do banco a oportunidade de efetuar transações a
qualquer momento do dia, independentemente do dia da semana e
localização geográfica do terminal.
o Este direcionar de negócio é alcançado em parte quando a
disponibilidade da rede de ATMs fica acima de 99% ao mês.
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o Outro habilitador técnico desse requisito é a concentração das
autorizações de transações num único ponto, acessível por todos
os terminais.
o Mesmo internamente, cálculos são efetuados para remover dos
números apresentados, ocorrências de indisponibilidade que não
são de responsabilidade da rede de ATMs, tais como falhas do
autorizador e transações canceladas pelo cliente final durante a
operação do ATM.
o A disponibilidade do autorizador é de 99,999%, permitindo um
máximo de downtime/ano de 5 minutos e 15 segundos.
b) Proporcionar ao cliente do banco um parque com equipamentos sempre
atualizados com as mais recentes transações bancárias.
o Serão disparadas no máximo, duas atualizações completas por
mês.
o Esse número leva em consideração toda a operação que envolve
a atualização remota do aplicativo de ATM nesses terminais.
c) Permitir ao banco a recuperação remota, quando possível, do
equipamento que apresenta erro de hardware, só enviando um técnico
quando o erro não puder ser reparado remotamente. Espera-se com
essas ações a economia de 5% no contrato de manutenção de hardware
em relação ao ano anterior.
o Toda ocorrência de erro de HW deve ser informada ao sistema de
monitoramento.
o O envio da sinalização deve ser imediato, independentemente do
ponto em que o aplicativo se encontra seja no modo Cliente seja
no modo Operação.


O sistema de monitoramento identificará as sinalizações
gerando ou não um evento de segurança a ser tratado.

o Evita-se, dessa forma, deixar o equipamento indisponível (total ou
parcialmente) ao mesmo tempo em que fica protegido contra
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eventos

que

atentem

contra

a

segurança

do

equipamento/numerário.
 ATAM - Passo 3 – Apresentação da arquitetura
Foram levantados os seguintes produtos para o desenvolvimento da solução
do software-alvo:


Definição de hardware e software básicos
o ATMs padrões de mercado
o Sistema Operacional Windows
o Camadas de abstração XFS (eXtended Financial Services)
o Aplicação proprietária do banco.

A arquitetura do software-alvo foi descrita em duas visões diferentes, sendo
uma visão funcional e outra de negócio.
o Descrição da arquitetura do software-candidato: Visão Funcional
O aplicativo de ATM é construído para atender às solicitações dos clientes,
efetuando transações bancárias diversas. Entre elas podemos encontrar consultas,
saque de numerário e pagamento de contas. Uma visão funcional do software pode
ser vista na Figura 17.
A representação gráfica em diagramas IDEF-0, permite visualizar e formalizar
as entradas, saídas, regras e controles necessários para os processos que compõe
o sistema.
O módulo “Identificação Validação” é responsável pela identificação e validação
do cliente do banco e somente após essa identificação o menu das operações para
este tipo de cliente será então montado dependendo da disponibilidade imediata dos
módulos de hardware disponíveis. Uma vez selecionada essa operação, o módulo
“Transação”, que também é responsável pela comunicação com o autorizador do
banco, efetua a transação e sinaliza ao módulo de monitoramento as condições
atuais dos elementos de hardware e consumíveis do equipamento.
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Figura 17 – Visão funcional do software-alvo

Fonte: Preparado pelo autor
o Visão do software-alvo como parte do negócio
A visão de negócio do sistema de autoatendimento do banco, pode ser vista
nas Figura 18, Figura 19 e Figura 20 , onde se verificam, respectivamente, as 3
(três) categorias de transações que são “Dispensa de Numerário”, “Consultas e
Relatórios” e “Configuração e Controle”.
A

representação

gráfica

em

diagramas

IDEF-0

permite

visualizar

o

detalhamento das transações e a verificação do fluxo seguido pelas informações
dentro do sistema.
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Figura 18 – Categoria de transação: Dispensa de Numerário

Fonte: Preparado pelo autor.
Figura 19 – Categoria de transação: Consultas e Relatórios

Fonte: Preparado pelo autor.
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Figura 20 - Categoria de transação: Configuração e Controle

Fonte: Preparado pelo autor.
Tanto na categoria Numerário quanto na categoria Relatórios a interação com o
sistema autorizador é destacada por que tanto a autorização para a dispensa do
numerário quanto as informações necessárias para os recibos ou relatórios, vêm
diretamente deste sistema.
Para exemplificar quais são as transações executadas nos ATMs e também
passíveis de serem modeladas, apresenta-se abaixo uma lista reduzida de
transações disponíveis aos clientes.
A lista abaixo contém as transações separadas por categorias, a saber, a)
transações que envolvem numerário, b) transações que envolvem consultas e
relatórios e c) transações de configuração e controle. Uma lista mais completa pode
ser encontrada no Anexo A.
Lista reduzida de possíveis transações executadas num ATM, separadas por
categoria:


Transações de Consultas e Relatórios
o Extrato Bolsa Família
o Extrato em Conta Corrente
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o Extrato em Conta Poupança


Transações que envolvem Dispensa de Numerário
o Saque Bolsa Família
o Saque em Conta Corrente
o Saque em Conta INSS



Transações de Configuração e Controle
o Abastecimento de numerário
o Recolhimento de numerário
o Configuração de cassetes

Outro sistema em questão é o “2 - Transportadora de Valores” que apenas
recebe informações que serão utilizadas para a previsão e abastecimento de
numerário nos terminais de autoatendimento.
Os enfoques arquiteturais identificados indicam o processamento local da
transação e a dependência na totalidade dos casos do autorizador e da conexão do
autorizador com o sistema “mainframe’.
 ATAM - Passo 4 – Identificação dos enfoques arquiteturais
No caso do sistema “Banco” do qual o sistema-alvo faz parte, a
“Disponibilidade” dos recursos necessários para a efetivação das operações dos
clientes no software-alvo é um habilitador direto do objetivo de atender aos clientes
em qualquer horário e localidade.
A Figura 21 mostra como seria o cenário arquitetural do controle da
disponibilidade e na Tabela 18 é descrita a tática para garantia da disponibilidade:
Atributo de qualidade: Disponibilidade
Figura 21 – Cenário de controle de disponibilidade

Fonte: Preparado pelo autor.
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Tabela 18 – Descrição da tática para garantia da disponibilidade
Detecção
Defeito

Táticas

do Recuperação
(Reparo)

Mecanismos

Ping do ATM
com sistema
de apoio
Autorizador

Recuperação
(reintrodução)

Prevenção

Monitoramento
dos
recursos
Redundância
Ressincronização
computacionais
dos
Passiva
de entre
ATM
e
ATMs,
salas
de
link
Autorizador
autoatendimento e links
de comunicação

Keep
Alive
entre
Redundância
Autorizador e Ativa de link
Mainframe

Monitoramento
dos
Ressincronização
recursos
entre Autorizador e computacionais
do
mainframe
autorizador e links para
conexão com banco

Fonte: Preparado pelo autor.
 ATAM - Passo 5 – Geração da árvore de atributos de qualidade
Ao efetuar o levantamento dos atributos de qualidade do software-alvo,
verificaram-se as seguintes informações descritas na Tabela 19:
Tabela 19 - Árvore de atributos de qualidade
Atributo
Qualidade

de Item do Atributo
Medidas a serem tomadas
de Qualidade

Falha
de
hardware ATM

Na falha de HW, o sistema de monitoração
deve ser informado assim que forem
encerradas as tentativas de recuperação do
HW em questão (A sinalização permite
calcular o SLA do ATM e da REDE)
A falha de HW deve sinalizar ao aplicativo
qual dispositivo apresentou o erro para que
somente as transações que não o utilizem
possam ser disponibilizadas ao cliente

Disponibilidade

Deve ser registrada em LOG a ocorrência,
Falha de software pois algumas falhas de SW comprometem o
cálculo da disponibilidade do ATM

Segurança

Verificação constante se os processos
Confidencialidade executados no ATM estão rodando.
dos dados
Garantia de acesso somente aos usuários
autorizados (prevenção contra invasão).
Integridade
dados

dos Todas as mensagens trocadas entre ATM <-> Autorizador terão o checksum verificado.

Fonte: Preparado pelo autor.
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Atributos de qualidade usando cenários Críticos podem ser vistos na Tabela
20.
Tabela 20 – Atributos de qualidade usando cenários críticos
Atributo
Qualidade

de

Refinamento

Cenários

Detalhamento do Cenário
Execução de transação no ATM em
horário fora do horário de pico definido
(12 h-13 h)

Desempenho

Tempo
Resposta

Como medir: uso do sistema de
consulta de transações para verificar o
Carga Normal horário de envio e recebimento da
autorização
da
transação
pelo
autorizador. O intervalo deve ficar
abaixo de 1 (um) segundo em pelo
menos 10 tentativas a cada 15, não
superando 3 (três) segundos em
de
nenhuma ocasião.
Execução de transação no ATM em
horário de pico definido (12 h -13 h )
Como medir: Uso do sistema de
Carga Pesada consulta de transações para verificar o
(horário
de horário de envio e recebimento da
autorização
da
transação
pelo
pico)
autorizador. O intervalo deve ficar
abaixo de 3 segundos em pelo menos
10 tentativas entre 15, não superando
10 segundos em nenhuma ocasião.

ATM

Disponibilidade

Funcionamento

Autorizador

A disponibilidade do ATM deve ser de
acordo com o definido 99% (7 horas e
30
segundos
por
mês
de
indisponibilidade).
Como
medir:
Cálculo
efetuado
utilizando as sinalizações efetuadas
pelo ATM para o sistema de
monitoramento (LOG)
A disponibilidade do Autorizador deve
ser de acordo com o definido 99,999%
(5 minutos e 15 segundos por ano de
indisponibilidade).
Como medir: cálculo efetuado pelas
sinalizações efetuadas pelo Autorizador
para o banco cliente. (LOG)

Fonte: Preparado pelo autor.
Os tempos são calculados a partir da definição dos requisitos de
disponibilidade descritos no Passo 2, Direcionadores de negócios.
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Nesse caso somente a disponibilidade do ATM é levada em conta.

 ATAM - Passo 6 – Análise da Abordagem da Arquitetura
Neste passo da avaliação ATAM descrevem-se os riscos, pontos sensíveis e
tradeoffs do software-alvo. A Tabela 21 mostra alguns dos riscos encontrados
durante a avaliação.

Tabela 21 – Riscos arquiteturais
#

Atributo de
qualidade

Disponibilidade
R
(Arquitetura
1
HOT/HOT)

Risco

Probabi
Impacto
lidade

Queda do
Baixa
autorizador

Mitigação

Desvio
de
todas
as
Arquitetura
HOT/HOT
mensagens
autorizadores
para
o
autorizador II

dos

Ativação do Arquitetura HOT/Stand by dos
link stand by links de comunicação
Disponibilidade
links
de
Queda do
R comunicação
link
Baixa
2 Site
principal
Autorizador/Site
banco cliente

A detecção
da queda tem
de ser feita
abaixo de 5
segundos

Utilização de mecanismo de
FAILOVER (keep alive, ping,
heartbeat) com tempos abaixo
de 2 segundos

Desvio
das
rotas para o Mecanismo
de
desvio
link stand by implementado e testado

Fonte: Preparado pelo autor.

Já na Tabela 22, encontram-se pontos sensíveis, que podem causar
problemas, caso não sejam monitorados e não se verifique sua importância dentro
da arquitetura do sistema.
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Tabela 22 – Pontos Sensíveis
#
S1
S2

Atributo de Qualidade
Disponibilidade

S3
S4

Descrição
Falha de hardware no em dispositivos
Falha de conexão de rede (autorizador)
Processos em execução

Segurança

Falha de conexão de rede (monitoramento)

S5

100% das Mensagens Verificadas

S6

Logs disponíveis para avaliação

S7

Testabilidade

Simulação de mensagens de transação
quando em ambiente de testes

Fonte: Preparado pelo autor

Na Tabela 23, encontram-se exemplos de tradeoffs arquiteturais nos quais o
excesso de peso conferido a um certo ponto do sistema pode colocar em risco
outros pontos. Encontrar esse ponto de equilíbrio faz parte do trabalho dos
arquitetos e avaliadores.

Tabela 23 - Tradeoffs
#
T1

Tradeoff
Excesso de
monitoramento

T2

Falta de cadastramento
automático dos ATMs
na rede

Consequência
Sobrecarregar o sistema do ATM (rede, memória, CPU)
com mensagens de monitoramento a ponto de afetar o
tempo de envio de um evento de segurança.
O sistema não permite o cadastramento automático dos
ATMs, o que significa que um ATM deve ser primeiro
cadastrado no sistema para depois poder ser ativado.
Além de poder causar certo atraso na ativação do ATM,
pode causar um incidente de segurança.

Fonte: Preparado pelo autor

4.3

Definição dos critérios de avaliação da complexidade da manutenção
necessária

Na Tabela 24, há exemplos de módulos encontrados no software-alvo com a
complexidade de manutenção indicada:
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Tabela 24 – Decomposição do software-alvo
Módulo
Inicialização
periféricos

de

Monta Menu

Tabela de
para saque

Valor
da
complexidade

Definição da complexidade de manutenção

Valores

Alteração de comportamento

10

Inclusão de função

3

Correção de erro

1

Alteração de comportamento

10

Inclusão de função

3

Correção de erro

1

Alteração de comportamento

10

Inclusão de função

3

Correção de erro

1

Fonte: Preparado pelo autor

A fim de completar as informações obtidas após a aplicação do método ATAM,
devem-se incluir na Tabela 24 as colunas “Pontos Sensíveis”, “Riscos” e “Tradeoffs”,
conforme mostrados na Tabela 25.
Esses módulos não foram identificados como parte da Tabela 21 de risco e o
valor 0 (zero) foi atribuído na coluna correspondente. O resultado do preenchimento
pode ser verificado na Tabela 25.
Tabela 25 - Valor da complexidade do módulo após método ATAM
Módulo

Definição da complexidade de Valor
da Pontos
Riscos Tradeoffs
manutenção
complexidade Sensíveis

Alteração de comportamento
Inicialização
de periféricos Inclusão de função
Correção de erro

10

Alteração de comportamento

10

Inclusão de função

3

Correção de erro

1

Monta Menu

Alteração de comportamento
Tabela
de
Valores para Inclusão de função
saque
Correção de erro

3

10

0

10

0

0

0

0

0

0

1

10
3
1

Fonte: Preparado pelo autor

A inclusão destas colunas servem para aumentar o entendimento do
comportamento de cada módulo dentro do software-alvo, sendo atribuído valor 10
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(dez) caso o módulo seja um trade-off, risco ou ponto sensível. Caso não seja,
o valor 0 (zero) será atribuído.
Dos módulos da Tabela 24 que constam na Tabela 22 e Tabela 23 apenas o
módulo “Inicialização de Periféricos” foi identificado como ponto sensível ligado à
disponibilidade e tradeoff, pois está ligado ao excesso de monitoramento.
Efetuando a soma dos valores, obtêm-se os valores mostrados na Tabela 26.
Tabela 26 - Valor total da complexidade do módulo
Módulo

Inicialização de periféricos

Monta Menu

Definição
da
manutenção

complexidade

de Valor
complexidade

Alteração de comportamento

30

Inclusão de função

23

Correção de erro

21

Alteração de comportamento

10

Inclusão de função

3

Correção de erro

1

Alteração de comportamento
Tabela de Valores para
Inclusão de função
saque
Correção de erro

da

10
3
1

Fonte: Preparado pelo autor

Ter em mãos o valor da de complexidade atribuída a cada módulo traz ganho
no entendimento e clareza da importância de cada um dentro do software-alvo como
um todo.
4.4

Indicar que módulos serão utilizados em cada cenário
Na tabela gerada no passo anterior indicou-se o peso atribuído a cada cenário

e tipo de manutenção, caso o módulo sofra manutenção.
Agora se indicando para cada cenário, que módulo seria afetado e que tipo de
manutenção seria feita em cada módulo, teremos o resultado mostrado na Tabela
27.
O atual processo de manutenção do software-alvo já envolve uma fase de
análise da modificação a ser feita, porém não há a criação, em todas as
necessidades de manutenção, da tabela indicando todos os módulos que comporão
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a manutenção. Esta tabela é gerada apenas durante o desenvolvimento ao se
listarem os módulos que deverão ser alterados e posteriormente testados.
Também não há o exercício de criação de cenários alternativos para efeito de
comparação e análise entre os cenários e sim, um trabalho intelectual efetuado
pelos profissionais envolvidos na análise da arquitetura visando à criação de uma
forma de efetuar a modificação solicitada.
Essa modificação pensada e criada para o momento da manutenção
representa a opção por um caminho, mas não é possível indicá-lo como melhor ou
pior.
Dessa forma, a criação desta tabela no momento da análise da modificação
representa tarefas adicionais no processo de manutenção corrente.
Tabela 27 - Módulo x Complexidade x Cenários
Módulo

Definição da complexidade Valor
da
de manutenção
complexidade Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Alteração de comportamento
Inicialização
de
Inclusão de função
periféricos
Correção de erro

30

Alteração de comportamento

10

Monta Menu Inclusão de função
Correção de erro
Alteração de comportamento
Tabela de
Valores
Inclusão de função
para saque
Correção de erro

X

X

31
21
X

X

3
1
10
3

X

1
40

Total

X

30

43

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3
Fonte: Preparado pelo autor

A indicação da necessidade de alteração ou não de cada módulo para cada
cenário ou opção de manutenção apresentada, permite uma visão dinâmica da
interação deste módulo com o restante da solução. É possível inclusive que
determinados módulos sejam identificados como críticos em todas as situações e

92

por isso, demandem, por exemplo, determinado perfil de profissional para sua
manutenção.
4.5

Configuração do ambiente de simulação
O presente experimento visa a impactar as decisões sobre a escolha de

possíveis

cenários

de

manutenção,

fornecendo

informações

adicionais

antecipadamente. Dessa maneira, o uso do simulador de manutenção é indicado ao
permitir o exercício de cada cenário, de forma individual, e a coleta dos resultados
para cada cenário a fim de efetuar análises.
Para a criação dos modelos de simulação optou-se por um simulador de
eventos discretos devido à mudança do estado do sistema em momentos distintos a
partir da ocorrência de eventos. Nesse caso, o evento é a chegada de um ou mais
clientes ao caixa automático.
Existem diferentes categorias de simulação e a utilizada neste trabalho é ligado
com a visão de negócio, obtida pelo uso do ATAM. A visão de negócio para o caso
de um sistema de ATM estão ligados diretamente à dispensa de numerário, emissão
de relatórios de consultas e a própria configuração do equipamento.
O modelo conceitual que descreve esse sistema de filas simples é apresentado
na Figura 22, no qual os clientes do banco interagem com o equipamento de
autoatendimento.
Figura 22 – Modelo Conceitual

Fonte: Preparado pelo autor

As informações obtidas com as equipes do banco indicavam a princípio uma
distribuição ‘normal’ para a chegada dos clientes às filas dos terminais de
autoatendimento para execução da transação de saque, representada na Figura 23,
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onde observa-se as principais características desta distribuição que são a simetria, a
forma de sino e a variabilidade controlada pelo desvio padrão.
Figura 23 – Quantidade de saques por hora

Fonte: Preparado pelo autor

Para a análise do comportamento probabilístico da chegada de clientes,
utilizaram-se arquivos de registros históricos mensal de transações executadas em
ATMs reais do banco durante um determinado mês.
Para exemplificar como podem ser as possíveis distribuições probabilísticas de
chegada de clientes e também para servir de parâmetro na criação do modelo de
simulação, tomou-se esse histórico mensal de transações executadas na rede de
ATMs do banco em questão e efetuou-se um histograma que foi depois comparado
com as distribuições mais comuns.
Numa situação que ocorre com grande frequência nos caixas automáticos do
banco quando se efetua o pagamento dos benefícios, aposentadorias e pensões, os
clientes comparecem aos terminais de autoatendimento no decorrer do dia e a fila
formada por eles tem um aumento significativo a partir das 07 h até atingir o pico
próximo das 10 h e depois diminui também gradativamente até o final do dia, como
demostrado na Figura 24, que indica o comportamento da rede de terminais ATMs
do banco.
O mesmo comportamento ocorre num dia de pagamento de salário das
empresas, onde muitas delas efetuam o pagamento no 5º. dia útil do mês.
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Figura 24 – Quantidade de clientes por hora rede de ATMs no dia de pagamento

Fonte: Preparado pelo autor baseado na análise do arquivo de log do banco

Na Figura 25 apresenta-se o comportamento da rede de ATMs do banco num
período mensal de intenso uso pelos clientes e pela comparação, percebe-se a
similaridade entre os dois comportamentos mostrados nas Figura 24 e Figura 25,
uso intenso no dia de pagamento e uso intenso mensal, respectivamente.

Verificou-se que a distribuição ‘normal’ não equivale ao comportamento
identificado na análise deste arquivo mensal de transações.

Os dados obtidos na análise arquivo mensal de transações e que geraram o
histograma da Figura 25 foram lançados na ferramenta Input Analyser, que é parte
do Simulador Arena, que então indicou a distribuição GAMA como a mais indicada e
que foi a distribuição utilizada na configuração dos blocos CREATE dos modelos de
simulação.
Também se verificou na análise do arquivo mensal de transações que a
transação de SAQUE representou 32,47% do total de transações executadas, porém
no modelo inseriu-se o valor como 80% com a finalidade de exercitar mais a
transação de Saque que foi escolhida para ser modelada.

95

Figura 25 – Quantidade de clientes por hora rede de ATMs no mês de uso intenso

Fonte: Preparado pelo autor

Para esse passo foi criado no simulador a transação de SAQUE, criando um
modelo inicial apenas com os módulos Create, Process e Dispose. Dividiu-se depois
este bloco em mais blocos, com mais detalhes do fluxo da transação, e assim
sucessivamente até atingir um nível adequado de detalhamento.
Após cada divisão do bloco Process ou a cada modificação de parâmetro em
algum bloco do simulador, uma execução do modelo de simulação era feita com a
finalidade de garantir que o modelo continua consistente e passível de simulação.
Dentre as categorias de transações indicadas, optou-se pela categoria
“Transações que envolvem numerário”, onde uma transação de saque de numerário
foi utilizada para a modelagem.
Na Figura 26 pode-se visualizar o modelo-base da transação de saque
construído dentro do simulador e na Figura 27 e Figura 28, uma visão maior e mais
legível do mesmo modelo.
Os cenários 1, 2 e 3 serão sugestões de alteração na transação de saque para
uma determinada necessidade de alteração que é o tratamento de erro durante a
dispensa das notas.
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Figura 26 – Modelo para simulação da transação de Saque – Modelo completo

Parte 2

Parte 1

Fonte: Preparado pelo autor

Para fins de visualização, o modelo completo está dividido abaixo em 2 partes
Figura 27 - Modelo para simulação da transação de Saque – Parte 1

Parte 1

Fonte: Preparado pelo autor
Figura 28 - Modelo para simulação da transação de Saque – Parte 2

Parte 2

Fonte: Preparado pelo autor
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Dentro do simulador, essa transação é executada para o modelo-base e para
os cenários apresentados utilizando como parâmetro a quantidade de operações
feitas, sendo que cada cenário será simulado executando 1, 10 e 100 operações por
período.
Seguem na Figura 29, algumas informações sobre os módulos ou blocos
utilizados no modelo de simulação. Para maiores esclarecimentos a documentação
do simulador deverá ser acessada.
Figura 29 – Módulos utilizados na criação do modelo de simulação

Fonte: Preparado pelo autor baseado em Freitas Filho (2008)



Modulo Create controla o processo de chegada das entidades.
o Dentro do módulo Create são definidos os Tempos Entre
Chegadas (TEC) e a expressão que foi utilizada, por exemplo,
Exponencial “EXPO(5)” ou “NORMAL (3,2)”.



Modulo Dispose controla a saída de uma entidade ou finalização de um
operação
o Com o campo Record Entity Statistic habilitado, alguns dados
estatísticos são coletados pelos simulador



Modulo Process é relacionado à lógica do processo e tempo necessário
para execução



Modulo Decide determina a chance (alternativa “2-way by Chance”) de
acontecer uma ou outra alternativa.
o Exemplo: 80% de chance de um saque ser selecionado e,
consequentemente, 20% de chance de outra transação diferente
de Saque ser selecionada.



Modulo Record efetua o registro de alguma informação criada.
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o Exemplo: quantas transações de Saque com erro foram
simuladas.
A construção do modelo-base incluiu a análise de comportamento de alguns
dos periféricos envolvidos na transação modelada. Esses tempos e comportamentos
são incluídos nos elementos “Process” do simulador referentes a cada periférico.
Efetuou-se, pelos logs de execução, a extração do início e fim da ativação do
periférico. Exemplos podem ser vistos na Figura 30, modificada para não permitir a
identificação do banco ou do seu cliente.
Algumas

transações

foram

excluídas

da

análise,

pois

apresentavam

comportamento diferente do indicado como padrão de operação executada com
êxito que no caso do periférico “Dispensador de Notas” é composto de três linhas
com a identificação:


Linha 1 – “Dispensa solicitada = true”



Linha 2 – “Mandando o evento: DISPENSA_OK”



Linha 3 – “JXFS_S_CDR_PR_CASH_TAKEN”

Figura 30 – Análise do tempo de resposta de periféricos
TEMPO

Dia

Hora

01/08/2014 09:20:09
01/08/2014 09:20:20
00:00:21 01/08/2014 09:20:29
01/08/2014 09:22:41
01/08/2014 09:22:55
00:00:25 01/08/2014 09:23:05
01/08/2014 09:29:56
01/08/2014 09:30:09
00:00:23 01/08/2014 09:30:19

Descrição do evento
saque.ControleSacaValoresConta (ControleSacaValoresConta.java:617) Dispensa solicitada = true
cashdispenser.CashDispenser (CashDispenser.java:1024) - Mandando o
evento: DISPENSA_OK
(AbstractDevice.java:292) - getStatus:
JXFS_S_CDR_PR_CASH_TAKEN
saque.ControleSacaValoresConta (ControleSacaValoresConta.java:617) Dispensa solicitada = true
cashdispenser.CashDispenser (CashDispenser.java:1024) - Mandando o
evento: DISPENSA_OK
(AbstractDevice.java:292) - getStatus:
JXFS_S_CDR_PR_CASH_TAKEN
saque.ControleSacaValoresConta (ControleSacaValoresConta.java:617) Dispensa solicitada = true
cashdispenser.CashDispenser (CashDispenser.java:1024) - Mandando o
evento: DISPENSA_OK
(AbstractDevice.java:292) - getStatus:
JXFS_S_CDR_PR_CASH_TAKEN

Fonte: Preparado pelo autor

Não se analisaram transações atípicas, mas sim, as executadas com êxito,
pois nesse momento não se procura por erro de lógica ou transação não autorizada
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e sim, pelo comportamento em função do tempo de resposta do periférico durante a
execução bem sucedida da operação de Saque.
O tempo de ocupação do periférico é obtido ao efetuar-se a operação:
“Tempo final” - “Tempo inicial”
Observa-se

por

exemplo,

“CDR_PR_CASH_TAKEN”)

-

“Tempo

final”

(linha

contendo

o

texto

“Tempo inicial” (linha contendo o texto “Dispensa

solicitada = true”) ou “09:30:19” – “09:29:56” = 23 segundos.
Na Figura 30 verifica-se, por exemplo, que numa operação o tempo de
ocupação do recurso “Contador de Notas” foi de 21 (vinte e um) segundos, em outra
foi de 25 (vinte e cinco) segundos e na última foi de 23 (vinte e três) segundos.
Já para alguns periféricos não foi possível determinar o exato momento de
início e fim de ocupação, pois seu uso é distribuído ao longo da transação, que é o
caso do periférico “Leitor de Cartão” cujo tempo de execução está distribuído ao
longo da operação.
4.6

Modelagem dos cenários para simulação
Uma vez criado o modelo-base, modelaram-se os cenários que representavam

a necessidade de manutenção. Criaram-se os cenários 01, 02 e 03 que podem ser
verificados na Figura 31, Figura 32 e Figura 33, respectivamente, que são suficientes
para executar o roteiro e efetuar as manutenções previstas para esses cenários.
Para fins de visualização, apenas a parte alterada do modelo será reproduzida.
Figura 31 – Modelo de simulação do cenário 01

Fonte: Preparado pelo autor
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Figura 32 - Modelo de simulação do cenário 02

Fonte: Preparado pelo autor
Figura 33 - Modelo de simulação do cenário 03

Fonte: Preparado pelo autor

4.7

Definição dos dados que serão recolhidos
Para a definição do escopo do relatório de saída, serão coletados dados

relativos à quantidade de operações executadas e desempenho:
d) Number Out: Número de ‘entidades’, ‘processamentos’ ou ‘transações’
executadas.
e) TotalTime:<”‘Operação”>: tempo total gasto no sistema para a execução
da operação.
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4.8

Executar o modelo de simulação para as opções de manutenção
Para a execução foram executados o modelo-base e os modelos para os

cenários 1, 2 e 3. Também se utilizaram os conjuntos de operação abaixo descritos:


1 operação por hora / 01 dia (ou réplica)



10 operações por hora / 01 dia (ou réplica)



100 operações por hora / 01 dia (ou réplica)

A execução dos cenários foi concluída com êxito.
Exemplo do relatório com o resultado da simulação do modelo-base obtido pode ser
visto da Figura 34.

Figura 34 – Execução da simulação do modelo-base

Fonte: Preparado pelo autor

4.9

Coletar os resultados de saída
Uma vez coletados os valores e obtida a tabela com as variações de tempo

para os cenários simulados, deve-se efetuar o somatório dos tempos relativos à
variação dos tempos para todos os cenários e lançar os valores na linha “Valor Total
da Variação do tempo x Cenário” para cada cenário como pode ser verificado na
Tabela 28.
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Tabela 28 – Tempos para execução dos cenários 1, 2 e 3
Qtde
Qtde
Modelo
Operações /
Tempo de resposta x Variação em relação à base
Períodos
base
hora
TOTALTIME - (Average)
Cen. 1
Var
Cen. 2
Var
Cen. 3
Var
1 operação
1
37,7861
37,7861 0,00
37,7861 0,00
141,5800 2,75
10 operações
1
204,7500 208,0300 0,02
222,7500 0,09
292,9400 0,43
100 operações
1
1660,2900 1541,6100 -0,07
2130,0000 0,28
2775,9500 0,67
MINIMUM VALUE - (Menor Tempo obtido)
1 operação
1
37,7861
37,7861 0,00
37,7861 0,00
141,5800 2,75
10 operações
1
22,7943
22,7943 0,00
22,7943 0,00
22,7943 0,00
100 operações
1
22,7943
22,7943 0,00
22,7943 0,00
22,7943 0,00
MAXIMUM VALUE - (Maior Tempo obtido)
1 operação
1
37,7861
37,7861 0,00
37,7861 0,00
141,5800 2,75
10 operações
1
396,3200 382,0400 -0,04
446,7300 0,13
603,1700 0,52
100 operações
1
3230,7200 3082,4800 -0,05
4603,7800 0,43
5895,3700 0,82
Valor Total da Variação do tempo x Cenário
-0,14
0,92
10,69
Obs.: valores em segundos.

Fonte: Preparado pelo autor

4.10 Análise dos resultados obtidos
A análise dos resultados obtidos é feita com mais detalhes no capítulo 5.
4.11 Atualização do modelo de simulação
Após a análise dos resultados, o passo seguinte é a atualização da
documentação do software, incluindo a atualização do modelo de simulação atual
com as alterações do cenário escolhido ou a adoção do modelo do cenário escolhido
como o novo modelo-base.
Ao se manterem os modelos de simulação atualizados e representativos do
software-alvo, mantêm-se também os padrões de desenvolvimento da banco, visto
que o modelo de simulação também é um componente da arquitetura e pode ser
consultado quando necessário.
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5

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Colocando no mesmo plano as informações de complexidade e variação em

função do tempo de resposta obtém-se a seguinte visualização da Tabela 29:
Tabela 29 – Análise da execução dos cenários
Complexidade e variação em função do tempo de
resposta
Valor Total da Complexidade x Cenário
Valor Total da Variação do tempo de resposta x
Cenário
Fonte: Preparado pelo autor

Cenário 1

Cenário 2

Cenário
3

40

30

43

-0,14

0,92

10,69

A razão do uso da Tabela 29 é permitir a rápida visualização dos números e
detectar se algum deles não está muito distante dos outros, indicando uma possível
situação de erro ou que demande uma explicação adicional.
Na Tabela 30 lançam-se os valores para ordenação primeiro pelo menor grau
de complexidade e depois pela menor variação em função do tempo de resposta.
Tabela 30 – Análise dos resultados
Visão Grau de complexidade x Variação em função do
tempo de resposta
# Cenário

Menor Grau de
Complexidade

Variação do tempo

Cenário 2

30

0,92

Cenário 1

40

-0,14

Cenário 3

43

10,69

Visão Variação em função do tempo de resposta x Grau de
complexidade
# Cenário

Menor Variação do
tempo

Grau Complexidade

Cenário 1

-0,14

40

Cenário 2

0,92

30

Cenário 3
10,69
Fonte: Preparado pelo autor
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Verifica-se na Tabela 29 que o Cenário 3 não terá o menor valor para
complexidade e também não o terá para variação em função do tempo de resposta.
Nesse caso, o Cenário 3 é classificado como “NÃO INDICADO”.
Verifica-se que o menor grau de complexidade é do Cenário 2 que apresenta
ao mesmo tempo um valor intermediário em relação ao desempenho em função do
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tempo, indicando que o conjunto de operações utilizado tende a ser executado em
um tempo superior ao que hoje é verificado, porém, não aumentaria a complexidade
de manutenção no software-alvo.
Já no Cenário 1 verifica-se a

menor variação do tempo de resposta das

operações, mas ele apresenta um grau de complexidade maior em relação ao
encontrado no outro cenário, nesse caso o cenário 2.
A inclusão dessa informação ao conjunto de informações que os gestores do
software-alvo têm em mãos impacta na decisão, pois subsidia o entendimento na
tomada de decisões na medida que os gestores acrescentam dados que são
encontrados em ambientes corporativos, tais como orçamento, disponibilidade de
equipes para alocação nesta e em outras manutenções futuras.
Supondo-se que a equipe original que idealizou e construiu o software-alvo não
está mais disponível para alocação no banco proprietário do sistema, o gestor pode
usar a informação de que o Cenário 1 é o mais indicado, visto que outras
manutenções serão efetuadas no futuro. Nesse caso a manutenção aumentaria o
grau de complexidade do software-alvo, porém já ficaria a indicação para que na
próxima manutenção não emergencial, este item pode ser revisto.
Caso o gestor disponha, por exemplo, da informação de que os tempos de
execução estejam ainda distantes dos limites estabelecidos, pode optar pelo Cenário
2 que aumenta – em relação ao modelo-base – o tempo total de execução das
operações.
Uma explicação adicional que visa ao esclarecimento das diferenças entre os
números é que neste exercício, o cenário 3 foi alterado inserindo-se a verificação
sobre autorização ou não da operação de ‘saque’ somente após a ocorrência do uso
e recuperação do mecanismo contador de notas a cada operação.
Estas duas modificações acarretaram um uso maior do recurso “Contador de
Notas”, como pode ser observado na Figura 35, preparada a partir dos relatórios de
execução da simulação de cada cenário.
A utilização do recurso Contador de Notas aumenta a cada cenário simulado,
chegando a ser utilizado mais de três vezes no cenário 3 do que no modelo-base.
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Figura 35 – Variação no uso dos recursos

Fonte: Preparado pelo autor

Como o recurso “Contador” precisa de um tempo de execução de
aproximadamente 37 segundos com aproximadamente 60 segundos de tempo para
recuperação, sua utilização em situações que antes não eram utilizadas, aumenta o
tempo total de execução da transação.
Quando se simula o modelo com apenas uma operação, esse número indica o
caminho selecionado pelo simulador, que é uma transação efetuada com erro, em
que somente esse tempo elevou-se de ~37 segundos para ~141 segundos,
causando essa variação do tempo de resposta entre o tempo obtido no modelo-base
em relação ao cenário três.
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6
6.1

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS
Conclusão
Conclui-se que o objetivo do trabalho foi alcançado pois se apresentou o

simulador de manutenção que mostrou o impacto das diversas manutenções, de
forma antecipada, para cada cenário proposto.
O uso dos modelos de simulação mostrou-se de grande relevância neste
estudo, pois dissemina a importância de seu uso, assim como informa ao leitor do
trabalho, passos básicos que contribuirão para sua adoção.
Também é importante salientar que seu uso antecipa informações para análise
do impacto que, na hipótese de o simulador não ser utilizado, seriam obtidas
somente com a implementação e testes de cada um dos cenários, envolvendo a
questão do custo de manutenção do software-alvo.
A não criação de cenários alternativos para efeito de comparação e análise
entre os possíveis cenários, mas sim, a criação e utilização de um modelo ou
solução ad hoc representa a opção por um caminho, não sendo possível indicá-lo
como melhor ou pior.
Ao preparar e manter os modelos de simulação, outro ganho pode ser a
manutenção dos padrões de desenvolvimento da empresa, visto que o modelo de
simulação também é um componente da arquitetura e pode ser consultado quando
necessário.
A contribuição deste trabalho para a comunidade é o roteiro completo, que
compreende o simulador de manutenção, que colaborará para a compreensão das
decisões de manutenção, antecipando visões de desempenho futuro e suas
consequências.
6.2

Atividades de pesquisa
As atividades de pesquisa trouxeram ganhos em relação à melhoria da

organização do conhecimento alinhado com o ambiente de pesquisa científica que é
diferente dos ambientes industriais.
Com um melhor entendimento do conceito de pesquisa, a preparação para
exposições das ideias e dos dados foi facilitada, permitindo inclusive a participação
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em novembro da CLASS2014 (http://www.class2014.com.br/), 1ª. Conferência
Latino-Americana de Segurança em SCADA, na qual foi apresentado um artigo
científico inicialmente preparado durante as aulas e depois revisado para submissão
à Conferência, tendo sido aceito e apresentado em 05 de novembro de 2014.

6.3

Trabalhos futuros
Para continuações deste trabalho, é possível sugerir a utilização conjunta do

método CBAM em adição ao método ATAM e a possível inclusão de mais
informações gerenciais, tais como custo de alocação das equipes de manutenção.
Outra linha de pesquisa que não foi coberta diz respeito à simulação de
sistemas que compartilhem módulos entre vários produto de software.
Verificou-se neste experimento que outras informações geradas pelo simulador
poderiam ser incluídas na análise do cenário mais indicado, visto que a “Quantidade
de Operações” executadas (Number Out) pode ser levada em consideração na
análise do tempo total de execução, em que um tempo total de execução menor
pode ser afetado por um cenário no qual um número menor de operações é
executada.
Também se podem sugerir estudos e pesquisas no uso do simulador para a
diminuição de problemas em caso de desativação ou substituição de sistemas de
software, pois este simulador de manutenção de software não é indicado em casos
de descontinuidade do software ou troca de tecnologia, pois nesse caso todos os
módulos serão alterados e depois deixarão de ser utilizados, perdendo o sentido
atual que é aumentar o tempo de vida de um software-alvo pelo uso de simulação.
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APÊNDICES
Apêndice A – Detalhes utilizados dos relatórios do simulador
Exemplo de parte do relatório de saída do simulador ARENA e descrição de
alguns campos encontrados no relatório.


Página 01 do relatório obtido na simulação
o Campo “Number Out” indica que houve a

execução de 100

operações ante 100 possíveis no cenário simulado.

Indica que houve a

execução de 100

operações ante 100 possíveis no cenário
simulado.
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Página 02 do relatório obtido na simulação

Os campos destacados em amarelo são utilizados nos experimento.

VA Time: Indica o tempo gasto executando a
atividade, mas que agrega valor.

NVA Time: Indica o tempo gasto executando a
atividade, mas que não agrega valor.

Wait Time: Tempo de Espera na fila

Transfer Time: Tempo de deslocamento (tem
que ser menor que o NVA)

Total Time: Tempo total gasto no sistema

Number In: Indica a quantidade de operações a
serem executadas

Number Out: Indicando o total de operações
efetivamente executadas

WIP: Número de entidades que permaneceram
em processamento no sistema após o término
da simulação.
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Apêndice B – Relatórios gerados durante as simulações
Modelo base executando 01 operação
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Cenário 03 executando 100 operações
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ANEXOS
Anexo A - Lista de transações geralmente encontradas em um ATM
Transações que envolvem Dispensa de Numerário



Pagamento avulso de cartão



Pagamento de contas com envelope com cheques de outros banco



Pagamento de contas com envelope com débito em conta



Pagamento de contas com envelope em dinheiro para cliente



Pagamento de GPS com débito em conta



Pagamento de IPTU(nº inscrição) com débito em conta



Pagamento de IPVA (renavam) com débito em conta



Pagamento de Tarifas Públicas e Privadas



Pagamento de Títulos de Outros Bancos em Conta Corrente



Pagamento IPTU (nº inscrição)



Pagamentos com envelope



Saque Bolsa Família



Saque de Conta Salário



Saque em Conta Corrente



Saque em Conta INSS



Saque em Conta Poupança



Saque Poupança Integrada



Saque Private Label



Saque Renda Minha



Saque Social



Saque Solidariedade
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Transações que envolvem Consultas e Relatórios



Consulta Aceite de Transferência



Consulta CredFácil (Simulação)



Consulta de antecipação salarial



Consulta de cancelamento de agendamento



Consulta de CET (custo efetivo total) - Antecipação Salarial



Consulta de Endereço de Correspondência



Consulta de faturas



Consulta de fundos de investimento para aplicação



Consulta de fundos de investimento para resgate



Consulta de Pagamentos com Código de Barras



Consulta Limites da Conta para Crédito Consignado



Consulta Limites de Saldo para Refin. de Crédito Consignado



Consulta Pagamento IPVA (renavam)



Consulta Produtos do Contrato Único



Consulta Valor Disponível Crédito Consignado



Extrato anual de tarifas



Extrato Bolsa Família



Extrato Conta Investimento



Extrato Contra-cheque



Extrato de beneficiários DOC/TED



Extrato de Conta Especial de depósitos identificados



Extrato de Conta Especial de pagamentos com código de barras



Extrato de Conta Especial por período
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Extrato de depósitos identificados



Extrato de pagamentos com código de barras



Extrato por período de Conta Salário



Extrato por Período em Conta Corrente



Extrato Poupança Integrada



Extrato Private Label



Extrato Solidariedade



Extratos



Poupança Investimento Extrato



Saldo Bolsa Família



Saldo Conta Investimento



Saldo de Conta Especial



Saldo de Conta Salário



Saldo em Conta Corrente



Saldo em Conta INSS



Saldo em Conta Poupança



Saldo Poupança Integrada



Saldo Poupança Investimento



Saldo Private Label



Saldo Solidariedade

Transações de Configuração e Controle



Abastecimento de numerário



Configuração de cassetes



Controle transição modo cliente e modo operador
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Entrada em modo operador



Recolhimento de numerário



Saída modo operador

