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RESUMO

Modelos de casos de uso são utilizados como um método de captura e
especificação de requisitos funcionais. Todavia, sua utilização não garante uma
especificação de boa qualidade, pois a elaboração do modelo de caso de uso, feito em
sua maior parte em linguagem natural, dá margem à presença de diversos defeitos em
sua elaboração, tais como ambigüidades, pouca compreensibilidade e omissões,
diminuindo assim os seus benefícios potenciais. Com o objetivo de aumentar a
qualidade dos modelos de caso de uso, este trabalho apresenta uma proposta de
inspeção nesses modelos. A proposta é composta de modelos de qualidade para
diagramas de caso de uso e descrições de caso de uso, ckecklists, artefatos de registro
de inspeção e uma medição da inspeção. Atividades de inspeção são definidas para a
correta aplicação da proposta.
Para a avaliação da proposta, são comparados os checklists propostos com os
checklists RUP e OpenUP, assim como a inspeção é aplicada em projetos reais, e os
resultados são avaliados. Na avaliação, foi possível verificar que a inspeção proposta
é eficaz no encontro de defeitos em modelo de caso de uso. A adoção da inspeção
proposta em processos de desenvolvimento de software poderá representar, além de
um meio de descoberta de defeitos, um meio para sua prevenção, pois os
especificadores de modelos de caso de uso poderão se basear nos modelos de
qualidade propostos como base para o seu trabalho.

Palavras chave: Modelo de Caso de Uso, Qualidade de Caso de Uso, Inspeção,
Especificação de Requisitos de Software, Modelo de Qualidade de Especificação,
Medição de Especificação.

ABSTRACT

Use case models are used as a method for capturing and specifying functional
requirements. However, its use do not guarantee a good quality specification,
because the use of natural language gives way to errors in its elaboration, as
ambiguities,

misunderstandings and omissions, decreasing its potential benefits.

With the goal to increase quality in the use case models, this research proposes an
inspection in these models. The proposal is composed of quality models for the use
case diagrams and use case descriptions, checklists, inspection register artifacts and
an inspection quality measurement. The inspection activities are defined for the
correct application of the proposal.
In order to evaluate this proposal, a comparison with existing checklists for
RUP and OpenUP, as well as the use of the inspection into real projects are made,
and the results are evaluated. In this evaluation it was possible to see that the
inspection is effective in the finding of flaws in the use case model. The use of the
proposed inspection into software development processes can be a way to find
existing errors in the model, as well as a way to prevent these errors to happen,
because the model use case specifier can use the quality models proposed as a base
for their work.

Key words: Use Case Model, Use Case Quality, Inspection, Software Requirement
Specification, Specification Quality Model, Specification Measurement.
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1. Introdução

Apresenta-se neste capítulo a estrutura do presente trabalho, iniciada pela
motivação, que delimita o problema e sugere a necessidade da realização da presente
pesquisa. O capítulo também apresenta os objetivos, os resultados esperados, a
metodologia utilizada para a concretização dos objetivos e dos resultados esperados e
uma breve descrição do conteúdo dos capítulos que organizam o trabalho.

1.1. Motivação
O modelo de caso de uso, amplamente utilizado na indústria de software e no
setor acadêmico, é um método de captura e documentação de requisitos, que permite
especificar os requisitos de acordo com os objetivos do usuário em sua interação com
o software, o que melhora muito o entendimento entre equipes de desenvolvimento e
usuários (SPENCE e BITTNER, 2003).
O modelo de caso de uso é composto de diagramas e descrições de casos de
uso, e deve descrever a completa funcionalidade do sistema. Todos os requisitos
funcionais descritos são utilizados como entrada para diversas atividades no
desenvolvimento de software, tais como o projeto, codificação e testes. Portanto, a
qualidade do modelo de caso de uso tem impacto significativo na qualidade do
restante do produto.
A maior parte do modelo é elaborada em linguagem natural, o que o torna
simples de utilizar e de entender. No entanto, a aparência de simplicidade no modelo
pode representar um perigo, na medida em que pode levar equipes de
desenvolvimento a cometer erros na sua elaboração, diminuindo assim seus
benefícios (FOGARTY, 2004). A utilização da linguagem natural para descrever o
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comportamento de um sistema se torna um ponto crítico, visto que ela está sujeita à
ambigüidade, redundâncias, omissões, e outros erros que geram problemas quando a
precisão e clareza são fundamentais. (FANTECHI, 2002).
Diversas diretrizes de como construir bons modelos de caso de uso já existem,
mas sua qualidade aumenta se, além de seguidas as diretrizes, também for aplicada
uma inspeção de qualidade (ANDA, 2002). Inspeção é uma atividade que se baseia
no exame visual de produtos do desenvolvimento para detectar defeitos, violações de
padrões de desenvolvimento, e outros problemas (IEEE, 1990).
Em adição a detectar defeitos, a inspeção é uma maneira sistemática de ensinar
a equipe de desenvolvimento a construir um software melhor, atuando também de
forma preventiva à ocorrência de defeitos (SHULL, 2000).
Acrescenta-se à motivação o fato de que é reconhecidamente comprovado que
cerca de 60% dos problemas de software se originam na fase de requisitos, sugerindo
que atuar na busca de qualidade em requisitos assume uma importância maior do que
em outras fases do desenvolvimento (ROBERTSON, 2006).
Para Anda (2002), poucos trabalhos existem na área de inspeção de modelo de
caso de uso, o que torna a pesquisa e aplicação do presente trabalho importante para
a área de Engenharia de Software, na medida em que busca contribuir para a
melhoria da qualidade de especificação de requisitos.

1.2. Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor uma inspeção em modelo de caso de uso, e
sua respectiva avaliação, através de sua aplicação.
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A proposta envolve a criação de um modelo de qualidade para diagrama de caso
de uso e um modelo de qualidade para a descrição de caso de uso. Nos modelos, são
definidos atributos de qualidade e regras de elaboração, e a partir desse modelo,
ckecklists para verificar se os diagramas e descrições do caso de uso inspecionado
atendem aos modelos de qualidade proposto. A proposta também envolve artefatos
de registro de inspeção e criação de medição da inspeção para diagramas e descrições
de caso de uso. Através da medição, objetiva-se um resultado quantitativo e
qualitativo da qualidade do diagrama e da descrição de caso de uso, sem a qual a
noção de qualidade seria baseada apenas na intuição. Além disso, o resultado obtido
possibilita a decisão se o produto inspecionado poderá passar para a próxima fase de
desenvolvimento ou se terá que retornar para a correção dos defeitos encontrados.
Para a correta aplicação, atividades de inspeção são definidas na proposta.

1.3. Resultados Esperados
Espera-se, com a aplicação da inspeção proposta, propiciar o aumento da
qualidade de modelos de caso de uso, através de um confronto entre o modelo de
caso de uso inspecionado e um modelo de qualidade, que aponte os defeitos
encontrados e os atributos de qualidade afetados. Os defeitos encontrados poderão
servir como base para que o especificador tome ações de correções e melhorias aos
casos de uso, antes que eles passem para a próxima etapa de desenvolvimento.
Visto que o modelo de caso de uso é utilizado nas etapas seguintes do decorrer
do processo de desenvolvimento de software, aumentar sua qualidade significa
aumentar a qualidade do software como um todo, contribuindo para uma redução do
número de falhas e menos custos, devido à redução de retrabalho.
Com a adoção da inspeção em processos de desenvolvimento, espera-se, além
de detectar defeitos, poder preveni-los, pois especificadores de modelo de caso de
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uso poderão utilizar os modelos de qualidade propostos como base para o seu
trabalho.

1.4. Metodologia
Para alcançar os objetivos, de forma que os resultados esperados possam ser
viabilizados, adota-se como metodologia uma ampla pesquisa bibliográfica sobre
boas práticas e diretrizes de elaboração de modelo de caso de uso, onde foram
utilizadas, como referência, vários artigos relevantes, a UML versão 2.1.1 (OMG,
2007), o livro “Use Case Modeling” de Ian Spence e Kurt Bittner (SPENCE e
BITTNER, 2003), considerado o melhor livro de Modelagem de Caso de Uso por
Ivar Jacobson, criador do modelo de caso de uso, em seu artigo “Use Cases:
Yesterday, Today, and Tomorrow” (JACOBSON, 2003). A pesquisa bibliográfica
também engloba inspeção de software, utilizando-se como principais referências o
IEEE (1990), Tom Gilb (GILB e GRAHAM, 1993) e Michael Fagan (2001), criador
do método de inspeção.
Soma-se à metodologia, um comparativo de três modelos de qualidade de
especificação de requisitos de software (IEEE, 1998), (DAVIS et al, 1993),
(FABBRINI et al, 2001), a servirem como base para a criação e proposta de modelos
de qualidade para diagramas de descrições de caso de uso.
Após pesquisas bibliográficas e do comparativo dos modelos de qualidade de
especificação, é feita uma proposta de inspeção em modelo de caso de uso, composta
de modelos de qualidade de diagrama e descrição de caso de uso, checklists como
ferramenta de inspeção, artefatos de registro de inspeção e medição da inspeção.
Também são definidas as atividades de inspeção para a aplicação da proposta. Para a
avaliação da proposta, são feitos comparativos dos checklists propostos com outros
existentes e aplicação da proposta em projetos reais, para análise da sua eficácia.
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1.5. Organização do Trabalho
O trabalho está dividido em cinco capítulos.

O Capítulo 1 apresenta motivação, objetivo, resultados esperados, metodologia
e organização do trabalho.

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica, definindo conceitos sobre
requisitos de software, modelo de caso de uso, inspeção de requisitos de software e
modelos de qualidade de especificação de software.

O Capítulo 3 apresenta a proposta de inspeção em modelos de caso de uso.

O Capítulo 4 apresenta a avaliação da proposta, com comparativos dos
checklists propostos com checklists RUP e OpenUP, e aplicação da proposta em dois
projetos reais, assim como avaliação dos resultados.

O Capítulo 5 contém a conclusão, com análise da contribuição dada pelo autor
através da dissertação. Também constam nesse capítulo as sugestões para futuras
pesquisas sobre o tema em trabalhos subseqüentes.
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2. Revisão Bibliográfica

Este capítulo apresenta um levantamento bibliográfico de temas relacionados ao
modelo de caso de uso, definindo conceitos e sistematizando as principais diretrizes
de elaboração para a construção de um bom modelo de caso de uso. Também é feita
uma pesquisa sobre inspeção de software e modelos importantes de qualidade de
especificação de requisitos de software.

2.1. Conceitos de Requisitos de Software
Para Sommerville (2003), requisitos são descrições dos serviços do sistema e de
suas restrições, geradas durante o processo da engenharia de requisitos. O Dicionário
Aurélio (2004) define requisito como uma condição necessária para se alcançar certo
objetivo. Este trabalho adota a definição de Robertson (2006), onde um requisito é
alguma coisa que o sistema deve fazer ou uma qualidade que ele deve ter.
Os requisitos podem ser divididos em requisitos funcionais, que é o que o
sistema deve fazer, e os requisitos não funcionais, que representam as qualidades que
o sistema deve ter. Exemplos de requisitos não funcionais são os requisitos de:
usabilidade, confiabilidade, desempenho, facilidade de manutenção e capacidade de
expansão.
A Engenharia de Requisitos é uma disciplina da Engenharia de Software, que
engloba todas as atividades envolvidas na descoberta, documentação e manutenção
de um conjunto de requisitos para um sistema computacional. (SOMMERVILLE,
1998). O uso do termo “engenharia” implica que técnicas sistemáticas e repetíveis
devem ser utilizadas para garantir que os requisitos do sistema sejam completos,
consistentes e relevantes.
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O principal documento trabalhado em Engenharia de Requisitos é o documento
de requisitos. Para Sommerville (1998), o documento de requisitos é uma declaração
formal dos requisitos para todos os envolvidos, que podem ser clientes, usuários
finais ou a equipe de desenvolvimento do software. Dependendo da organização, o
documento de requisitos pode receber diversos nomes, tais como “especificação
funcional”, “definição de requisitos” ou, como utilizado neste trabalho,
“especificação de requisitos de software”. A especificação, portanto, é o documento
formal do requisito, retratado neste trabalho pelo modelo de caso de uso.

2.2. Conceitos de Modelo de Caso de Uso
A UML (OMG, 2007) define casos de uso como um meio de especificar e
capturar requisitos de um sistema, definindo seu comportamento de acordo com as
necessidades dos usuários ou outras entidades que interagem com o sistema,
representados como atores.
Para Spence e Bittner (2003 p.3), a idéia básica por trás do modelo de caso de
uso é bastante simples: “Para alcançar o coração do que um sistema deve fazer,
primeiro é preciso focar em quem (ou o quê) irá usá-lo. Depois, é preciso focar em o
quê o sistema deverá fazer para esses usuários”. Assim, um modelo de caso de uso
representa o relacionamento entre os usuários, chamados de atores, e as
funcionalidades do sistema. O termo modelo é utilizado para o conjunto do diagrama
e descrições de casos de uso.
Na literatura, é freqüentemente encontrado o conceito de descrição de caso de
uso como uma seqüência de ações que demonstra o comportamento do sistema
através da interação com o usuário. No entanto, este conceito pode ser considerado
simplista, na medida em que não enfatiza um conceito que para Jacobson é essencial:
o de que o caso de uso deve produzir um resultado de valor para o usuário
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(JACOBSON, 1992). Jacobson considera que é o resultado de valor que orienta a
quantidade de casos de uso que um projeto deve ter, dúvida freqüente entre os
desenvolvedores, e assim evita que múltiplos casos de uso sejam construídos, erro
freqüente em projetos.
O conceito dado por Kruchten (2004), considera o resultado de valor
enfatizado por Jacobson: “Um caso de uso é uma seqüência de ações que um sistema
executa e que produz um resultado de valor para um ou mais atores”.
(KRUCHTEN, 2004 p.98).
O ator representa um papel desempenhado por um usuário ou qualquer entidade
que interaja com o sistema, e não o usuário em si. (OMG, 2007 p.586). Uma
seqüência de ações é um fluxo específico de ações que ocorrem através do sistema
em resposta a uma ação do ator. Um resultado de valor é o resultado produzido pela
seqüência de ações, e que deve ser útil e relevante para um ator (KRUCHTEN,
2004).
O diagrama de caso de uso representa o modelo de caso de uso, mostrando os
atores, os nomes dos casos de uso e os relacionamentos entre eles. Para cada caso de
uso no diagrama, deve haver uma descrição de caso de uso, descrevendo como atores
e sistemas colaboram para chegar no objetivo representado no caso de uso.
No diagrama, os atores são representados por esquemáticos da figura humana,
enquanto os casos de uso são representados por elipses, conforme mostra a Figura 1.
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Figura 1. Exemplo de diagrama de caso de uso

Além dos nomes, atores e casos de uso devem ter uma breve descrição. Sem
isto, pode-se pensar que todos concordam em quem ou o quê os atores e casos de uso
representam, quando na verdade há diferentes conceitos entre os envolvidos
(SPENCE e BITTNER, 2003 p.29). Estas descrições devem ser simples e diretas,
não ocupando mais do que um simples parágrafo. Os autores colocam que se houver
dificuldade na elaboração da breve descrição de atores e casos de uso, deve ser
revista se há a necessidade deles.
Uma descrição de caso de uso geralmente é formada por nome, atores
relacionados, breve descrição, fluxo de básico de eventos, fluxo alternativo,
requisitos especiais, pré-condições, pós-condições, pontos de extensão.
O fluxo básico descreve a forma normal de alcançar os objetivos do caso de
uso. O fluxo alternativo, também chamado de opcional ou exceção, descreve as
opções que podem ocorrer ao fluxo básico. O fluxo alternativo engloba situações de
diferentes opções do usuário ou situações anormais que podem ocorrer.
Pré e pós-condições são estados em que o sistema precisa estar quando o caso
de uso começa e termina. Elas ajudam no teste e no entendimento do caso de uso, e
podem ser omitidas se forem insignificantes. (SPENCE e BITTNER, 2003 p. 179)
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Os pontos de extensão indicam outros casos de uso que complementam a
funcionalidade do caso de uso em questão. Uma extensão deve ser usada apenas
quando o caso de uso de extensão é completamente separado do caso de uso de base.
De outra forma, um fluxo alternativo deve ser usado (Jacobson, 2003).
Para Spence e Bittner (2003 p.242), se o fluxo alternativo for muito simples,
pode ser descrito dentro do fluxo básico. Para isso, os passos do fluxo alternativo
devem ser poucos e curtos, para não causar o desvio de entendimento do fluxo
principal.

2.3. Histórico do Modelo de Caso de Uso
O modelo de caso de uso tem origem no trabalho de Ivar Jacobson, na Ericson,
no final da década de 1960 (SCOTT, 2003). Jacobson e sua equipe modelaram um
sistema de telecomunicações muito extenso, usando casos de uso, que na época eram
chamados de casos de tráfego. Estes serviram como base para o trabalho de análise,
projeto, construção e teste do referido sistema. Os chamados casos de tráfego, porém,
apenas listavam e nomeavam funções, sem detalhá-las. O próprio Jacobson declara:
“O sentimento geral era que nós não conhecíamos realmente o que eram as
funções” (JACOBSON, 2003).
Em 1986, Jacobson transformou os chamados casos de tráfego em casos de uso,
onde o foco eram as definições das funcionalidades (SCOTT, 2003). O livro de
Jacobson, Object-Oriented Software Engineering (JACOBSON, 1992), lançou a
idéia de que os casos de uso devem ser a força diretiva mais importante no
desenvolvimento de software.
Em 1997, a Unified Modeling Language - UML, padronizou sua primeira
versão, incluindo as notações de casos de uso (SCOTT, 2000). A UML é uma
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linguagem padronizada para especificar, visualizar, construir e documentar
documentos de um sistema. A evolução da UML é controlada pelo Object
Management Group – OMG, em um processo de discussão pública.
As notações propostas pela UML foram amplamente adotadas tanto pela
indústria de software como pelo setor acadêmico. Atualmente, a UML encontra-se na
versão 2.1.1 (OMG, 2007)

2.4. Benefícios do Modelo de Caso de Uso
Para Scott (2003 p.21), os casos de uso são bastante indicados para a definição
de funcionalidades do sistema por várias razões. Por serem expressos sob a
perspectiva dos usuários do sistema, estes se vêem refletidos no texto. Sem a
utilização de casos de uso, é relativamente difícil para um usuário se ver no contexto
de um texto convencional de especificação de requisitos. Por serem expressos em
linguagem

natural,

facilitam

o

entendimento

entre

leitor

e

equipe

de

desenvolvimento. Para o gerenciamento do desenvolvimento, oferecem um meio
simples de decompor os requisitos em partes. Essa estratégia permite que os
problemas sejam focados separadamente, abrindo a possibilidade de alocação de
trabalho paralelo a equipes (SCOTT, 2003).
Para Spence e Bittner (SPENCE e BITTNER, 2003), os casos de uso resolvem
o problema de contextualização dos requisitos, isto é, na forma declarativa, é difícil
descrever quando e sob quais condições o comportamento ocorre. O caso de uso
soluciona este problema, estabelecendo a ordem em que os passos devem acontecer.
Os requisitos funcionais são o foco da captura dos casos de uso, mas através
deles, também é possível capturar requisitos não funcionais associados ao
comportamento do sistema, tais como tempo de resposta, quantidade de usuários

12

concorrentes, locais e freqüência de uso, usabilidade, segurança, disponibilidade e
restrições impostas de fora do sistema (GOTTESDIENER, 2003) e (SPENCE e
BITTNER, 2003 p.11). Preferencialmente, estes requisitos não devem ser
documentados no modelo de caso de uso, devendo ser tratados a parte, por métodos
que fogem de escopo deste trabalho.
Os casos de uso formam a base para fases de projeto, construção e teste do
processo de desenvolvimento; daí é possível verificar um exemplo de reuso em um
alto nível, no nível de modelagem, onde um modelo será usado para entrada em
vários processos (JACOBSON, 1992 p.123). Adicionalmente, eles contribuem para
um aumento na produtividade do desenvolvimento, pois na medida em que são
identificados e especificados criam naturalmente uma disciplina de trabalho.
(JACOBSON, 1992 p.173).
A engenharia de software, diferentemente da engenharia civil, é uma área com
grande dificuldade em se mostrar o andamento do projeto aos envolvidos,
especialmente aos clientes. Assim, o diagrama de caso de uso pode ser utilizado para
uma visualização rápida do estado de desenvolvimento das funcionalidades do
sistema. No diagrama, pode ser utilizado, por exemplo, cores diferentes para casos de
uso terminados e testados, para os em andamento e para os ainda não implementados
(HANSEN, 2006).
Genericamente, o caso de uso é uma técnica para mitigar risco, especificamente
o risco de envolvidos do projeto não entenderem o que é requerido do sistema para
produzir valor para seus usuários (SPENCE e BITTNER, 2003 p.266).
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2.5. Perfil de um Especificador de Casos de Uso
Para Spence e Bittner(2003 p.202 a 203), devido ao caso de uso focar em o quê
o sistema deve fazer e não em como ele deve fazer, o caso de uso não deve ser
especificado por programadores, já que estes dificilmente conseguirão resistir a
pensar imediatamente em como o sistema irá trabalhar, como seus componentes
serão estruturados e como as funções serão implementadas. Eventualmente, isto pode
ser bom, mas apenas quando há uma idéia muito clara do que o sistema deve fazer, e
na maioria das vezes, esta idéia não está clara antes de um amplo esforço de
entendimento das reais necessidades.
Spence e Bittner (2003 p. 203) acrescentam que escrever casos de uso é uma
tarefa exploratória e visionária, e que um bom autor deverá ter as seguintes
características: habilidade para sintetizar, como oposto de analisar; habilidade para
abordar um problema sistematicamente; algum conhecimento do domínio do
problema ou ao menos, algum conhecimento dos usuários do sistema; algum
entendimento de desenvolvimento de software; habilidade para escrever bem.
A habilidade para sintetizar ao invés de analisar pode ser explicada pelo
significado das duas palavras. Enquanto síntese significa a reunião de elementos
concretos ou abstratos em um todo, ou composição, análise significa a decomposição
de um todo em partes (AURÉLIO, 1986).
Enquanto a análise se preocupa em quebrar em partes o todo que deve ser feito,
a escrita do caso de uso se preocupa em detalhar cada parte, a fim de formar uma
estória coerente com começo, meio e fim, onde todos os passos de ligam, sem
lacunas.
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2.6. Diretrizes de Elaboração do Modelo de Caso de Uso
Previamente à elaboração dos casos de uso, deve ter havido atividades que
estabeleçam um bom entendimento da comunidade de envolvidos, dos problemas a
serem resolvidos, das necessidades e das características que o sistema deve ter. Além
disso, esta visão do sistema deve estar documentada e ser aceita por todos os
envolvidos. Se o projeto não tiver esta visão geral, não é aconselhável despender
muito esforço em atividades de modelagem de caso de uso (SPENCE e BITTNER,
2003 p.85).
Quando iniciada a produção de casos de uso, a primeira atividade é a
identificação de atores. Após eles terem sido identificados, deve-se investigar a
atividade que cada um executará relacionada ao sistema. Deve então ser construído
um diagrama de caso de uso, que liga os atores às principais funcionalidades que
executam.
Quando o diagrama de caso de uso se estabiliza, cada caso de uso deve ser
descrito em maiores detalhes. Jacobson (JACOBSON, 1992 p.162), orienta que
primeiramente seja descrito o fluxo básico, o qual contém o curso de eventos mais
importantes. Depois de descrito o fluxo básico, as variações e exceções que podem
ocorrer ao fluxo básico devem ser descritos no fluxo alternativo.
O curso básico de um caso de uso deve ser o que dá maior entendimento do
caso de uso e não necessariamente o que é executado mais freqüentemente. A razão
para isto é que o caso de uso visa alcançar o entendimento do sistema e não foca na
freqüência com que uma atividade ocorre. (JACOBSON, 1992 p. 355).
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2.6.1. Diretrizes para Granularidade de Casos de Uso
Como o caso de uso deve corresponder a um objetivo de valor para o usuário, o
nome do caso de uso deve identificar e caracterizar este objetivo. (KRUCHTEN,
2004 p. 100).
Segundo diretrizes intituladas como “melhores práticas” (GOTTESDIENER,
2003), os casos de uso devem ser nomeados utilizando um verbo seguido de um
substantivo, podendo incluir um adjetivo ou um qualificador do substantivo. Os
verbos devem ser orientados para o objetivo do usuário e não do sistema, portanto
devem ser evitados verbos como deletar, atualizar, criar, que são ações comuns aos
bancos de dados.
Spence e Bittner (2003 p.112-113) enfatizam a importância do nome dado ao
caso de uso, pois o nome pode fazê-lo mais fácil ou mais difícil de entender. Nomes
passivos transmitem mensagens ambíguas sobre o valor que provêem. Por exemplo,
o nome “Serviço ao Cliente” é vago e não transmite o que o caso de uso faz. Mas se
substituído por “Registra Reclamação”, “Devolve Mercadoria com Defeito”,
imediatamente torna-se claro quais os seus propósitos. Para testar se o nome tem alta
qualidade, a concatenação do ator e o do nome do caso de uso deve produzir uma
sentença significativa. Utilizando os exemplos dados, a frase “Cliente Serviço ao
Cliente” é desprovida de sentido, enquanto “Cliente registra reclamação” é
completamente compreensível.
Para Jacobson (JACOBSON, 1992 p. 173-174), uma dúvida comum é quão
extenso um caso de uso deve ser. Para ele, é melhor que sejam longos do que ter
muitos casos de uso pequenos. Isto se deve porque eles devem traduzir cursos
completos de eventos e não vários subcursos. O argumento é que, segundo o ponto
de vista do usuário, há mais coerência e sentido em ver suas atividades de uma forma
coesa do que dissociadas. Também é mais fácil testar e encontrar falhas em uma
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seqüência lógica de eventos.
A escolha dos nomes dos casos de uso está relacionada com a quantidade de
casos de uso e isto também é um foco de dúvidas e de erros freqüentes.
Para Bittner (2000), é notável que o erro mais freqüente para novatos em casos
de uso, é tratá-los como decomposições funcionais, como é feito em um diagrama de
fluxo de dados.

Bittner acredita que os motivos para que isto aconteça são a

similaridade entre os diagramas de caso de uso e os diagramas de fluxo de dados,
além da experiência das equipes em decomposição funcional.
Conceitualmente, um caso de uso deve combinar funções em uma única função
que reflita um valor real para o ator. As funções que compõem a função de valor
devem ser tratadas como passos do caso de uso e não serem representadas
separadamente, como é feito em uma decomposição funcional.
Para Spence e Bittner (2003 p.108), a criação de muitos casos de uso com
poucas funcionalidades é um problema comum, especialmente para equipes com
experiência em decomposição funcional. Quando isto acontece, os nomes dados aos
casos de uso se parecem com uma lista de funções que o sistema deve executar. À
primeira vista, isto pode não parecer ser um problema, porém, desta forma, um
grande sistema teria centenas ou milhares de casos de uso. Além disso, o valor dos
casos de uso seria perdido, já que eles devem ajudar a focar em o que é realmente
importante e devem refletir objetivos de valor para o ator.
Spence e Bittner (2003 p.221) também ressaltam que casos de uso para as
funcionalidades denominadas CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete) devem ser
evitados. Em vez deles, é melhor escrever uma simples descrição de caso de uso,
então mover rapidamente o desenvolvimento para um protótipo de interface, para
validar os requisitos, pois casos de uso para CRUD são triviais e não acrescentam
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muito valor. O tempo e esforço devem ser aproveitados para os casos de uso que
detenham comportamentos complexos do sistema. Os autores alertam para o fato de
que priorizar esses casos de uso para especificação pode representar uma
procrastinação, ao deixar as funcionalidades mais complexas para depois. Isso
aumenta o risco do projeto, pois pode haver um gasto de tempo muito grande nesses
casos de uso.

2.6.2. Diretrizes para Descrições de Casos de Uso
Spence e Bittner (2003 p.201 a 207) descrevem algumas diretrizes importantes
que devem ser seguidas na descrição de um caso de uso, descritas a seguir.
Escrever simples e diretamente, pois a maioria das pessoas não está acostumada
a escrever clara e concisamente. Um bom exemplo a ser seguido é o estilo dos
jornais, que têm mais que cem anos de experiência em transformar um montante de
informações em um formato simples e direto. Cada sentença e palavra devem ser
escolhidas cuidadosamente para que seu significado seja interpretado de forma
precisa.
Usar cabeçalhos com títulos para comunicar idéias chaves: novamente seguindo
o estilo dos jornais, desta forma o leitor pode entender mais facilmente o conteúdo
apenas lendo os cabeçalhos e se quiser se aprofundar, lê os detalhes.
Escrever em voz ativa: Escrever “O sistema valida a quantia informada” em vez
de “A quantia informada deve ser validada pelo sistema”, é mais direto e curto,
tornando-se mais simples de entender.
Escrever em tempo presente: Isto significa considerar o que o sistema faz e não
o que irá fazer no futuro.
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Escrever o quê o sistema deve fazer e não como ele deve fazer: Antes de
escrever código, é necessário saber o que o sistema deve fazer, sem misturar
questões técnicas de como ele deve fazer. Eventualmente, isto pode ser bom, mas
apenas quando há uma idéia muito clara do que o sistema deve fazer, e na maioria
das vezes, esta idéia não está clara antes de um amplo esforço de entendimento das
reais necessidades.
Também se deve tomar o cuidado de não descrever o que ocorre fora do
sistema: O objetivo do caso de uso é definir requisitos de sistema e não como o
negócio funciona. Processos de negócio devem ser clarificados separadamente
através de modelos de negócio, como o modelo de domínio, sugerido como um dos
documentos de suporte ao caso de uso, descritos a seguir.
A descrição do caso de uso tem que se parecer com uma história (Spence e
Bittner, p.208), um diálogo entre o ator e o sistema de começo e fim. O começo de
um caso de uso não ocorre espontaneamente, é um evento iniciado por um ator.
Portanto, o primeiro passo do fluxo básico do caso de uso deve começar com a frase:
“O caso de uso começa quando o [ator] faz [algo]” Então o sistema fará algo em
resposta.
Também é importante que o caso de uso tenha um fim claro. Afinal, um bom
caso de uso tem um propósito: entregar um resultado para o ator. Portanto, o final do
caso de uso deve assegurar a entrega deste resultado. Para assegurar que o final seja
claro, deve constar a frase: “O caso de uso termina quando [algo] ocorre”.

2.6.3. Diretrizes para Atores
Da mesma forma que a nomenclatura dos títulos de casos de uso ter grande
importância dentro do modelo, os nomes de atores também devem ser
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cuidadosamente escolhidos. Sendo o ator um papel desempenhado por um usuário ou
qualquer entidade que interage com o sistema, um usuário pode representar o papel
de diversos atores diferentes, da mesma foram que um ator pode ser executado por
diferentes usuários (OMG 2007 p.585).
Para Ambler (2003), um ator deve ter um nome que reflita precisamente seu
papel no sistema. Um erro comum é nomear atores com os títulos de seus cargos e
não do papel que desempenha como utilizador do sistema. Isto faz com que o modelo
se torne mais complexo, além de criar uma dependência com a estrutura
organizacional da organização, que, quando alterada, obriga à atualização do modelo
de caso de uso. Ambler (2003) sugere ainda que uma boa indicação de que o modelo
está nomeando cargos em vez de papéis é quando, no diagrama, há vários atores
associados ao mesmo caso de uso.
Cada ator deve ser associado com um ou mais caso de uso, assim como cada
caso de uso deve ser associado com um ou mais atores. Isto quer dizer que não
existe um ator sem relacionamento com um caso de uso e vice-versa. Também não
existe uma interação entre dois atores, sem que este passe pelo caso de uso
(AMBLER, 2003).
Um ator é representado por um ícone de uma figura humana em formato de
bastões, com o nome do ator na proximidade, podendo ser acima ou abaixo. Também
pode ser representado como um retângulo contendo o estereótipo <<ator>> e o nome
do caso de uso. Entidades não-humanas, como máquinas ou outros sistemas, podem
ser representadas com o ícone de um computador (OMG 2007 p.585).

2.6.4. Diretrizes para Relacionamentos entre Atores e Casos
de Uso
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O relacionamento entre atores e casos de uso é chamado de relacionamento de
associação e representa a comunicação do ator com o caso de uso (MELO, 2002).
As associações são representadas com linhas que, opcionalmente, podem ter
uma flecha aberta na ponta, indicando a direção da invocação inicial do
relacionamento. Esta flecha só deve ser usada quando é muito importante enfatizar o
tipo de associação que o ator tem com o caso de uso, se é ele quem o inicia ou se
apenas aguarda a interação gerada pelo caso de uso. Isso porque o uso da flecha pode
causar confusão com o diagrama de fluxo de dados, que utiliza a flecha para
representar troca de informações.

2.6.4.1. Diretrizes para Relacionamentos entre Atores
O único relacionamento entre atores é o relacionamento de generalização
(SPENCE e BITTNER, 2003 p.272), usada para mostrar similaridade entre atores.
O principal valor da generalização é mostrar que certos atores têm
características comuns e nunca deve ser usada para refletir hierarquias entre os
atores, como exemplo em permissões de segurança.
Um relacionamento de generalização entre atores mostra que o ator
especializado herda do ator genérico todos os seus relacionamentos com os casos de
uso, mas que ele, como ator especializado, realiza algo a mais (MELO, 2002).
Deve-se tomar muito cuidado com esse tipo de relacionamento e procurar
analisar a real necessidade da utilização, pois o entendimento do modelo do caso de
uso pode ser dificultado (SPENCE e BITTNER, 2003 p. 273).
Nenhum outro tipo de relacionamento entre atores deve ser representado no
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diagrama de caso de uso, pois comunicações entre atores refletem processos de
negócios, que devem ser representados em modelos de negócios (SPENCE e
BITTNER.2003 p.274).
No diagrama, é utilizada uma linha sólida para representação, seguida de uma
flecha fechada, sendo na origem o ator especializado e no destino o ator genérico,
conforme mostra a Figura 2.

Figura 2. Exemplo de relacionamento de generalização entre atores

2.2.4.2. Diretrizes para Relacionamentos entre Casos de Uso
Os relacionamentos entre casos de uso podem ser de inclusão, extensão e
generalização. O caso de uso incluído deve ser utilizado para dividir funcionalidades,
o caso de uso de extensão deve ser utilizado para acrescentar funcionalidades a um
caso de uso existente, sob devidas condições, e o caso de uso especializado deve ser
utilizado para representar famílias de sistemas.
Jacobson (2003) aponta que a utilização de relacionamentos entre casos de uso
pode causar problemas, como dificultar o entendimento do modelo de caso de uso ou
mesmo dar margem à confusão de tratá-lo como decomposição funcional, o que o
tornou relutante para criar estes relacionamentos. Menciona que só devem ser
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utilizados quando indispensáveis.
Os relacionamentos entre casos de uso são apenas complementos e nunca
devem mudar o valor provido pelos casos de uso base, que se utilizam deles. Para
Spence e Bittner (2003 p. 266), se removidos todos os casos de uso incluídos, de
extensão e especializados, o propósito do sistema deve continuar claro no diagrama.

Relacionamento de Inclusão
O relacionamento de inclusão entre casos de uso indica que um deles,
identificado como caso de uso incluído, terá seu procedimento copiado num local
especificado no outro caso de uso, identificado como caso de uso base (MELO,
2002).
Uma inclusão pode ser entendida como uma invocação de um caso de uso que é
utilizado por vários casos de uso, como uma função dentro de um código fonte
(AMBLER, 2003). Portanto, casos de usos incluídos devem se relacionar com dois
ou mais casos de usos. Um caso de uso incluído que tem relacionamento apenas com
um caso de uso é um sinal de decomposição funcional e deve ser eliminado
(SPENCE e BITTNER, 2003 p.286).
Um exemplo comum de invocação é para o caso de uso de Validação de
Usuário (Login).
No diagrama, é utilizada uma linha com hífens para representação, seguida de
uma flecha aberta apontando para o caso de uso incluído, acompanhada do
estereótipo <<include>> (OMG, 2007 p. 591), conforme exemplificado na Figura 3.
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Figura 3. Exemplo de relacionamento de inclusão entre casos de uso

Relacionamento de Extensão
O relacionamento de extensão entre casos de uso indica que um deles,
identificado como caso de uso base, terá seu procedimento acrescido de outro caso
de uso, identificado como caso de uso de extensão. Uma extensão pode ser entendida
como uma interrupção no caso de uso que dela se utiliza, que poderá ou não ocorrer.
Muitos modeladores de caso de uso evitam a utilização de relacionamentos de
extensão, porque tornam o modelo mais difícil de entender. (AMBLER, 2003).
Jacobson (2003) alerta que um ponto freqüente de confusão é saber quando usar
extensões e quando usar fluxos alternativos. Um relacionamento de extensão é usado
quando o caso de uso de extensão é completamente separado do caso de uso base, de
forma que o caso de uso base continue completo e provendo valor, sem o caso de uso
que estende seu comportamento. De outra forma, um fluxo alternativo deve ser
usado.
Para Spence e Bittner (2003), as seguintes situações justificam a utilização
desse tipo de relacionamento: especificações de funcionalidades adicionadas a um
produto existente, opções de funcionalidades que podem ser compradas
separadamente, descrições de exceções que são tão complexas que se tornam maiores
do que o caso de uso de base, funcionalidades que serão introduzidas em versões
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posteriores.
No diagrama, é utilizada uma linha com hífens para representação, seguida de
uma flecha aberta apontando do caso de uso de extensão para o caso de uso base ou
caso de uso extendido, acompanhada do estereótipo <<extend>>, conforme
exemplificado na Figura 4.

Figura 4. Exemplo de relacionamento de extensão entre casos de uso

Um ponto de extensão é uma característica do caso de uso base que identifica
onde o caso de uso é acrescido pelo caso de uso de extensão (OMG, 2007 p.589).
No diagrama, o caso de uso deve ser representado por uma elipse, contendo o
nome dentro ou abaixo da elipse. Para casos de uso que contém pontos de extensão,
o nome do ponto de extensão deve ser mencionado junto ao caso de uso. A notação é
opcional e é utilizada para a explicação de onde os pontos de extensão ocorrem.
Casos de uso que contenham muitos pontos de extensão podem se utilizar de
uma representação opcional em forma de um retângulo com uma elipse localizada no
lado superior direito do retângulo (OMG, 2007 p.596), conforme mostra a Figura 5.
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Nome do caso de uso
Pontos de extensão:
Nome do ponto de extensão
Idem
Idem
Idem
Figura 5. Exemplo de representação de caso de uso com muitos pontos de extensão

Relacionamento de Generalização
O relacionamento de generalização entre casos de uso indica que um deles,
identificado como o caso de uso especializado, reusa as funcionalidades de outro
caso de uso, identificado como caso de uso generalizado.
Segundo Spence e Bittner, o relacionamento de generalização deve ser usado
para representar famílias de sistemas e não para um único sistema, como por
exemplo, para um sistema que pode ser comercializado para grandes e pequenas
organizações, com funcionalidades variáveis.
No diagrama, é utilizada uma linha sólida para representação, seguida de uma
flecha fechada, sendo na origem o caso de uso especializado e no destino o caso de
uso genérico, conforme mostra a Figura 6.
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Figura 6. Exemplo de relacionamento de generalização entre casos de uso

2.6.5. Diretrizes para Artefatos de Suporte
Para que o modelo de caso de uso tenha sua compreensibilidade aumentada, é
recomendável a presença de outros artefatos, como o glossário, o protótipo de
interface, a especificação suplementar, o modelo de domínio e a especificação de
regras de negócio. A seguir, são apresentados os conceitos dos referidos artefatos.

2.6.5.1. Glossário
O glossário contém a definição de termos comuns no sistema, que são
necessários na descrição do caso de uso. Eles podem ser usados para descrever
termos simples e também para explicar termos complexos que requerem
detalhamento.
A utilização de um glossário simplifica as descrições do caso de uso, cujo foco
é o comportamento e não a terminologia (SPENCE e BITTNER, 2003 p.215). Além
disso, sua adoção diminui o gap de comunicação entre pessoas de software e pessoas
do negócio, pois cada lado usa seus próprios jargões e acrônimos.
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O glossário, portanto, é importante para gerar um entendimento comum do que
cada palavra utilizada realmente significa. É importante, todavia, que a definição
explicitada em glossário seja de clara interpretação.

2.6.5.2. Protótipo de interface do usuário
Como suporte ao modelo do caso de uso, é freqüentemente apropriado
desenvolver protótipos de interface de usuário, preferencialmente com a colaboração
do usuário. (JACOBSON, 1992 p.129).
O protótipo, além de facilitar o entendimento do funcionamento do sistema para
o usuário, através da visualização, ajuda a captar maiores detalhes para o caso de
uso. Um protótipo de interface de usuário pode assumir qualquer forma, desde
esboços em folha de papel até protótipos operacionais e interativos. (SCOTT, 2003
p.39).
Para Gottesdiener (2003), protótipos desenvolvidos na presença de usuários, ou
ao menos revisto por eles, “dão vida aos casos de uso”.

2.6.5.3. Especificação suplementar
Apesar dos casos de uso serem ótimas ferramentas de captação de alguns
requisitos não funcionais, não é adequado documentá-los dentro do modelo de caso
de uso, já que são melhores descritos de uma forma declarativa e muitos deles se
aplicam a vários casos de uso (SPENCE e BITTNER, 2003 p.43).
O Processo Unificado – UP e o Processo Unificado da Rational – RUP propõem
um documento especial para a documentação deste tipo de requisito, chamado de
“Especificação Suplementar” ou “Requisitos Suplementares” (SCOTT, 2003 p.40).
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Se os requisitos não funcionais forem específicos de apenas um caso de uso,
eles também podem ser especificados na seção de “Requisitos Especiais” dentro da
descrição do caso de uso (SPENCE e BITTNER, 2003 p.46).

2.6.5.4. Modelo de domínio
O modelo de domínio representa conceitos relacionados ao problema do mundo
real que o sistema está designado a resolver e que, portanto, deve conhecer
(JACOBSON, 1992).
O diagrama de classes é o veículo mais comum para capturar o conteúdo do
modelo de domínio (SCOTT, 2003), pois através dele é possível visualizar os
relacionamentos entre os conceitos chaves do sistema.
O propósito do modelo de domínio é clarear conceitos e melhorar a
comunicação. Para Spence e Bittner (2003, p.216), o modelo de domínio é um
complemento ao glossário. Enquanto o glossário define conceitos, o modelo de
domínio exibe o relacionamento entre eles.
Por exibirem requisitos de dados, o modelo de domínio também é muito útil
para as especificações de funcionalidades denominadas CRUD (Create, Retrieve,
Update, Delete), que conforme mencionado anteriormente, devem ser evitados de
serem detalhadamente especificados em casos de uso, sendo preferível a descrição
em um único caso de uso e a utilização de protótipo de interface. (SPENCE e
BITTNER, 2003 p. 222).
A Figura 7 mostra um exemplo de modelo de domínio.
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Figura 7. Exemplo de modelo de domínio

2.6.5.5. Regras de Negócio
Regras de negócio são requisitos que restringem como o negócio funciona e
preferencialmente devem ser especificadas separadas do caso de uso (SPENCE e
BITTNER, 2003 p.218). Regras de negócio especificadas dentro da descrição do
caso de uso o torna mais complicado de escrever, validar e manter.
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2.7. Conceitos de Inspeção de Requisitos de Software
O Glossário de Terminologia de Engenharia de Software do IEEE (1990),
define os termos de revisão, inspeção, teste e walkthrough.
Revisão é uma atividade onde vários envolvidos do projeto se reúnem para ler
os produtos de desenvolvimento, que podem ser as especificações de requisitos, com
a finalidade de detecção de defeitos, comentários e aprovação. Os envolvidos do
projeto incluem todos aqueles que são afetados pelo projeto, como equipe de
desenvolvimento, clientes, usuários.
Inspeção, ou teste de inspeção, é uma atividade estática que se baseia no exame
visual de produtos do desenvolvimento para detectar defeitos, violações de padrões
de desenvolvimento, e outros problemas.
Teste é uma atividade na qual um sistema ou componente é executado sob
condições específicas, os resultados são observados ou registrados, e uma avaliação é
feita.
Walkthrough é uma técnica onde pessoas do time de desenvolvimento se
reúnem e o responsável pelo produto do desenvolvimento apresenta-o para os outros
participantes do grupo, a fim de que eles façam perguntas e comentários sobre
possíveis defeitos, violação de padrões de desenvolvimento e outros problemas.
Freqüentemente, os termos inspeção e revisão são utilizados como sinônimos,
porém, quando verificado o significado de cada termo no dicionário (AURÉLIO,
1986), torna-se possível diferenciá-los: Revisão é o ato ou efeito de rever ou revisar;
novo exame; nova leitura. Inspeção é o ato de observar ou de inspecionar; vistoria;
fiscalização, exame feito por inspetor ou por junta inspetora. Por esses significados,
percebe-se que o conceito de inspeção é mais rigoroso que revisão.
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O método de inspeção foi desenvolvido por Michael E. Fagan, em 1976, na
IBM. Para Fagan (2001), é freqüente a confusão dos papéis das revisões,
walkthoughs e inspeções. A diferença é que as revisões e walkthoughs são
conduzidas durante o desenvolvimento do documento para demonstrar e refinar
abordagens, solicitar e comparar pontos de vistas, promoverem melhorias, identificar
problemas e criar soluções para eles. Já as inspeções são conduzidas quando um
documento está completo e tem um único objetivo: encontrar defeitos. Fagan (2001)
explica que o motivo em se manter esse objetivo exclusivo nas inspeções é que
experimentos mostraram que quando as revisões e walkthoughs são incluídas nas
inspeções, ou quando mais que um objetivo é incluído, há uma significativa
degradação da eficácia da detecção de defeitos das inspeções. Gilb e Graham (1993
p.109) observam que a inspeção, diferentemente das revisões e walkthoughs,
enfatizam a necessidade de registro dos resultados de inspeção, como base para a
utilização de medições.
Gilb e Graham (1993 p.8) citam que tanto a inspeção como os testes visam
avaliar e melhorar a qualidade de software antes de sua entrega. Ambos têm o
propósito de encontrar defeitos para que possam ser corrigidos e ambos podem ser
aplicados no início do desenvolvimento de software, embora a inspeção possa ser
aplicada mais cedo que os testes, podendo inclusive ser aplicada em planos e casos
de testes.
A diferença entre inspeção e teste é que a inspeção pode ser aplicada apenas em
documentos e modelos estáticos, enquanto o teste pode avaliar o produto trabalhando
(GILB e GRAHAM, 1993 p.10). O termo teste também é freqüentemente utilizado
para todo processo que visa determinar o comportamento e qualidade de algo.
Para Gilb (GILB, 1996 apud. ANDA, 2002), as inspeções são recomendadas
para detecção de defeitos, as revisões para um consenso entre equipe de
desenvolvimento e usuários, e walkthroughs para treinamento, já que visam a
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propagação de padrões de desenvolvimento entre a equipe. Também é recomendado
que uma inspeção seja feita antes das atividades de revisão e walkthoughs, sendo,
portanto, a inspeção, um pré-requisito para as demais atividades.
Para Gilb e Graham (1993, p.31), é comum que uma especificação de requisitos
esteja infectada com vários defeitos. O propósito da inspeção é olhar para um
documento através de um microscópio para que os defeitos possam ser descobertos.
Apesar de alguns defeitos serem visíveis a um passar de olhos, examinar o
documento em detalhes por um microscópio fará com que mais defeitos perigosos
sejam encontrados (GILB, 1993 p.32).
O IEEE (1990) também define e diferencia termos como erro, defeito, falha e
equívoco. Um erro é a diferença entre um valor ou uma condição verdadeira e o
valor computado, observado ou medido. Neste contexto, um erro pode ser
considerado como o resultado incorreto produzido por uma falha. O IEEE também
considera que o termo “erro” é comumente utilizado para descrever defeito, falha e
equívoco, motivo pelo qual procura distinguir cada um dos termos. Um defeito é
uma instrução incorreta no software que pode gerar uma falha. Uma falha é um
resultado incorreto, produzido por um defeito. Um equívoco é uma ação humana que
produz um resultado incorreto. Esta ação pode ser produzida, por exemplo, por um
programador ou operador.
Fazendo referência a este trabalho, considera-se um erro quando um requisito é
especificado de forma diferente do verdadeiro requisito e um defeito quando um
requisito é especificado sem concordância a um modelo de qualidade proposto.
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2.8. Benefícios da Inspeção
Para Gilb e Graham (1993 p.26), a inspeção tende a melhorar radicalmente a
qualidade de documentos, tendo assim um maior efeito do que a revisão ou
walkthrough.
A inspeção pode parecer que aumentará o tempo de desenvolvimento de um
software, mas na totalidade do desenvolvimento, a sua utilização é compensatória.
Um resumo típico dos principais benefícios da inspeção é o aumento da
produtividade nas fases posteriores à inspeção que se utilizarão do produto
inspecionado, redução de testes de execução, redução de custos de manutenção,
diminuição do prazo de entrega do software, redução dos defeitos, aumento da
qualidade (GILB e GRAHAM, 1993 p.24).
Gilb e Graham (1993 p. 27) consideram como um benefício adicional que os
responsáveis pela elaboração dos documentos terão um cuidado maior em escrever
documentos candidatos à inspeção. Considerado esse aspecto, é possível concluir que
a inspeção é, além de um método de detectar defeitos, um método de prevenção de
defeitos. Os autores também alertam para o fato de que o padrão esperado de uma
inspeção é que se descubra cerca de 60% a 80% de defeitos, sem a exigência de
descoberta de 100% deles (p.109).

2.9. Diretrizes de Inspeção
Pressman (2002 p.201) faz considerações a serem seguidas, para que inspeções
não tenham um efeito ruim sobre o projeto. As inspeções devem ser tratadas como
uma tarefa que faz parte da engenharia de software, e para isso, é preciso alocar
tempo e recursos para a inspeção, além de ser reservado tempo para as modificações
inevitáveis que irão ocorrer como resultado da inspeção. A fim de evitar derivações,
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é importante seguir uma agenda pré-estabelecida do que será inspecionado e evitar
levantar tópicos que não fazem parte desta agenda. Uma inspeção é feita no produto
e não no produtor. Isto é, uma inspeção envolve pessoas e egos; se conduzida
adequadamente, deve deixar todos os participantes com um sentimento de realização;
se conduzida inadequadamente, pode assumir a aura de inquisição.
Para que o objetivo da inspeção seja sempre construtivo e entendido por todos,
Gilb e Graham (1993 p.189) chegam a propor a utilização do termo “problema
potencial” em vez de “defeito”. Dessa forma, acreditam minimizar a resistência dos
autores dos documentos inspecionados.
A norma ISO 19011 (ABNT, 2002), que fornece orientação sobre a gestão de
programas de auditoria, propõe que os registros que não atendam aos critérios da
auditoria sejam classificados como “não-conformidade”, termo utilizado por este
trabalho para registro dos defeitos.
Destaca-se que a inspeção busca enunciar as áreas problemáticas, porém sem
tentar resolver os problemas identificados.
Usualmente, um processo de inspeção é constituído das seguintes fases:
planejamento, detecção de defeitos, registro dos defeitos encontrados e correção dos
defeitos (SHULL, 2000). Essas fases foram propostas por Fagan (1986), criador do
método de inspeção, como já mencionado.
Para Shull (2000), a fase de detecção de defeito é a mais significante, onde
revisores lêem um documento e aplicam uma técnica para a descoberta de defeitos.
Muitas publicações de inspeção de software assumem que inspeções efetuadas
por um único inspetor podem ser tão úteis quanto uma reunião de vários inspetores
(SHULL, 2000). Para Shull (2000), estudos mostram que as reuniões não contribuem
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para encontrar um número de novos defeitos que ainda não tivessem sido
encontrados por revisores individuais (VOTTA, 1993 apud. SHULL, 2000)
(PORTER, 1995 apud. SHULL, 2000).

2.10. Conceitos de Checklist
O checklist é utilizado como uma ferramenta de inspeção e baseia-se em
conceitos das técnicas de leitura, que apresentam diretrizes para a leitura de um
determinado documento de software com o objetivo de encontrar defeitos. Consiste
em uma lista de questões que os inspetores devem responder, atribuindo respostas no
formato sim/não, enquanto lêem um documento de software (TRAVASSOS, 2005).
Para Laitenberger (2002), o checklist é a técnica de leitura mais empregada para
a detecção de defeitos no contexto de inspeção de software. Anda (2000) também
enfatiza que essa é a técnica mais utilizada na indústria, devido à sua fácil
aplicabilidade.

2.11. Diretrizes de Elaboração e Aplicação de Checklist
Para Gilb e Graham (1993, p.56) o checklist deve seguir algumas diretrizes,
como ser derivado de regras de elaboração do produto a ser inspecionado, incluindo,
a cada questão, uma referência à regra da qual é derivada. Essas regras devem ser
informadas previamente ao autor do produto a ser inspecionado, pois consideram
um contra-senso inspecionar a aderência do documento às regras, se o autor do
documento não tiver sido informado da existência das regras na sua elaboração.
O conjunto de questões de um checklist não deve exceder uma única página,
mantendo acerca de 25 questões. Por esta razão, as questões devem se concentrar nos
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maiores defeitos, não havendo a necessidade de conter todas as questões possíveis.
As questões devem ser diretas e objetivas, e devem esclarecer as regras de
elaboração do produto inspecionado. Também devem ser formatadas de forma que a
resposta negativa represente a identificação de um problema. Além disso, cada
questão deve conter sugestões de níveis de severidade, dependendo do impacto que o
defeito encontrado pode causar.
O checklist deve se manter atualizado para refletir a experiência dos defeitos
mais freqüentes. Gilb e Graham (1993, p.173) enfatizam que o checklist tem como
propósitos instruir os inspetores sobre o quê inspecionar, descrever as regras de
elaboração em detalhes, definir e classificar os defeitos por níveis de severidade,
encorajar melhoria contínua de qualidade. Para os autores, o tempo ideal de
aplicação do checklist é de uma hora por página inspecionada, por inspetor. Porém,
esse tempo pode variar de acordo com aspectos individuais, como habilidade e
experiência do inspetor, aspectos do documento, como qualidade do documento e
total de páginas, aspectos de ambiente, como barulho e interrupções.
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2.12.

Modelos

de

Qualidade

de

Especificação

de

Requisitos de Software
Descrevem-se neste capítulo três modelos de qualidade de especificação de
requisitos de software, sendo eles propostos pelo IEEE (1998), pelos autores Davis et
al (1993) e por Fabbrini et al (2001). A descrição destes modelos é utilizada também
no capítulo 3, onde é feito um comparativo entre os três modelos, com a finalidade
de obter uma base para a proposta de modelos de qualidade para diagramas e
descrições de caso de uso.

2.12.1. Modelo de Qualidade de Especificação Segundo IEEE
O Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE (1998), em suas
práticas recomendadas para uma boa especificação de requisitos de software, define
como características a correção, a não ambigüidade, a completeza, a consistência, a
classificação por importância ou estabilidade, a verificabilidade, a modificabilidade e
a rastreabilidade.
A definição de cada uma das características é descrita a seguir:
2.12.1.1. Correção
Nas práticas recomendadas por IEEE (1998), uma especificação de requisitos
de software é correta se todo requisito especificado reflete exatamente o que o
sistema deve fazer.
2.12.1.2. Não ambigüidade
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Nas práticas recomendadas por IEEE (1998), uma especificação de requisitos
de software não é ambígua se todo requisito especificado tem apenas uma
interpretação. Isto significa que cada requisito é descrito usando um único termo. Em
casos onde um termo possa ter múltiplos significados, este deve ser incluído em
glossário onde seu significado é especificado de forma clara.
2.12.1.3. Completeza
Nas práticas recomendadas por IEEE (1998), uma especificação de requisitos
de software é completa se inclui os seguintes elementos:
- Definição de resposta do sistema para todas as entradas de dados em todas as
situações, considerando valores de entradas válidos e inválidos.
- Explicações para todas as figuras, tabelas e diagramas, e definição de todos os
termos e unidades de medida.
Esta definição para completeza se diferencia de outras literaturas (MORA e
DENGER, 2003), já que freqüentemente a completeza é definida como a
contemplação de todos os requisitos.
Ainda para IEEE (1998), qualquer especificação que tenha cláusula de “para ser
determinado”, não é uma especificação completa. Todavia se esta cláusula for
necessária, deve ser acompanhada de descrição das causas, definindo o que deve ser
feito, quem é responsável e quando este requisito será determinado.
2.12.1.4. Consistência
Nas práticas recomendadas por IEEE (1998), uma especificação de requisitos
de software é consistente se os requisitos não se conflitam. Isto pode ocorrer quando
um requisito é descrito de uma forma em um lugar e, em outro lugar, é descrito de
forma diferente e conflitante com o primeiro.
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2.12.1.5. Classificação por importância
Nas práticas recomendadas por IEEE (1998), uma especificação de requisitos
de software é classificada pela importância se cada requisito tem um identificador
para indicar a importância de um requisito. Esta classificação ajuda clientes e
desenvolvedores a priorizar esforços em partes da especificação. Tipicamente, os
requisitos especificados não são igualmente importantes, alguns podem ser essenciais
enquanto outros podem ser apenas desejáveis.
Uma forma de classificação pode ser, por exemplo, essencial, que indica que o
software não será aceito sem os requisitos essenciais implementados; condicional,
que indica que o produto não deixará de ser aceito sem os requisitos condicionais
implementados; e opcional, indicando requisitos que excedem as necessidades
prioritárias e podem ou não ser implementados.
2.12.1.6. Verificabilidade
Uma especificação de requisitos de software é verificável se os requisitos são
passíveis de serem testados. Os requisitos não são verificáveis quando utilizam termos
como “bom”, “muito”, “pouco”, devido à dificuldade de se precisar um único significado
destas palavras.

2.12.1.7. Modificabilidade
Nas práticas recomendadas por IEEE (1998), uma especificação de requisitos
de software é modificável se sua estrutura e estilo são tais que quaisquer mudanças
nos requisitos possam ser feitas facilmente. Nesta definição, o IEEE (1998) faz uma
referência genérica à organização da especificação, manifestada através de índices e
referências, e simplicidade, manifestada através da não redundância.
A redundância pode ocasionalmente ajudar uma especificação a ser mais
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legível, mas pode ser um problema quando o documento for atualizado e o requisito
for alterado em apenas um lugar. Isto torna a especificação inconsistente. Quando a
redundância for necessária, a especificação deve incluir links de referências para
torná-la modificável.
2.12.1.8. Rastreabilidade
Nas práticas recomendadas por IEEE (1998), uma especificação de requisitos
de software é rastreável se a origem de cada um de seus requisitos é clara e se isto
facilita a referência para cada requisito em desenvolvimento futuro. Os seguintes
dois tipos de rastreabilidade são recomendados:
Rastreabilidade para trás: Cada requisito tem que ter sua origem em
documentos iniciais do projeto.
Rastreabilidade para frente: Cada requisito tem que ter um único nome ou
número de referência. A rastreabilidade para frente é especialmente importante
quando o software entra em operação e na fase de manutenção. Conforme código e
documentos de projeto são modificados, é importante determinar quais os requisitos
que serão afetados por estas modificações.

2.12.2. Modelo de Qualidade de Especificação Segundo Davis
et al.
Para Mora, o trabalho de Davis et al. (1993) é utilizado como base para muitos
trabalhos de qualidade de especificação. Em seu trabalho, os autores apresentam 18
atributos de qualidade que devem constar em uma especificação, conforme
apresentados na Tabela 1.
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Atributo de qualidade
2.12.2.1. Não

Definição
Cada especificação de requisito deve ter apenas uma interpretação.

ambigüidade
2.12.2.2. Completeza

2.12.2.3. Correção

- Tudo o que o software deve fazer deve estar incluso na especificação.
- Todas as interações de entrada externa ao sistema devem ter uma
resposta do sistema.
- Todas as páginas devem ser numeradas, todas as figuras e tabelas
devem ser numeradas, nomeadas e referenciadas, todos os termos
definidos, todos os materiais referenciados devem estar presentes.
- Nenhuma seção dever estar marcada como “para ser especificado”.
Toda especificação de requisito deve representar exatamente o que o
sistema deve executar.

2.12.2.4.
Compreensibilidade

Todos os envolvidos devem compreender o significado de todos os
requisitos com o mínimo de explanação.

2.12.2.5. Verificabilidade

Todo requisito deve ser possível de verificação futura se foi atendido.

2.12.2.6. Consistência
interna
2.12.2.7. Consistência
externa

Os requisitos do sistema em questão não podem se conflitar.

2.12.2.8.
Alcançabilidade
2.12.2.9. Precisão
2.12.2.10.
Independência de
ferramenta de interface
2.12.2.11.
Rastreabilidade
2.12.2.12.
Modificabilidade
2.12.2.13.
Armazenamento
eletrônico
2.12.2.14. Prototipação

A fim de verificar se um requisito é alcançável, um protótipo de interface
deve acompanhar toda especificação.
Os requisitos devem ser precisamente descritos.
Deve haver mais de uma ferramenta de interface capaz de viabilizar o
requisito.

2.12.2.15. Classificação
por importância
2.12.2.16. Classificação
por estabilidade
2.12.2.17. Referência à
versão
2.12.2.18. Não
redundância

Os requisitos do sistema em questão não podem se conflitar com outros
sistemas.

Cada requisito deve ser referenciado a fim de que possa ser rastreado.
Mudanças devem ser possíveis de serem feitas de forma fácil.
As especificações devem estar eletronicamente armazenadas de forma
organizada.
Se o protótipo de interface pode se comportar de forma simulatória, os
autores consideram como um atributo adicional de qualidade.
Cada requisito deve ser numerado conforme a importância dada pelo
cliente. Ex.: N= Necessário, O = Opcional, D= Desejável
Refere-se à probabilidade de mudança. Ex.: A= Alta, M= Média, B=Baixa
Deve ficar claro na especificação a qual versão do software determinado
requisito deve atender.
Cada requisito deve ser especificado apenas uma vez.

Tabela 1. Modelo de qualidade de especificação proposto por Davis et al
Fonte: (DAVIS et al, 1993)
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Embora muitos dos atributos mostrados na Tabela 1 sejam de natureza
qualitativa, Davis et al. sugerem que alguns podem ser avaliados com a utilização de
métricas.
Da mesma forma, o modelo de técnicas lingüísticas, descrito no próximo
capítulo, propõe fórmulas para cada atributo, conforme apresentado na Tabela 3.

2.12.3. Modelo de Qualidade de Especificação segundo
Técnicas Lingüísticas
Visto que o caso de uso é basicamente elaborado em linguagem natural,
considera-se a necessidade de pesquisas no sentido de prover uma forma de análise
baseada em técnicas lingüísticas, com o objetivo de verificar a presença de defeitos.
Nas técnicas lingüísticas, as palavras utilizadas no caso de uso são analisadas de
forma sintática, que analisa a disposição das palavras na frase, e semântica, que
analisa o significado das palavras. As técnicas enfatizam que pretendem auxiliar em
como “escrever certo” os requisitos e não como escrever os “requisitos certos”.
As técnicas lingüísticas levaram à criação de ferramentas de automatização para
facilitar e agilizar a verificação de defeitos. Dentre as ferramentas mais conhecidas
estão: ARM, Automated Requirement Measurement e QUARS, Quality Analyser for
Requirements Specifications (WILSON, 1997), (FANTECHI, 2002). A ferramenta
ARM foi desenvolvida pela NASA, National Aeronautics and Space Administration
e a ferramenta QUARS foi desenvolvida na Itália, e ainda não disponibilizada. As
ferramentas se baseiam no confronto de casos de uso com um modelo de qualidade
proposto. Os pesquisadores Fabbrini et al propõem um modelo de qualidade baseado
no Modelo de Qualidade de Requisitos da SPICE (ISO/IEC, 1998), conforme mostra
a Tabela 2.
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Atributo de

Indicador de

qualidade

defeito

2.12.3.1.
Testabilidade

Definição
Apontado quando a sentença utiliza palavras com uma

Imprecisão

não específica quantificação. (ex: adequado, claro, fácil,
etc).
Presença de opiniões pessoais (ex: tanto quanto

Subjetividade

possível etc)
Presença de palavras que indicam opção (ex:

Opcionalidade

possivelmente, alternativamente, no caso, se
necessário, etc)
Utilização de sentenças com utilização de apenas

Fraqueza

verbos fracos (que não exprimem ações).
Apontado quando a sentença menciona funcionalidades

Baixa especificação
2.12.3.2.
Consistência

ainda não especificadas.
Apontado quando a sentença contém referência para

Baixa referência

outras sentenças não numeradas ou documentos não
referenciados.

2.12.3.3.
Compreensibilidade

Apontado quando a sentença contém mais do que um
Multiplicidade

verbo principal.

Presença de termos Apontado quando o assunto é genérico e não contém
implícitos

definições claras de conceitos.

Frequência de

Procura apontar e medir a quantidade de comentários,

comentário

confrontando com uma taxa ideal.

Baixa explicação

Apontado quando a sentença contém acrônimos (siglas)
não explicadas.

Média de palavras Mede
por sentença

a

Sentenças

quantidade

de

palavras

curtas

tornam

o

por

sentença.

documento

mais

compreensível.
Tabela 2. Modelo de qualidade proposto por Fabbrini et al
Fonte: (FABBRINI et al, 2001)

A Tabela 2 apresenta os atributos de qualidade que o modelo considera
essenciais em um caso de uso: testabilidade, consistência, compreensabilidade. Para
cada um destes atributos, são apresentados indicadores de defeito que quando
identificados no caso de uso, afetam o atributo de qualidade.
Fabbrini et al (2001) também propõem fórmulas para cada atributo, conforme
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mostra a Tabela 3. Os acrônimos usados na coluna “Tipo” significam: Testabilidade
(TE), Consistência (CS) e Compreensabilidade (CM).
Atributo
de
qualidade

Indicador
de
defeito

TE

Imprecisão

TE

Subjetividade

TE

Opcionalidade

TE

Fraqueza

TE

Baixa
especificação

CS

Baixa referência

CM

Multiplicidade

CM

Presença de
termos implícitos

CM

Baixa freqüência
de comentário

CM

Baixa explicação

CM

Excesso de
palavras por
sentença

Fórmula
Nimprecisão / Nsentenças
Onde:
Nimprecisão = nº de palavras
imprecisas, sem um significado
quantitativo único.
Nsub / Nsentenças
Onde:
Nsub = nº de palavras ou expressões
que se referem a opiniões pessoais.
Nopcionalidade / Nsentenças Onde:
Nopcionalidade = nº de sentenças
contendo palavras ou expresssões
opcionais.
Nfraqueza / Nsentenças
Onde:
Nfraqueza = nº de sentenças contendo
verbos fracos.
Nbaixaesp / Nsentenças
Onde:
Nbaixaesp = nº de sentenças contendo
funcionalidades ainda não
especificadas.
Nbaixaref / Nsentenças
Onde:
Nbaixaref = nº de sentenças contendo
referências para:
-sentenças, documentos ou entidades
não identificadas no documento.
Nmultiplicidade / Nsentenças
Nimp / Nsentenças
Onde:
Nimp = nº de sentenças contendo
sujeitos genéricos mais do que
específicos.
Ncomentário / Nsentenças
Onde:
Ncomentário = nº de comentários nas
sentenças
Nbaixaexplicação / Nsentenças Onde:
Nbaixaexplicação = nº de sentenças
contendo acrônimos não explicados.
Nplavras / Nsentenças

Tabela 3. Métricas de qualidade propostas por Fabbrini et al
Fonte: (FABBRINI et al, 2002)

Valores
de
referência
Quanto mais perto de 0,
mais testável é a
especificação.
Quanto mais perto de 0,
mais testável é a
especificação.
Quanto mais perto de 0,
mais testável é a
especificação.
Quanto mais perto de 0,
mais testável é a
especificação.
Quanto mais perto de 0,
mais testável é a
especificação.
Quanto mais perto de 0,
mais consistente é a
especificação.

Quanto mais perto de 0,
mais compreensível é a
especificação.
Quanto mais perto de 0,
mais compreensível é a
especificação.
Faixa ideal: De 0,1 a 0,3.

Quanto mais perto de 0,
mais compreensível é a
especificação.
Sentenças simples têm um
nº menor do que 12.
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3. Proposta de Inspeção em Modelo de Caso de Uso

Este capítulo apresenta a proposta do presente trabalho, onde primeiramente é
feita uma descrição da proposta, seguida de um comparativo entre os modelos de
especificação de requisitos de software descritos no Capítulo 2. Após o comparativo,
são apresentadas as propostas de modelos de qualidade para diagrama e descrição de
caso de uso, checklists, documentos de registro de inspeção, medição da inspeção e
atividades de inspeção.

3.1. Descrição da Proposta
A proposta de inspeção deste trabalho é criar modelos de qualidade com
atributos de qualidade e regras de elaboração para diagrama e descrição de caso de
uso, e a partir desses modelos, checklists para verificar se os diagramas e descrições
de caso de uso atendem aos modelos de qualidade propostos. A proposta também
envolve artefatos de registro de inspeção e a criação de uma medição da inspeção
para diagrama e descrição de caso de uso.

Para a aplicação da inspeção, são

propostas atividades de inspeção.
Para a criação dos modelos de qualidade, foram analisados e comparados os
atributos de qualidade e suas características dos três modelos de qualidade de
especificação de requisitos apresentados neste trabalho. As características de
atributos de qualidade passam a receber o nome de regra, a fim de que os modelos
sejam enfatizados como regras a serem seguidas na elaboração de modelos de caso
de uso, que por sua vez estarão sujeitos a inspeções de conformidade com os
modelos.
Na criação dos modelos, foram selecionados os atributos que atendessem ao
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critério de adequação ao diagrama e descrição de caso de uso, e ao critério de
viabilidade de inspeção, isto é, toda regra deve ser passível de verificação. Além do
comparativo, para a definição de atributos de qualidade e regras, juntaram-se as
pesquisas de diretrizes de elaboração de modelo de caso de uso. (SPENCE e
BITTNER,2003), (JACOBSON,1992), (JACOBSON,2003), (KRUCHTEN,2004),
(GOTTESDIENER, 2003), (BITTNER,2000), (OMG,2007), (AMBLER,2003),
(MELO, 2002), (SCOTT, 2003).

3.2.

Comparativo

de

Modelos

de

Qualidade

de

Especificação de Requisitos de Software

Apresenta-se neste capítulo um comparativo entre os modelos de qualidade de
especificação de requisitos de software. O objetivo desse comparativo é extrair
atributos de qualidade e características que possam servir de regra de elaboração de
um modelo de caso de uso e que possam ser verificáveis através de um processo de
inspeção.

Analisando os modelos definidos pelo Institute of Electrical and Electronics
Engineers - IEEE (1998), Davis et al (1993) e Fabbrini et al (2001), é feito um
comparativo, conforme mostra a Tabela 4.
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Atributo de
qualidade
(IEEE, 1998)

Não ambigüidade
(Item 2.12.1.2)

Atributo de
qualidade

(DAVIS et al, 1993)

Não ambigüidade
(Item 2.12.2.1)

Atributo de
qualidade

Compreensibilidade
(Item 2.12.3.3)

Completeza
(Item 2.12.2.2)
Completeza
(Item 2.12.1.3)
Completeza
(Item 2.12.1.3)

Consistência
(Item 2.12.3.2)

Completeza
(Item 2.12.1.3)

Compreensibilidade
(Item 2.12.3.3)

Correção
(Item 2.12.1.1)

Verificabilidade
(Item 2.12.1.1)

Consistência
(Item 2.12.1.4)

Correção
(Item 2.12.2.3)
Compreensibilidade
(Item 2.12.2.4)
Verificabilidade,
Precisão
(Itens 2.12.2.5 e
2.12.2.9)

Testabilidade
(Item 2.12.3.1)

Termos que dão margem a múltiplas
interpretações devem constar em glossário, com
clara definição.
Contemplação de todos os requisitos.
Definição de resposta do sistema para as
entradas de dados em todas as situações,
considerando valores válidos e inválidos.
As referências devem estar numeradas e os
documentos anexos devem estar referenciados.
Deve haver explicações para todas as figuras,
tabelas, diagramas, acrônimos e unidades de
medida.
A especificação deve representar exatamente o
que o sistema deve fazer.
Os requisitos devem ser entendidos pelos
envolvidos com o mínimo de explanação.
Todo requisito deve ser preciso, para verificação
futura se foi atendido.

Testabilidade
(Item 2.12.3.1)

A especificação deve evitar presença de opiniões
pessoais, palavras que indicam opção, sentenças
com verbos que não exprimem ações, menção a
funcionalidades ainda não especificadas.
Os requisitos não podem se conflitar com
requisitos do mesmo sistema ou de sistemas
externos.

Consistência
(Item 2.12.3.2)

As referências devem estar numeradas e os
documentos anexos referenciados. Também
deve haver explicações para todas as figuras,
tabelas e diagramas, e definição de todos os
termos e unidades de medida.
A especificação deve ser acompanhada de
protótipo de interface.

Consistência interna e
consistência externa
(Itens 2.12.2.6 e
2.12.2.7)

Completeza
(Item 2.12.1.3)

Definição

(FABBRINI et al, 2001)

Alcançabilidade,
Prototipação
(Itens 2.12.2.8 e
2.12.2.14)
Independência de
ferramenta
(Item 2.12.2.10)
Rastreabilidade para Rastreabilidade
frente
(Item 2.12.2.11)
(Item 2.12.1.8)
Rastreabilidade para
trás
(Item 2.12.1.8)
Modificabilidade
Modificabilidade,
(Item 2.12.1.7)
Não redundância
(Itens 2.12.2.12 e
2.12.2.18)
Modificabilidade
Armazenamento
(Item 2.12.1.7)
eletrônico
(Item 2.12.2.13)
Classificação por
Classificação por
importância
importância e por
(Item 2.12.1.7)
estabilidade
(Itens 2.12.2.15 e
2.12.2.16)
Referência à versão
(Item 2.12.2.17)

Deve haver mais de uma ferramenta de interface
capaz de viabilizar o requisito
Cada requisito tem que ter um único nome ou nº
de referência.
Cada requisito tem que ter sua origem em
documentos iniciais do projeto.
A especificação deve ser organizada de forma a
ser facilmente modificável. Também deve ser
simples, evitando redundâncias.
A especificação deve estar eletronicamente
armazenada, de forma organizada.
Os requisitos devem ser classificados para ajudar
na priorização de esforços

Compreensibilidade
(Item 2.12.3.3)

O requisito deve ter referência a qual versão será
implementado.
As sentenças devem ter quantidade limitada de
palavras e evitar mais de um verbo principal.

Tabela 4. Comparativo de modelos de qualidade de especificação
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A Tabela 4 compara os atributos de qualidade, comparando os nomes dados por
cada modelo de qualidade, assim como provê uma síntese das definições atribuídas a
cada atributo.
Analisando o comparativo, é possível perceber vários aspectos, descritos a
seguir.
O atributo não ambigüidade é definido por IEEE e Davis et al. para a
característica de que termos que dão margem a múltiplas interpretações devem
constar em glossário com clara definição. A mesma característica é chamada de
compreensibilidade por Fabbrini et al.
Fabbrini et al também utiliza compreensibilidade para qualificar a quantidade
de palavras na sentença e outras características, tornando, assim, o termo
compreensibilidade bastante genérico. Fazendo uma análise do sentido da palavra, é
possível interpretar que compreensibilidade é um atributo que engloba os outros
atributos, visto que todos os defeitos de uma especificação afetam sua
compreensibilidade.

A

compreensabilidade

envolve

também

aspectos

de

padronização do caso de uso, que se atendidas aumentam a compreensibilidade para
todos os envolvidos.
O atributo completeza, para Davis et al. significa a contemplação de todos os
requisitos, enquanto para IEEE significa a definição de fluxos alternativos e a correta
referência a anexos, assim como explicações para todas as figuras, tabelas,
diagramas, acrônimos e unidades de medida. A contemplação de todos os requisitos
deve ser avaliada por usuários finais ou clientes solicitantes do requisito.
O atributo correção diz respeito a uma especificação refletir exatamente a
funcionalidade que o sistema deve fazer, e deve ser avaliada por usuários finais ou
clientes solicitantes do requisito.
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O atributo verificabilidade é mencionado pelas três fontes, com diferenças de
denominação, como precisão e testabilidade, e refere-se à precisão das informações,
considerando como defeito toda especificação impossível de quantificar, como
“pouco, muito” etc.
O atributo consistência é mencionado pelas três fontes, porém com algumas
diferenças de interpretação. Para IEEE e Davis et al., a consistência caracteriza
requisitos que não se conflitam com outros requisitos, enquanto para Fabbrini et al, a
consistência se refere às referências da especificação, que devem se referenciar a
documentos numerados.
O atributo prototipação aparece na referência de Davis et al. e também como
um documento importante para o acompanhamento da especificação, já que facilita o
entendimento do funcionamento do sistema para o usuário e para a equipe de
desenvolvimento, desta forma aumentando a compreensibilidade.
O atributo independência de ferramenta é mencionado por Davis et al. e remete
a uma característica própria do caso de uso que deve focar em o quê o sistema deve
fazer e não em como ele deve fazer, incluindo as ferramentas que deverá utilizar
(Spence e Bittner, 2003 p.202 a 203).
O atributo rastreabilidade é diferenciado por IEEE em rastreabilidade para
frente e rastreabilidade para trás, sendo que para frente refere-se a cada requisito ter
uma identificação, tal como um nome ou um número, e para trás refere-se ao
requisito ter a informação de sua origem em outros documentos iniciais do projeto.
Davis et al. menciona como atributo de qualidade apenas a rastreabilidade para
frente, a qual denomina apenas rastreabilidade.
O atributo modificabilidade é considerado por IEEE e Davis et al. e refere-se à
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organização da especificação, manifestada através de índices e referências, e
simplicidade, manifestada através da não redundância. Tanto IEEE como Davis et al.
consideram que o armazenamento eletrônico é indispensável para alcançar o atributo
de modificabilidade.
O atributo classificação por importância é mencionado por IEEE e Davis et al. e
se baseiam na idéia de que os requisitos devem ser classificados por importância para
poderem ser priorizados. Davis et al. também considera que os requisitos devem ser
classificados por estabilidade, ou seja, à probabilidade de mudança do requisito.
O atributo referência à versão é sugerido por Davis et al., que o considera útil
quando a entrega do sistema é planejada em mais de uma versão.
Após o comparativo, selecionaram-se os seguintes atributos para compor o
modelo de qualidade de modelo de caso de uso: compreensibilidade, completeza,
precisão, não ambigüidade, consistência, independência de ferramenta e de interface,
rastreabilidade, objetividade. O atributo representação de valor foi adicionado ao
modelo, advindo das diretrizes de elaboração de caso de uso. O atributo prototipação
recebeu o nome de compreensibilidade, visto ser a compreensibilidade o objetivo da
prototipação. Do atributo de modificabilidade foi considerada a definição de que a
especificação deve evitar redundâncias, passando o atributo a se chamar
compreensibilidade. Os atributos de classificação por importância e referência à
versão não foram considerados viáveis no contexto restrito de inspeção de qualidade
do modelo de caso de uso, por terem uma utilização voltada para o gerenciamento do
processo de desenvolvimento e não restrita à qualidade do caso de uso em si.
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3.3. Modelo de Qualidade para Diagrama de Caso de Uso
Atributo de Qualidade 1 : Representação de Valor
Regra 1.1. O caso de uso deve refletir valor para o ator, agrupando funções em uma única
função que reflita um valor real para o ator, evitando a decomposição em múltiplos casos de
uso.
Regra 1.2. O caso de uso deve evitar funcionalidades de CRUD (Create, Retrieve, Update,
Delete), ou Criar, Recuperar, Atualizar e Excluir. Para essas funcionalidades, é melhor ter
um único caso de uso genérico, como “Gerenciar Cadastros”, “Manter Cadastros” e utilizar
protótipos de interface para cada cadastro.
A mesma regra vale para relatórios. O ideal é ter apenas um caso de uso do tipo “Visualizar
relatórios” ou “Consultar Relatórios”.
As consultas em tela que não sejam feitas com a finalidade de cadastro podem ser
especificadas em caso de uso, embora na descrição do caso de uso não se deva especificar
detalhes de interface.
Atributo de Qualidade 2: Compreensibilidade
Regra 2.1. O nome do ator deve refletir o seu papel no sistema e evitar títulos de cargos,
organizações ou atividades que exercem relacionadas com a estrutura organizacional da
organização.
Regra 2.2. O nome do caso de uso deve utilizar verbo seguido de substantivos, podendo
os substantivos terem adjetivos. O verbo deve ser no modo infinitivo ou no modo indicativo
em tempo presente, e deve utilizar a voz ativa ao invés da passiva. (Ex: “Imprimir atestado”
ou “Imprime atestado” e não “Impressão de atestado” ou “Atestado impresso”).
Regra 2.3. O nome do caso de uso deve evitar palavras específicas de sistemas e ser de
fácil compreensão para o leitor.
Regra 2.4. Cada ator deve ter um relacionamento de associação com ao menos um caso de
uso. O relacionamento é representado com uma linha sólida, podendo ou não ser seguida de
uma flecha aberta indicando a direção da invocação inicial do relacionamento.

Regra 2.5. Relacionamentos entre casos de uso podem ser:
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Relacionamento de Inclusão: Representado por uma linha hifenizada, seguida de flecha
aberta apontando para o caso de uso incluído, sendo este o oposto do caso de uso base, com
estereótipo que indique a inclusão <<include>>.

Relacionamento de Extensão: Representado por uma linha hifenizada, seguida de uma
flecha aberta apontando para o caso de uso base, seguida de estereótipo que indique a
extensão <<extend>>.

Relacionamento de Generalização: Representado por uma linha sólida, seguida de uma
flecha fechada, sendo na origem o caso de uso especializado e no destino o caso de uso
genérico.

Regra 2.6. Todos os relacionamentos entre casos de uso (Inclusão, Extensão e
Generalização) não podem interferir na compreensibilidade do modelo de caso de uso, a
ponto de que, se removidos todos, o objetivo do modelo continue intacto.
Regra 2.7. Cada caso de uso deve ter relacionamento de associação com ao menos um
caso de uso, excetuando-se os casos de uso incluídos, casos de uso de extensão e casos de
uso de generalização, pois estes têm relacionamentos de casos de uso para caso de uso. O
relacionamento é representado com uma linha sólida, podendo ou não ser seguida de uma
flecha aberta indicando a direção da invocação inicial do relacionamento.
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Regra 2.8. O caso de uso incluído deve se relacionar com dois ou mais casos de uso, caso
contrário, deve ser agrupado ao caso de uso base.
Regra 2.9. O caso de uso de extensão deve acrescentar funcionalidades ao caso de uso
base e devem ser usados em certas situações: funcionalidades adicionadas a um produto
existente, funcionalidades que podem ser compradas separadamente, descrições de exceções
que são tão complexas que se tornam maiores do que o caso de uso de base.
Regra 2.10. Os casos de uso de generalização são utilizados para representar o reuso de
casos de uso em famílias de sistemas.
Regra 2.11. Os únicos relacionamentos possíveis entre atores e atores são os de
generalização, representados por uma linha sólida seguida de uma flecha fechada, sendo na
origem o ator especializado e no destino o ator generalizado.
Regra 2.12. Os relacionamentos de generalização entre atores e atores devem ser utilizados
apenas na necessidade de representar que atores têm características comuns, sendo que o
ator especializado herda todos os relacionamentos do ator generalizado, realizando algo a
mais. Devem ser evitados relacionamentos desse tipo para representar hierarquia entre
atores, como permissões de segurança ou atividades na estrutura organizacional da
organização.
Regra 2.13. O diagrama de caso de uso deve conter breve descrição de atores que descreva
de forma clara o que eles representam.
Regra 2.14. O diagrama de caso de uso deve conter breve descrição de casos de uso, que
descreva de forma clara os seus propósitos.
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3.4. Modelo de Qualidade para Descrição de Caso de Uso
Atributo de Qualidade 1: Completeza
Regra 1.1. A descrição de caso de uso deve ser a especificação detalhada de um caso de
uso representado no diagrama com o mesmo nome da descrição de caso de uso. Um modelo
de caso de uso, portanto, quando chega na etapa de descrição do caso de uso, necessita ter o
diagrama.
Regra 1.2. A descrição de caso de uso deve conter minimamente o nome do caso de uso,
nome dos atores, fluxo básico e alternativo completos.
Regra 1.3. A descrição de caso de uso deve especificar o fluxo básico e alternativo da
forma mais completa possível, prevendo no fluxo alternativo decisões alternativas de
usuários e exceções.
Atributo de Qualidade 2: Compreensibilidade
Regra 2.1. As sentenças devem evidenciar um diálogo exato entre ator e sistema. Isto
significa que para que o sistema execute uma ação, é necessária uma ação invocativa do ator,
e para que o ator execute uma ação, é necessária uma ação de disponibilidade do sistema,
para possibilitar a ação ao ator.
Regra 2.2. A escrita deve ser em voz ativa ao invés de passiva. (Exemplo de voz ativa:
Atendente seleciona opção de finalizar pedido. Exemplo de voz passiva: Opção de
finalização de pedido é selecionada pelo atendente).
Regra 2.3. A escrita deve ser em tempo presente ao invés de passado ou futuro.
Regra 2.4. É recomendável que a escrita de fluxos longos, que ocupem mais de uma
página, utilize subtítulos para comunicar as idéias chaves.
Regra 2.5. A descrição de caso de uso com fluxo de mais de uma página deve conter índice
e paginação.
Regra 2.6. As tabelas, figuras, acrônimos devem ser seguidas de explicações que facilitem
o entendimento.
Regra 2.7. A descrição deve tratar o quê o sistema deve fazer e não como fazer, e portanto,
devem evitar presença de especificações de código ou implementações de sistema.
Regra 2.8. A descrição deve definir requisitos de sistema e não de negócio, evitando
descrever o que ocorre fora do sistema.
Regra 2.9. A presença dos artefatos de suporte aumenta a compreensabilidade: glossário,
protótipo de interface, especificação de requisitos não funcionais, modelo de domínio,
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regras de negócio separadas do fluxo básico e alternativo do caso de uso.
Regra 2.10. O fluxo alternativo, quando causa desvio da compreensão do fluxo básico e
tem mais de uma linha, deve ser descrito separadamente do fluxo básico.
Regra 2.11. A descrição do caso de uso deve conter breve descrição, com especificação
clara do propósito do caso de uso.
Atributo de Qualidade 3: Precisão
Regra 3.1. Os termos devem ser precisos e quantificáveis, evitando termos impossíveis de
quantificação, como “muito”, “pouco”, “adequado”, “claro”, “fácil” “longo”, “curto”,
“rápido” etc.
Regra 3.2. Os termos que indicam opção: “possivelmente”, “alternativamente”, “no caso
de”, “se”, só podem ocorrer se especificarem fluxo alternativo.
Atributo de Qualidade 4: Não ambigüidade
Regra 4.1. Termos que dão margem a mais de uma interpretação devem constar em
glossário, de forma clara.
Atributo de Qualidade 5: Consistência
Regra 5.1. Os termos utilizados devem ser iguais quando se referem à mesma coisa, por
exemplo, ora utilizar-se o termo “pedido” e ora utilizar-se o termo “requisição”.
Regra 5.2. Qualquer referência do caso de uso deve ser corretamente numerada ou
nomeada, tanto na origem como no destino para que permita fácil localização.
Atributo de Qualidade 6: Independência de ferramenta e de interface
Regra 6.1. A descrição deve evitar termos que indicam dependência de ferramenta ou
interface de usuário, como por exemplo, presença do termo “clicar”, “aba”, “botão” etc.
Atributo de Qualidade 7: Rastreabilidade
Regra 7.1. As frases devem ser numeradas para permitir a rastreabilidade.
Atributo de Qualidade 8: Objetividade
Regra 8.1. As sentenças devem ser objetivas e evitar redundâncias, evitando-se sentenças
redundantes, longas e excessivas, que poderiam ser reduzidas sem perder o sentido.
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3.5. Checklist para Diagrama de Caso de Uso
Com base no Modelo de Qualidade para Diagrama de Caso de Uso, é criado um
checklist para inspeção em diagrama de caso de uso, com o item a ser inspecionado e
questões que buscam localizar não-conformidades ao modelo de qualidade.
Para cada questão, é sugerida uma classificação do impacto para o defeito
encontrado, categorizados em impacto alto, médio e baixo. A classificação do
impacto pode ser reavaliada pela equipe para cada aplicação da inspeção.
Como critérios para a sugestão de impacto alto, foram considerados defeitos
relacionados ao relacionamento entre casos de uso e atores, que quando utilizados de
forma inadequada afetam muito a compreensibilidade do modelo. Também foi
sugerido como impacto alto o caso de uso que nitidamente não reflete valor para o
usuário e que poderia ser agrupado a outro caso de uso. Isto porque um modelo de
caso de uso com múltiplos casos de uso que poderiam ser agrupados aumenta
desnecessariamente sua complexidade e diminui sua compreensibilidade.
Como critérios para a sugestão de impacto baixo, foram considerados defeitos
que, se corrigidos, aumentariam a qualidade do caso de uso, mas não impedem a
compreensibilidade geral. Foram considerados com impacto baixo, os casos de uso
de CRUD, que são desaconselhados pelas diretrizes de elaboração de casos de uso,
por representarem sobrecarga de esforço na elaboração do modelo. Porém, a autora
considera que a presença deles não impede a compreensibilidade geral do modelo de
caso de uso.
A sugestão para as demais questões é de impacto médio.
A Tabela 5 exibe o checklist proposto para a inspeção em diagrama de caso de
uso.
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Checklist de inspeção em diagrama de caso de uso
Item de
inspeção
Nome do ator

Nome do caso de
uso

Relacionamento
entre atores e
casos de uso

Questão
1. O nome do ator reflete o seu papel no sistema, evitando títulos de cargos, nomes de áreas ou atividades relacionadas com a estrutura da organização?
2. O nome do caso de uso utiliza verbo seguido de substantivo(s), podendo o substantivo ter adjetivo, e o verbo se encontra no modo infinitivo ou no modo indicativo

Ref.
Regra do
Impacto
Modelo

2.1

M

2.2

M

2.3

M

1.1

A

1.2

B

2.4

A

2.5

A

2.6

A

2.7

A

2.8

A

2.9

A

2.10

A

2.11

A

2.12

A

15. Há presença de breve descrição de atores, que especifica de forma clara o que eles representam?

2.13

B

16. Há presença de breve descrição de casos de uso, que especifica de forma clara o seu propósito?

2.14

B

em tempo presente, e utiliza a voz ativa ao invés da passiva? (Ex: “Imprimir atestado” ou “Imprime atestado” e não “Impressão de atestado” ou “Atestado impresso”)
3. O nome do caso de uso é de fácil compreensão e evita a utilização de verbos ou substantivos específicos de sistemas, de forma a tornar difícil a compreensão para
o leitor, clientes e usuários?
4. O nome do caso de uso reflete funções de forma agrupada com um resultado de valor para o usuário, sem derivar-se em múltiplos casos de uso que poderiam ser
agrupados?
5. Os casos de uso evitam a utilização de especificação de múltiplos relatórios ou CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete ou Criar,Consultar com finalidade de
cadastro,Atualizar, Deletar), havendo no máximo um caso de uso genérico para todos os cadastros? (Ex: “Gerenciar Cadastros”, “Visualizar Relatórios”) (Considerar
1 erro para cada caso de uso de cadastro para o mesmo ator e subtrair 1 da Qtde no Registro de Inspeção).

6. Cada ator tem relacionamento com ao menos um caso de uso e é representado por uma linha sólida, podendo ou não ser seguida de uma flecha aberta indicando a
direção da invocação inicial do relacionamento?

7. Se houver relacionamentos entre casos de uso e casos de uso, são um entre estes:
Relacionamento
entre casos de uso
e casos de uso (se
houver)

Relacionamento
entre casos de uso
e atores
Relacionamento
de inclusão (se
houver)
Relacionamento
de extensão (se
houver)
Relacionamento
de generalização
(se houver)
Relacionamento
entre atores e
atores (se houver)

Breve descrição

Relacionamento de Inclusão: Representado por uma linha hifenizada, seguida de flecha aberta apontando para o caso de uso incluído, sendo este o oposto do caso
de uso base, com estereótipo que indique a inclusão <<include>>?
Relacionamento de Extensão: Representado por uma linha hifenizada, seguida de uma flecha aberta apontando para o caso de uso base, seguida de estereótipo
que indique a extensão <<extend>>?
Relacionamento de Generalização: Representado por uma linha sólida, seguida de uma flecha fechada, sendo na origem o caso de uso especializado e no destino o
caso de uso genérico?
8. Se houver relacionamentos entre os casos de uso e se removidos todos os relacionamentos entre eles, isto é, os casos de uso incluídos, os de extensão e os de
generalização, o propósito do modelo de caso de uso continua claro no diagrama?

9. Cada caso de uso tem relacionamento com ao menos um ator (excetuando-se casos de uso incluídos, de extensão de generalização) e é representado por uma
linha sólida, podendo ou não ser seguida de uma flecha aberta indicando a direção da invocação inicial do relacionamento?

10. Se houver caso de uso incluído, ele utilizado para dividir suas funcionalidades, portanto tem relacionamento de inclusão com mais de um caso de uso?
11. Se houver caso de uso de extensão, ele é utilizado sob as seguintes situações: funcionalidades adicionadas a um produto existente, funcionalidades que podem ser
compradas separadamente, descrições de exceções que são tão complexas que se tornam maiores do que o caso de uso de base, funcionalidades que serão
introduzidas em versões posteriores?

12. Se houver caso de uso especializado, advindo de um relacionamento de generalização, ele é utilizado para representar o reuso de um caso de uso em famílias de
sistemas com funcionalidades variáveis?

13. Se houver relacionamento entre atores e atores, ele é de generalização, representado por uma linha sólida seguida de uma flecha fechada, sendo na origem o ator
especializado e no destino o ator generalizado?
14. Se houver relacionamento entre os atores e atores, ele é utilizado apenas para representar que o ator especializado tem características comuns ao ator
generalizado, mas também acessa casos de uso adicionais, evitando representar hierarquias como as de permissão de segurança ou hierarquias funcionais na
organização?

Tabela 5. Proposta de checklist de inspeção em diagrama de caso de uso
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3.6. Checklist para Inspeção em Descrição de Caso de
Uso
Com base no Modelo de Qualidade para Descrição de Caso de Uso, é criado um
checklist para inspeção em descrição de caso de uso, com o item a ser inspecionado e
questões que buscam localizar não-conformidades ao modelo de qualidade.
Para cada questão, é sugerida uma classificação do impacto para o defeito
encontrado, categorizados em impacto alto, médio e baixo. A classificação do
impacto pode ser reavaliada pela equipe para cada aplicação da inspeção.
Como critérios para a sugestão de impacto alto, foram considerados defeitos
que afetam a compreensibilidade de forma mais significativa como a falta de
coerência entre a descrição e o diagrama, a falta de definição clara de termos
ambíguos em glossário, a ausência do protótipo de interface, e defeitos que afetam a
completeza.
Como critérios para o impacto médio, foram considerados, da mesma forma que
o diagrama de caso de uso, defeitos que afetam a qualidade do caso de uso de forma
considerável, mas num grau menos importante que os defeitos de impacto alto.
Como critérios para o impacto baixo, foram considerados defeitos que, se
corrigidos, aumentariam a qualidade do caso de uso, mas não impedem a
compreensibilidade geral.
A Tabela 6 exibe o checklist proposto para a inspeção em descrição de caso de
uso.
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Checklist de inspeção em descrição de caso de uso
Item de
inspeção

Questão
1. A descrição de caso de uso é a de um caso de uso representado no diagrama?

Forma e
Organização

Escrita

Termos
utilizados

Conteúdo

Artefatos de
suporte

2. A descrição de caso de uso contém nome do caso de uso, nome do ator, fluxo básico e alternativo? (Se não houver um fluxo alternativo definido, considerar se ele está
especificado dentro do fluxo básico)
3. A descrição de caso de uso com mais de uma página contém índice e paginação?

Ref.
Regra do Impacto
Modelo
1.1

A

1.2

A

2.5

B

4. Se houver tabelas ou figuras, elas têm explicação adicional de forma que fiquem compreensíveis para o leitor?

2.6

B

5. Se houver referências, essas são numeradas ou nomeadas da mesma forma na origem (descrição de caso de uso) e no destino (a própria referência)?

5.2

B

6. As frases representam um diálogo entre ator e sistema, evidenciando a ação do ator e a resposta do sistema?

2.1

M

7. As frases se utilizam de subtítulos para comunicar as idéias chaves dos fluxos de forma mais clara?

2.4

B

8. As frases são construídas em voz ativa? (ex.: “Sistema valida a quantia informada” em vez de “A quantia informada deve ser validada pelo sistema”).

2.2

B

9. As frases utilizam o tempo presente?

2.3

B

10. São evitados termos sem quantificação precisa, como “muito”, “pouco”, “adequado”, “claro”, “fácil” “longo”, “curto”, “rápido” “etc”?

3.1

M

11. São evitados termos que indicam opção, como “possivelmente”, “alternativamente”, “no caso”, “se”, etc, sem especificar um fluxo alternativo?

3.2

M

12. Os termos passíveis de mais de uma interpretação constam em glossário, com clara definição?

4.1

A
M

13. Uma vez utilizado um termo, ele é mantido para referenciar-se ao mesmo elemento?

5.1

14. São evitados termos que indicam a prematura especificação de interface, tais como “clicar” “botão” etc?

6.1

B

15. As funcionalidades se restringem ao quê o sistema deve fazer e não em como, evitando a definição explícita de código na especificação?

2.7

M

16. A descrição evita requisitos de negócio sem ação direta ao sistema?

2.8

M

17. Há presença de breve descrição ou resumo no início da descrição de caso de uso, que especifique de forma clara o seu propósito?

2.11

B

18. O fluxo básico está aparentemente completo, isto é, há inexistência de evidências claras de incompleteza na especificação?

1.3

A

19. O fluxo alternativo está aparentemente completo, isto é, há inexistência de evidências claras de incompleteza na especificação?

1.3

A

20. As frases são numeradas para que possibilitem a rastreabilidade?

7.1

M

21. As frases procuram ser objetivas, evitando redundâncias ou presença de informações evidentemente desnecessárias?

8.1

M

22. O caso de uso é acompanhado de protótipo de interface a fim de aumentar a sua compreensibilidade?
23. O caso de uso é acompanhado de especificação de requisitos não funcionais separadas do fluxo de eventos do caso de uso ou em documento de especificação
suplementar?
24. O caso de uso é acompanhado de modelo de domínio, mostrando os relacionamentos entre os principais conceitos do sistema, a fim de aumentar a sua
compreensibilidade?
25. Se houver regras de negócios associadas, estas estão separadas dos fluxos de evento do caso de uso ou em documento de especificação de regras de negócios?

2.9

A

2.9

M

2.9

M

2.9

B

Tabela 6. Proposta de checklist de inspeção em descrição de caso de uso

60

3.7. Artefato de Registro de Inspeção
A fim de registrar os defeitos da aplicação dos checklists, para que sirvam como
base para a medição da inspeção, os seguintes artefatos de registro de inspeção são
propostos, conforme mostrado nas Tabelas 7 e 8.
REGISTRO DE INSPEÇÃO EM DIAGRAMA DE CASO DE USO
Nome do projeto:
Data da inspeção:
Responsável pela inspeção:
Hora inicial:
Hora final:
Tempo despendido: (hh:mm)
Quantidade de casos de uso inspecionados:
Quantidade de atores inspecionados:
Registros de não-conformidades

Nº. da Impacto
questão (A/M/B)
N/A

Sim

Não

Qtde

Descrição
(Localização, obs.)

Avaliação Individual
Opção
(S/N) Resultado

Observações:

Tabela 7. Proposta de artefato de registro de inspeção em diagrama de caso de uso
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REGISTRO DE INSPEÇÃO EM DESCRIÇÃO DE CASO DE USO
Nome do caso de uso:
Data da inspeção:
Responsável pela inspeção:
Hora inicial:
Hora final:
Tempo despendido:
Quantidade de páginas inspecionadas:
Registros de não-conformidades

Nº. da Impacto
questão (A/M/B)
N/A

Sim

Não

Qtde

Descrição
(Localização, obs.)

Avaliação Individual
Opção
(S/N) Resultado

Observações:

Tabela 8. Proposta de artefato de registro de inspeção em descrição de caso de uso
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As Tabelas 7 e 8 propõem registros que devem ser feitos durante a aplicação da
inspeção.
A coluna de nº. da questão refere-se à questão aplicada do checklist.
A coluna de impacto refere-se à classificação da gravidade da não conformidade
encontrada à questão aplicada. Os checklists propostos por este trabalho propõem um
respectivo impacto a cada questão, que podem ser alterados a cada aplicação.
As colunas de registro de não-conformidades referem-se ao registro da
aplicação de cada questão, onde N/A (não ser aplica) indica que a questão não se
aplica ao produto inspecionado, S (sim) indica que o produto inspecionado atende à
questão e N (não) indica que o produto não atende à questão e que representa um
defeito. Alguns tipos de defeitos podem ocorrer mais de uma vez, e para esses a
quantia encontrada deve ser registrada.
As colunas de avaliação individual são formadas de coluna de opção e de
resultado, sendo que a coluna de opção refere-se à opção de que o defeito será ou não
julgado individualmente, e a coluna de resultado refere-se à obtenção de um
resultado se o produto inspecionado passou ou não pelo critério de aceite, podendo
ser aprovado ou reprovado.
Visto que termo defeito pode causar desconforto e resistência por parte dos
autores dos produtos inspecionados, conforme tratado no Capítulo de Diretrizes de
Inspeção, sugere-se a substituição do termo defeito pelo de não-conformidade,
baseado na norma ISO 19011 (ABNT, 2002), que fornece orientação sobre a gestão
de programas de auditoria e propõe que os registros que não atendam aos critérios da
auditoria sejam classificados como não-conformidade.
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3.8. Medição da Inspeção
Apresenta-se neste capítulo uma proposta de medição quantitativa da inspeção
do diagrama e descrição de caso de uso com base nos resultados da aplicação dos
checklists. Esta medição pode ajudar na criação de critérios objetivos de aprovação
ou reprovação dos modelos de caso de uso inspecionados.
Antes de efetuar a proposta, fez-se um levantamento sobre trabalhos que
tiveram o mesmo intuito e constatou-se que Mora e Denger (2003) efetuaram amplo
levantamento de publicações de trabalhos no campo de medições de qualidade de
especificação de requisitos, onde consideram que não existe um consenso nesse
campo. Os autores apontam, em seu levantamento, que o trabalho que mais avançou
no campo de medição foi o de Davis et al (1993), autores que, embora considerem
que muitos dos atributos de especificação sejam de natureza qualitativa, propõem que
alguns atributos possam ser avaliados de forma quantitativa.
Davis et al (1993) também propõem uma fórmula para a medição de qualidade
da especificação como um todo, porém alertam que uma medição total de qualidade
tem um resultado grosseiro. A fórmula proposta pelos autores leva em conta um peso
estimado para cada tipo de defeito encontrado, e a somatória dos pesos das questões
aplicadas.
Apesar de não ser o foco principal deste trabalho, considera-se importante a
tentativa em se buscar uma medição da inspeção, a fim de obter um resultado de
aceite para o produto inspecionado e prover assim, uma noção mais clara e confiável
da qualidade de um modelo de caso de uso, que de outra forma seria baseada apenas
na intuição.
Baseando-se nos aspectos de peso da fórmula de Davis et al.(1993), este
trabalho propõe um procedimento de cálculo que visa um resultado da qualidade da
especificação como um todo, embora, assim como os autores referidos, reconheça os
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limites existentes de fórmulas desse tipo.
A Tabela 9 exibe os critérios para a medição da inspeção.

Critério de aceite (em %):
Impacto

Peso

Questões
aplicadas

Peso das
questões
aplicadas

NãoPeso das nãoconformidades conformidades
encontradas
encontradas

Resultado
quantitativo

Descrição do
resultado
quantitativo
(Aprovado ou
Reprovado)

Total

Tabela 9. Proposta de critérios para a medição da inspeção

A Tabela 9 exibe os critérios para a obtenção de um resultado quantitativo e
uma descrição do resultado de cada diagrama e descrição de caso de uso do modelo
inspecionado.
O critério de aceite refere-se a um percentual máximo de defeitos que o produto
inspecionado poderá ter, que será obtido na coluna de resultado quantitativo. Se o
resultado quantitativo ultrapassar o critério de aceite, não obterá um aceite da
inspeção, sendo assim reprovado. Acredita-se que uma proposta razoável seja um
critério de aceite de cerca de 30% a 40%. Nas aplicações efetuadas neste trabalho, é
proposto um critério de aceite de 40%, o que significa que os produtos inspecionados
poderão ter no máximo 40% de defeitos para obterem resultado de aprovado na
inspeção. No entanto, esse critério é passível de alteração a cada aplicação. Pode-se,
por exemplo, usar um critério de mais tolerância nas fases preliminares de um projeto
e aumentar o rigor, diminuindo a tolerância em fases mais avançadas do projeto.
Na coluna de impacto devem ser registrados os impactos classificados nos
checklists, que este trabalho propõe que sejam classificados em alto, médio e baixo.
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A coluna de peso refere-se à definição de um valor para cada tipo de impacto,
que deverá ser multiplicado pelo defeito encontrado. Este trabalho propõe os
seguintes pesos para cada nível de impacto: 3 para defeitos de alto impacto, 2 para
defeitos de médio impacto e 1 para defeitos de baixo impacto.
Na coluna de questões aplicadas devem ser registradas as somas de questões
aplicadas de cada tipo de impacto, incluindo as questões que foram avaliadas
individualmente. A coluna de peso das questões refere-se à multiplicação do peso
pelas questões aplicadas.
Na coluna de não-conformidades encontradas devem ser registradas as somas de
quantidades de defeitos encontrados para cada tipo de impacto. Depois de registrados
os valores nessa coluna, eles devem ser multiplicados pelos valores da coluna de
peso, para obtenção dos valores da coluna de peso das não-conformidades.
A coluna de resultado quantitativo refere-se a um percentual do peso das nãoconformidades encontradas em relação ao peso das questões aplicadas, seguindo a
seguinte fórmula: TotalPN*100/TotalPQ onde TotalPN = Total do peso das nãoconfomidades e TotalPQ = Total do peso das questões aplicadas.
A coluna de descrição do resultado quantitativo visa obtenção de um resultado
final, que este trabalho propõe que seja de aprovado ou reprovado, de acordo com o
critério de aceite estabelecido. Isto é, se o resultado quantitativo for menor ou igual
ao critério de aceite, a descrição do resultado será de aprovado. Se for maior, a
descrição do resultado será de reprovado.
A proposta de medição é exemplificada na Tabela 10.
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Critério de aceite (em %):
Impacto

Peso

Questões
aplicadas

Peso das
questões
aplicadas

Alto

3

8

24

4

12

Médio

2

10

20

5

10

Baixo

1

20

20

10

10

38

64

19

32

Total

NãoPeso das nãoconformidades conformidades
encontradas
encontradas

Resultado
quantitativo

50%

Descrição do
resultado
quantitativo
(Aprovado ou
Reprovado)

Reprovado

Tabela 10. Exemplo de aplicação de proposta de medição da inspeção

A Tabela 10 exemplifica uma inspeção cujo produto inspecionado foi
reprovado, pois obteve um percentual de 50% de não-conformidades, extrapolando
um critério de aceite sugerido para esta inspeção, que foi de 40%, com a finalidade
de exemplificação.

3.9. Atividades de Inspeção
Para a aplicação da proposta, são definidas as atividades de inspeção a serem
seguidas na aplicação da proposta do presente trabalho.
Para Shull (2000), uma inspeção é constituída das seguintes fases:
planejamento, detecção de defeitos, registro dos defeitos encontrados e correção dos
defeitos.
Para a aplicação da inspeção proposta, considera-se a necessidade de que alguns
requisitos sejam atendidos, sendo que o modelo de caso de uso deve ter minimamente
o diagrama de caso de uso e o inspetor deve ter conhecimento de modelo de caso de
uso, preferencialmente com experiência prática na sua elaboração. Deve também ter
treinamento formal dos modelos de qualidade propostos e seus respectivos checklists.
Não é exigido que o inspetor faça parte da equipe de desenvolvimento do projeto ou
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que conheça o negócio ao qual o projeto se refere.
No planejamento, é necessário reunir o modelo de caso de uso a ser
inspecionado e os checklists de inspeção em diagrama de descrição de caso de uso.
Na inspeção do diagrama de caso de uso, é necessário reunir o diagrama, e, se
houver: documento de breve descrição dos atores e breve descrição de casos de uso.
Na inspeção na descrição do caso de uso, é necessário reunir a descrição a ser
inspecionada, e, se houver: glossário, protótipo de interface, documentos
referenciados, descrição de regras de negócios, modelo de domínio, documento de
especificação suplementar com especificação de requisitos não funcionais.
No planejamento, também é necessário definir os impactos de cada questão do
checklist, o pesos para cada tipo de impacto, o critério de aceite e se alguma ou mais
questões serão avaliadas individualmente. A definição desses valores será utilizada
na medição da inspeção do produto inspecionado.
Na detecção de defeitos, deve ser aplicado o respectivo checklist no diagrama
ou na descrição de caso de uso. Concomitantemente à aplicação de cada questão do
checklist, deve ser registrado o encontro ou não de defeito no artefato de registro de
inspeção. Após a finalização do registro de inspeção, pode-se iniciar a avaliação da
qualidade do produto inspecionado, através da medição da inspeção proposta. O
resultado obtido através da medição determinará se o produto inspecionado retornará
para a correção dos defeitos ou passará para a próxima fase do processo de
desenvolvimento.
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4. Avaliação da Proposta

Este capítulo apresenta a avaliação da proposta apresentada no Capítulo 3. A
fim de avaliar os checklists que fazem parte da proposta, o capítulo apresenta um
comparativo com outros checklists utilizados na indústria de software. A fim de
avaliar a viabilidade e eficácia da inspeção proposta, o capítulo apresenta uma
aplicação efetuada em projetos reais, onde os checklists propostos foram aplicados
por grupo de estudos composto por profissionais da área de qualidade de software.

4.1. Comparativo dos Checklists Propostos com Checklists
do RUP e OpenUP
Apresenta-se aqui um comparativo dos checklists propostos com outros
checklists utilizados na indústria de software, sendo eles os ckecklists do OpenUP e
RUP, que utilizam o modelo de caso de uso como parte essencial do processo.
Ambos os processos se baseiam no UP, Unified Process, tendo uma abordagem
iterativa e incremental em um ciclo de vida de software, e buscam capturar algumas
da melhores práticas da indústria de desenvolvimento de software, entre elas a
verificação contínua de qualidade de software.
O OpenUP é uma versão reduzida do UP e também associa a filosofia do
desenvolvimento ágil, com micro-incrementos executados em períodos curtos de
tempo, tipicamente medidos em horas ou em poucos dias (KROLL, 2007). O RUP,
Rational Unified Process é um processo e um produto de engenharia de software,
desenvolvido e comercializado pela Rational Software Corporation. (KRUCHTEN,
2004).
Para a verificação de qualidade do modelo de caso de uso, ambos os processos
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se utilizam de checklists (LEFFINGWELL e WIDRIG, 2000), (KROLL, 2007), que
assim como no presente trabalho, são divididos entre checklists para o diagrama e
para a descrição de caso de uso.
A Tabela 11 mostra o comparativo do checklist de diagrama e a Tabela 12
mostra o comparativo da descrição de caso de uso.

Item de
Inspeção
Nome do
ator

Objetivo da Questão
Inspeciona se o ator reflete o seu papel no sistema ou é
exclusivamente título de cargo na estrutura da Organização.

X

X

X

Inspeciona se o nome do caso de uso utiliza verbo seguido de
substantivo.

X

X

X

Inspeciona se o verbo do caso de uso se encontra no modo
infinitivo ou no modo indicativo e em tempo presente, e utiliza a
voz ativa ao invés da passiva? (Ex: “Imprimir atestado” ou
“Imprime atestado” e não “Impressão de atestado” ou “Atestado
impresso”)
Nome do
caso de
uso

Inspeciona se o nome do caso de uso é de fácil compreensão e
evita a utilização de verbos ou substantivos específicos de
sistemas, de forma a tornar difícil a compreensão para clientes e
usuários.
Inspeciona se o caso de uso reflete funções de forma agrupada
com um resultado de valor para o usuário, sem derivar-se em
múltiplos casos de uso que poderiam ser agrupados.
Inspeciona se os casos de uso evitam a especificação excessiva
de CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete ).

Relacionamentos:
Notação
gráfica
Relacionamento
entre
atores e
casos de
uso
Relacionamento
entre
casos de
uso

Checklist Ckecklist Checklist
proposto
RUP
OpenUP

X

X

X

X

X

Inspeciona se a notação gráfica de todos os relacionamentos:
inclusão, extensão, generalização estão aderentes à UML.

X

Inspeciona a existência de relacionamento do ator para o caso
de uso e vice-versa.

X

X

X

X

X

X

Inspeciona se o propósito do modelo continua claro mesmo sem
a utilização de relacionamentos entre casos de uso.

Inspeciona se o caso de uso incluído é utilizado para dividir suas
Relacionafuncionalidades, através da inspeção se ele tem relacionamento
mento de
de inclusão com mais de um caso de uso.
inclusão

X

Inspeciona se o caso de uso de extensão é realmente
Relacionanecessário, através da inspeção se ele é utilizado sob situações
mento de
que o justifiquem.
extensão

X
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RelacionaInspeciona se o caso de uso ou ator especializado é realmente
mento de
necessário, através da inspeção se ele é utilizado sob situações
generalizaque o justifiquem.
ção
Inspeciona existência de breve descrição de atores, que
especifica de forma clara o que eles representam.
Breve
descrição Inspeciona existência de breve descrição de casos de uso, que
especifica de forma clara o seu propósito.

X

X
X

X

X

Tabela 11. Comparativo do checklist proposto de Diagrama de Caso de Uso com checklists RUP e OpenUP
Fonte: (RUP, 2003) (OPENUP, 2007)

Item de
Inspeção

Forma e
Organização

Escrita

Termos
utilizados

Objetivo da Questão
Inspeciona se a descrição de caso de uso tem representação no
diagrama.
Inspeciona a existência de nome do caso de uso, nome do ator,
fluxo básico e alternativo.
Inspeciona a existência de índice e paginação.
Inspeciona a existência de explicação adicional em tabelas e
figuras, para aumento da compreensibilidade.
Inspeciona a consistência em referências, verificando se são
nomeadas da mesma forma na origem e no destino.
Inspeciona se as frases deixam claro o diálogo entre o ator e
sistema.
Inspeciona existência de subtítulos para comunicar as idéias
chaves dos fluxos de forma mais clara.
Inspeciona a construção das frases em voz ativa e em tempo
presente, para o aumento da compreensibilidade.
Inspeciona a existência de termos sem quantificação precisa,
como “muito”, “pouco”, “adequado”, “claro”, “fácil” “longo”,
“curto”, “rápido” “etc”, que são impossíveis de serem
compreendidos precisamente e testados.
Inspeciona a existência de termos que indicam opção, como
“possivelmente”, “alternativamente”, “no caso”, “se”, etc, sem
especificar um fluxo alternativo.
Inspeciona a existência de glossário para termos passíveis de
mais de uma interpretação.
Inspeciona a utilização de um mesmo termo para a referência a
um mesmo elemento, garantindo a consistência.
Inspeciona a prematura especificação de interface.
Inspeciona a existência de definição explícita de código na
especificação.
Inspeciona a existência de descrição de processo de negócios
na especificação.
Inspeciona a presença de breve descrição que especifique de
forma clara o propósito do caso de uso.

Conteúdo

Inspeciona a completeza no fluxo básico.
Inspeciona a completeza no fluxo alternativo.
Inspeciona a existência de numeração nos requisitos com o
objetivo de rastreabilidade.
Inspeciona a objetividade das frases e a inexistência de
redundâncias, assim como informações evidentemente
desnecessárias.

Checklist Ckecklist Checklist
proposto
OpenUP
RUP
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
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Artefatos
de
suporte

Inspeciona a existência do protótipo de interface como um
documento de suporte para o aumento da compreensibilidade.
Inspeciona a existência de requisitos não funcionais e a
separação desses requisitos do conteúdo do caso de uso.
Inspeciona a existência de modelo de domínio mostrando o
relacionamento entre os principais conceitos do sistema.
Inspeciona a existência de regras de negócios associadas e se
elas estão separadas do conteúdo do caso de uso, para o
aumento da compreensibilidade

X
X

X

X

X
X

Tabela 12. Comparativo do checklist proposto de Descrição de Caso de Uso com checklists RUP e OpenUP
Fonte: (RUP, 2003) (OPENUP, 2007)

As Tabelas 11 e 12 mostram um comparativo entre os checklists propostos por
este trabalho e os checklists utilizados pelo RUP e OpenUP. A coluna de item de
inspeção informa quanto à localização da aplicação da questão. As colunas com os
checklists são marcadas com X, demonstrando haver existência ou não de questões
com o mesmo objetivo dos checklists propostos nos checklists comparados.
Segundo o comparativo, é possível observar que algumas das questões dos
checklists propostos não têm equivalência nos checklists comparados. Os checklists
comparados não inspecionam a aderência da notação gráfica do diagrama de caso de
uso à UML. Também questões focadas em detalhes de relacionamentos de extensão,
inclusão e generalização não são inspecionadas pelos checklists comparados, sendo
que esses tipos de relacionamentos, quando mal utilizados, influenciam muito
negativamente na compreensibilidade do modelo. O checklist OpenUP inspeciona se
o caso de uso incluído é independente dos casos de uso base, mas não orienta em
como identificar a evidência de independência. Já o checklist proposto inspeciona se
há outros casos de uso associados a um caso de uso incluído, dessa forma facilitando
o encontro de evidências que indicam a conformidade ou não no relacionamento de
inclusão. Os checklists comparados também não inspecionam a existência de breve
descrição de atores, o que é importante na compreensão do modelo de caso de uso.
Nos checklists que inspecionam a descrição do caso de uso, as questões
relacionadas à forma e organização da escrita e aos termos utilizados são inexistentes
nos checklists comparados. O único artefato de suporte inspecionado nos checklists
comparados é o artefato com especificação de requisito não funcional, enquanto o
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checklist proposto considera a importância do protótipo de interface, modelo de
domínio e regras de negócios, que quando existentes, devem se manter separadas do
conteúdo da descrição do caso de uso.
Todavia, há questões, nos checklists comparados, que não possuem equivalência
nos checklists propostos, como por exemplo, questões que objetivam verificar se
todos os casos de uso estão identificados no modelo de caso de uso. O motivo dos
checklists propostos não utilizarem esse tipo de questão, é que se considerou que elas
só poderiam ser respondidas pelo próprio especificador do modelo de caso de uso,
dificultando assim a aplicação dos checklists por inspetores independentes.
Acrescenta-se ao comparativo, que os checklists propostos, diferentemente dos
comparados, foram elaborados objetivando a facilidade da aplicação em um processo
de inspeção, e para isso seguindo diretrizes de elaboração como, por exemplo, a de
que um checklist deve ocupar apenas uma página, deve sugerir uma classificação dos
defeitos em graus de severidade, cada questão deve fazer referência a uma regra que
deveria ter sido seguida na elaboração do produto inspecionado e que as questões
devem ser elaboradas de forma que a resposta negativa represente a identificação de
um defeito. Também, é possível, nos checklists propostos, estimar um critério de
aceite, e através de uma medição proposta, obter um resultado de aprovação ou
reprovação do produto inspecionado. Quando consideradas essas características, é
possível concluir que, quanto à forma, os checklists propostos superam os checklists
comparados.
Quanto às questões, os checklists propostos incluem as principais questões dos
checklists comparados e os superam em alguns aspectos, quando considerado que os
checklists propostos contêm questões com as quais é possível inspecionar, por
inspetor independente à elaboração do modelo, itens importantes à qualidade do
modelo de caso de uso, como a aderência à UML, detalhes de relacionamentos,
escrita, organização do modelo, existência de documentos de suporte.
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4.2. Aplicação da Proposta em Projetos Reais
A aplicação da proposta de inspeção foi realizada em dois diagramas e duas
descrições de caso de uso extraídas de dois modelos de caso de uso de projetos reais
utilizados na especificação de requisitos funcionais. Um dos modelos é referente a
um sistema de gerenciamento de filas e atendimento ao público e o outro é referente
a um sistema de guia de informações de serviços públicos.
Os checklists foram aplicados por grupo de estudos composto por profissionais
da área de Qualidade de Software, aos quais foi apresentado um resumo do trabalho,
conceitos de modelo de caso de uso e as propostas de modelos de qualidade para
diagrama e descrição de caso de uso. Na aplicação do diagrama de caso de uso
participaram sete profissionais, enquanto na aplicação da descrição do caso de uso
participaram três profissionais. Os diagramas e descrições inspecionados encontramse no Anexo I deste Trabalho.
O tempo médio da aplicação do checklist para o diagrama foi de 10 minutos e o
tempo médio da aplicação do checklist para a descrição foi de 20 minutos. Ambos os
tempos médios são considerados um tempo pequeno de esforço se comparado com as
atividades no desenvolvimento de software, aumentando assim a viabilidade da
inserção da aplicação em um processo de desenvolvimento.
A opinião geral do grupo de estudos foi de que, apesar de algumas questões
darem margem a algumas dúvidas, as aplicações dos checklists foram fáceis de
executar, e, segundo o grupo, a aplicação ocorre com fluidez. Considera-se que
contribuíram para a facilidade e fluidez relatada, a forma de elaboração do checklist,
que procurou ocupar apenas uma página, conter questões objetivas e ter orientação
sobre cada item a ser inspecionado.
Os capítulos a seguir descrevem detalhes das aplicações.
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4.2.1. Aplicação do ckecklist em diagramas de caso de uso.
A Tabela 13 descreve um resumo das medições de qualidade obtidas da
aplicação do checklist no Diagrama de Caso de Uso nº1, onde 9 questões foram
aplicadas, atingindo um peso de 18, quando multiplicadas pelos pesos
correspondentes da classificação de impacto baixo, médio e alto.

Profissional de
Qualidade de
Software

Não-conformidades
encontradas

Peso das nãoconformidades

Percentual obtido de
Resultado do
não- conformidades diagrama de caso
de uso

1

33

57

316,67%

Reprovado

2

20

23

127,78%

Reprovado

3

33

56

311,11%

Reprovado

4

34

48

266,67%

Reprovado

5

43

77

427,78%

Reprovado

6

42

74

411,11%

Reprovado

7

41

72

400,00%

Reprovado

Tabela 13. Resumo das medições de qualidade do Diagrama de Caso de Uso nº1

Conforme descrito na Tabela 13, todos os diagramas foram reprovados na
inspeção, pois obtiveram percentuais de defeitos superiores ao critério de aceite, que
é de 40%. A média de não conformidades encontradas é de 35, com um desvio
padrão de 7,9.
A Tabela 14 descreve um resumo das medições de qualidade obtidas da
aplicação do checklist no Diagrama de Caso de Uso nº2, onde 12 questões foram
aplicadas, atingindo um peso de 27, quando multiplicadas pelos pesos
correspondentes da classificação de impacto baixo, médio e alto.
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Profissional de
Qualidade de
Software

Não-conformidades
encontradas

Peso das nãoconformidades

Percentual obtido de
Resultado do
não- conformidades diagrama de caso
de uso

1

20

21

74,78%

Reprovado

2

23

29

107,41%

Reprovado

3

25

31

114,81%

Reprovado

4

19

19

70,37%

Reprovado

5

19

19

70,37%

Reprovado

6

25

31

114,81%

Reprovado

7

25

29

107,41%

Reprovado

Tabela 14. Resumo das medições de qualidade do Diagrama de Caso de Uso nº2

Conforme descrito na Tabela 14, todos os diagramas foram reprovados na
inspeção, pois obtiveram percentuais de defeitos superiores ao critério de aceite, que
é de 40%. A média de não conformidades encontradas é de 22, com um desvio
padrão de 2,9.
Como mostram as Tabelas 13 e 14, todos os integrantes do Grupo de estudos
chegaram ao resultado de reprovado, porém, é possível perceber algumas
disparidades em relação às quantidades de não-conformidades encontradas e
consequentemente nos percentuais obtidos de não-conformidades.
A fim de analisar as causas das disparidades, são analisadas as questões que
deram margem a um entendimento errôneo.
A questão 1, que analisa se o ator reflete o seu papel no sistema ou se trata de
unicamente um título de cargo sem relação com o papel que executa no sistema,
provocou um não entendimento nos profissionais integrantes do Grupo de estudos
que não conheciam o negócio da Organização, pois consideraram que é difícil
avaliar, pelo nome do ator, se ele representa um papel perante o sistema ou
exclusivamente um cargo na Organização.
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A questão 3, que analisa se os casos de uso são de fácil compreensão e evita
palavras específicas de sistemas, também gerou entendimentos diversos em 43% das
aplicações, pois o julgamento de fácil compreensão e palavras específicas de sistemas
mostrou-se subjetivo e de difícil analise pelos profissionais integrantes que não
conheciam o negócio da Organização. Tanto para a questão 1 como 3, a ausência das
breves descrições de atores e casos de uso contribuíram para a dificuldade de análise.
As questões 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, possuem a indicação “se houver”, o que
significa que poderão ou não ser aplicadas, dependendo se o diagrama tem ou não o
item que as questões inspecionam. Em alguns casos, os profissionais integrantes
apontaram o encontro ou não de não-conformidades relacionadas aos itens, mesmo
na ausência dos itens. Essa distorção pode ser resolvida fazendo uma análise antes da
aplicação de quais questões do checklist serão ou não aplicadas.
O tempo médio de aplicação do checklist foi de 10 minutos, cerca de 1 minuto
em média para cada caso de uso.

4.2.2. Aplicação do ckecklist em descrições de caso de uso.
A Tabela 15 descreve um resumo das medições de qualidade obtidas na
aplicação do checklist na Descrição de Caso de Uso nº1, onde 21 questões foram
aplicadas, que quando multiplicadas pelos pesos correspondentes da classificação de
impacto baixo, médio e alto, atingem um peso de 42.
Profissional de
Qualidade de
Software

Não-conformidades
encontradas

Peso das nãoconformidades

Percentual obtido de
Resultado da
não- conformidades descrição de caso
de uso

1

7

11

26,19%

Aprovado

2

9

13

30,95%

Aprovado

3

7

12

28,57%

Aprovado

Tabela 15. Resumo das medições de qualidade da Descrição de Caso de Uso nº1
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Conforme descrito na Tabela 15, todas as descrições de caso de uso foram
aprovadas na inspeção, pois obtiveram percentuais de defeitos inferiores ao critério
de aceite, que é de 40%. A média de não conformidades encontradas é de 8, com um
desvio padrão de 1,2.
A Tabela 16 descreve um resumo das medições de qualidade obtidas da
aplicação do checklist na Descrição de Caso de Uso nº2, onde 22 questões foram
aplicadas, que quando multiplicadas pelos pesos correspondentes da classificação de
impacto baixo, médio e alto, atingem um peso de 43.
Profissional de
Qualidade de
Software

Não-conformidades
encontradas

Peso das nãoconformidades

Percentual obtido de
Resultado da
não- conformidades descrição de caso
de uso

1

2

5

11,63%

Aprovado

2

2

5

11,63%

Aprovado

3

8

11

25,58%

Aprovado

Tabela 16. Resumo das medições de qualidade da Descrição de Caso de Uso nº2

Conforme descrito na Tabela 16, todas as descrições de caso de uso foram
aprovadas na inspeção, pois obtiveram percentuais de defeitos inferiores ao critério
de aceite, que é de 40%. A média de não conformidades encontradas é de 3, com um
desvio padrão de 3,5.
A disparidade entre a aplicação do profissional integrante 3 para as aplicações
dos outros profissionais pode ser explicada pelo não entendimento do profissional
sobre a questão 14, que analisa se o caso de uso evita termos que indicam a
prematura especificação de interface, tais como “clicar”, “botão” etc. O profissional
entendeu que a frase “ator seleciona opção” indicava interface, e portanto uma nãoconformidade, quando na verdade a frase estava condizente com as regras do modelo.
O tempo médio de aplicação do checklist foi de 20 minutos, cerca de 8 minutos
em média para cada página na descrição de caso de uso.
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5. Conclusão

Este capítulo apresenta as conclusões do trabalho, tendo em vista as
considerações teóricas, comparativos, e os resultados experimentais analisados da
aplicação da proposta. Também apresenta sugestões de trabalhos futuros, que
poderão se desdobrar do presente trabalho.
Embora o modelo de caso de uso seja amplamente utilizado na indústria e no
setor acadêmico como um método de levantamento e especificação de requisitos
funcionais, sua utilização não garante uma especificação de boa qualidade, já que a
elaboração do modelo de caso de uso, na maior parte em linguagem natural, dá
margem à presença de diversos defeitos na sua elaboração, diminuindo assim os seus
benefícios potenciais.
Diversas diretrizes de como construir bons modelos de caso de uso já existem,
mas sua qualidade aumenta se, além de seguidas as diretrizes, também for aplicada
inspeção de qualidade, que objetiva detectar defeitos e funciona como uma prevenção
deles, pois define de forma sistematizada regras a serem seguidas na construção do
produto inspecionado, orientando assim as equipes a construir produtos melhores.
Acrescenta-se à motivação deste trabalho, o fator de que poucos trabalhos existem na
área de inspeção de modelo de caso de uso.
Objetivando proporcionar a melhoria da qualidade dos modelos de caso de uso,
este trabalho propõe uma inspeção composta de modelos de qualidade de diagrama e
descrição de caso de uso, que definem regras de elaboração, checklists para a
verificação se as regras foram seguidas, artefatos de registro de inspeção e medição
da inspeção para a obtenção de um resultado quantitativo e qualitativo da qualidade
do produto inspecionado. Para a correta aplicação da proposta, foram definidas
atividades da referida inspeção, adaptando-as às fases de um processo de inspeção.
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Para a elaboração da proposta, foram efetuadas pesquisas de autores de modelos
de caso de uso, UML, inspeção de software, e comparados modelos de qualidade de
especificação de requisitos de software.
Para a avaliação da proposta, foram efetuados comparativos dos seus checklists
com outros existentes na indústria de software: RUP e OpenUP. Também foram
efetuadas aplicações de inspeções em projetos reais, onde os checklists foram
aplicados por um grupo de estudos composto por profissionais na área de Qualidade
de Software.
Os comparativos entre os checklists sugerem que os propostos superam os
comparados na forma e no conteúdo, pois quanto à forma, foram elaborados
objetivando a facilidade da aplicação em um processo de inspeção, ocupando apenas
uma página, com presença de referência a uma regra no modelo de qualidade em
cada questão, com presença de orientação quanto aos itens a serem inspecionados e
com questões elaboradas de forma que a resposta negativa represente a identificação
de um defeito. Quanto ao conteúdo, os checklists propostos incluem as principais
questões dos comparados e os superam em alguns aspectos, pois contêm questões
com as quais é possível inspecionar a aderência do modelo de caso de uso à UML,
detalhes de relacionamentos, escrita, organização do modelo e existência de
documentos de suporte.
Os checklists propostos também sugerem uma classificação dos defeitos em
graus de severidade, o que possibilita a medição de inspeção do produto, juntamente
com um critério de aceite, para a obtenção de um resultado de aprovação ou
reprovação do produto inspecionado, que pode ser um diagrama ou uma descrição de
caso de uso.
Nas aplicações das inspeções, os checklists mostraram-se eficazes para o
encontro de não-conformidades nos produtos inspecionados, com resultados
unânimes dos produtos inspecionados, onde os diagramas de caso de uso

80

inspecionados foram reprovados, por obterem percentual de defeitos maior que o
critério de aceite estabelecido, e as descrições de caso de uso inspecionadas foram
aprovadas, por suas não-conformidades não ultrapassarem o critério de aceite
estabelecido.
Embora tenha havido a ocorrência de algumas disparidades na quantidade de
não-conformidades encontradas pelos profissionais, considera-se que um treinamento
mais detalhado nos Modelos de Qualidade e checklists propostos, as minimizariam.
Duas questões provocaram uma dificuldade de análise pelos profissionais
integrantes do grupo de estudos, visto que eles não conheciam o negócio da
Organização. As duas questões tratam de questão que analisa se o ator reflete o seu
papel no sistema ou se trata de unicamente um título de cargo na Organização e sem
relação com o papel que executa no sistema, e também de questão que analisa se os
casos de uso são de fácil compreensão e evitam palavras específicas de sistemas de
difícil compreensão para o leitor, clientes e usuários. Embora a ausência das breves
descrições de atores e casos de uso tenha contribuído para a dificuldade de análise,
observou-se que para as duas questões, a aplicação do checklist do diagrama de caso
de uso mostrou-se menos precisa se aplicada por inspetores desconhecedores do
negócio da Organização ao qual o modelo de caso de uso se refere. Para todas as
outras, a aplicação mostrou-se viável quando executada mesmo por inspetores
independentes ao negócio da Organização.
O tempo médio das aplicações dos checklists foi respectivamente de 1 minuto
para cada caso de uso no diagrama e de 8 minutos para cada página na descrição de
caso de uso. Considera-se que tais tempos não impactariam o tempo total gasto em
um processo de desenvolvimento de software, aumentando assim a viabilidade da
inserção da aplicação da referida inspeção em um processo de desenvolvimento. O
conjunto de checklists e documentos de registros de inspeção mostraram-se fáceis na
utilização e no preenchimento, contribuindo para a fluidez da aplicação.
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A medição de qualidade mostrou-se eficaz na obtenção de resultados
quantitativos e qualitativos do produto inspecionado. Através dela, é possível prover
uma noção mais clara e confiável da qualidade de cada diagrama e descrição do
modelo de caso de uso, que de outra forma seria baseada apenas na intuição. Além
disso, a medição é necessária para a decisão se o produto poderá passar para a
próxima etapa de desenvolvimento ou se terá que retornar para a correção dos
defeitos encontrados.
Todos os valores sugeridos neste trabalho são considerados como sugestões
passíveis de adaptação a cada projeto, sendo eles: níveis de impacto das questões dos
checklists: alto, médio e baixo; critérios de aceite: 30% a 40%; pesos para os níveis
de impacto: 3 para alto, 2 para médio e 1 para baixo.
Diante dos resultados analisados, é possível concluir que a inspeção proposta é
viável de ser aplicada e eficaz no encontro de defeitos em modelo de caso de uso, e
alcançou o seu resultado esperado, de que a sua aplicação propicia o aumento da
qualidade do modelo de caso de uso, na medida em que através da inspeção proposta
foi possível encontrar e registrar as não-conformidades do modelo, assim como obter
um resultado de aprovação de sua qualidade. As não-conformidades encontradas
poderão servir como base para que o especificador tome ações de correções e
melhorias aos modelos de caso de uso, antes que eles passem para a próxima etapa de
desenvolvimento.
A adoção da proposta em processos de desenvolvimento de software poderá
representar, além de uma forma de apontamento de não-conformidades, também uma
forma de prevenção de defeitos, pois os especificadores de modelos de caso de uso
poderão se basear nos modelos de qualidade propostos que compõem a proposta de
inspeção do presente trabalho.
Ressalva-se que a proposta, entretanto, apresenta uma importante limitação, no
sentido em que visa inspecionar se os requisitos foram especificados da forma certa e
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não se os requisitos certos foram especificados. Ou seja, mesmo que um modelo de
caso de uso obtenha o devido aceite após passar pela inspeção, isso não significa que
o modelo traduza os requisitos corretos para o usuário, mas apenas que ele foi
especificado da forma correta através do modelo de caso de uso.
Para trabalhos futuros, sugerem-se temas relacionados à automatização de
inspeções em modelos de casos de uso, com pesquisas em automatizações de
inspeções em especificações de requisitos de software e de casos de uso, e a
construção de protótipo de ferramenta de automatização de inspeção.
Também são sugeridos temas relacionados a métricas de qualidade de
especificação de requisitos de software, com pesquisas e proposta de medições de
qualidade de atributos específicos ou da especificação como um todo.
Como outras sugestões, elencam-se temas relacionados a processo de inspeção
em modelos de caso de uso, considerando as fases, as atividades, os papéis
desempenhados por profissionais, artefatos de entrada e saída de cada fase.
Acrescentam-se às sugestões de trabalhos futuros, estudos sobre o perfil
psicológico adequado para o desempenho do papel de inspetor.
Além das sugestões consideradas, os seguintes trabalhos podem desdobrar-se do
presente trabalho: desenvolvimento da inspeção proposta a outros artefatos do
desenvolvimento de software; ampliação da avaliação de avaliação da inspeção
proposta; refinamento e otimização das questões dos checklists propostos;
experimento e comparativo de inspeção de modelos de caso de uso com a utilização
dos modelos de qualidade propostos e sem a sua utilização; estimativa de custo de
inspeção na fase de requisitos; avaliação, no decorrer do processo, do aumento da
qualidade do software, tal como a diminuição de erros de implementação devida à
inspeção do modelo de caso de uso.
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Anexo I. Diagrama de Caso de Uso nº 1
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Anexo II. Diagrama de Caso de Uso nº 2
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Anexo III. Descrição de Caso de Uso nº 1
Caso de uso Ocorrência Consulta
Visão Geral:
Permite visualizar a relação das ocorrências (esgotamento de senha, queda de sistema e
outras) agrupadas por posto, órgão/programa e tipo de ocorrência.
Pré-condições:
O usuário estar autenticado.
Pós-condições:
Ator:
Coordenadores dos Postos.

Fluxo básico:
O usuário clica na opção “Ocorrências” do menu “Tabelas”
O sistema apresenta tela contendo a relação das ocorrências conforme segue:
1. Título “Consulta de ocorrências”.
2. Relação dos registros selecionados conforme segue:
a) 1ª categorização (Posto)
Apresentar a relação de postos que possuem registros de ocorrência.
Exibir a relação de postos em ordem alfabética de nome reduzido do posto,
com interface gráfica “exibir/ocultar” na frente do nome, para exibir/ocultar
os órgãos/programas que possuem registros de ocorrências pertencentes ao
posto.
b) 2ª categorização (Órgão/Programa)
Apresentar a relação de órgãos/programas que possuem registros de
ocorrência no determinado posto.
Exibir a relação de órgãos/programas, em ordem alfabética de nome simples
do órgão/programa, com interface gráfica “exibir/ocultar” na frente do nome,
para exibir/ocultar as árvores de serviço que possuem registros de ocorrências
pertencentes ao posto po e ao órgão/programa.
c) 3ª categorização (Árvore de serviço)
Apresentar a relação de árvores de serviço que possuem registros de
ocorrência no determinado posto e no determinado órgão/programa.
Exibir a relação de árvores, em ordem alfabética de nome de árvore, com
interface gráfica “exibir/ocultar” na frente do nome, para exibir/ocultar os
serviços prestados no determinado posto e órgão/programa pertencentes à
árvore de serviço.
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4ª categorização (Serviço)
Apresentar a relação de serviços pertencentes à árvore de serviço, que
possuem registros de ocorrência no determinado posto e no determinado
órgão/programa.
Exibir a relação de serviços, em ordem alfabética de nome de completo de
serviço, com interface gráfica “exibir/ocultar” na frente do nome, para
exibir/ocultar os serviços prestados no determinado posto e órgão/programa
pertencentes à árvore de serviço.
e) 5ª categorização (Tipo da Ocorrência)
Apresentar as ocorrências em ordem de tipo de ocorrência:
 Esgotamento de senha
 Queda de sistema
 Outras
f) Dados da ocorrência
Apresentar os dados das ocorrências do determinado serviço conforme segue:
 Data/hora da ocorrência.
 Situação da ocorrência.
 Interface gráfica para exibir o usuário responsável pela atualização da
ocorrência.
 Interface gráfica “script” para exibir o script correspondente à ocorrência.
d)

Fluxos alternativos:

Regras de Negócio:
1) Os registros de ocorrência devem ser exibidos observando critério de temporalidade
estabelecida pelo gestor do sistema para cada tipo de perfil de acesso.
Dependendo da temporalidade devem ser obtidos ou do arquivo de histórico ou do
arquivo atual.
Essa temporalidade deve estar previamente estabelecida no arquivo parâmetros
“Ocorrências – tipo da ocorrência – tipo do usuário – arquivo - horas”.
Exemplo:
- Perfil “local - superintendência” visualizara todos os registros cadastrados
(arquivo de histórico).
- Perfil “local - Call center” visualizara somente os registros cadastrados no período
entre a data corrente do sistema e nos 30 dias anteriores (arquivo de histórico).
- Perfil “local - posto” visualizara somente os registros cadastrados no período entre
a data/hora corrente do sistema e nas 72 anteriores (arquivo atual).
2) Os dados da ocorrência devem ser apresentados em ordem decrescente de data/hora
obedecendo à hierarquia descrita em fluxo básico.
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Anexo IV. Protótipo de Interface do Caso de Uso nº 2
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Anexo V. Descrição do Caso de Uso nº 2
Caso de Uso Emitir Senha
Índice analítico

1. Introdução
1.1. Propósito
O objetivo deste documento é definir os requisitos funcionais necessários para o
desenvolvimento do Caso de Uso Emitir Senha para o Sistema de Gerenciamento de
Atendimento para o Poupatempo.
1.2. Definições, acrônimos e abreviações
Ver glossário.
1.3. Referências
Glossário.
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2. Resumo do Caso de Uso
Descrição
Atores
Pré – Condição
Pós - Condição
Pontos de Extensão

O caso de uso Emitir Senha permite a um recepcionista emitir senha
para uma determinada fila de acordo com o serviço solicitado pelo
cidadão.
Recepcionista.
Ponto de recepção aberto.
Senha em espera por atendimento.

3. Fluxo de Eventos

3.1 Fluxo Básico
1. Recepcionista se identifica.
O caso de uso começa quando o Recepcionista se identifica no sistema.
A funcionalidade de identificação de usuário está especificada no caso de uso incluído de
“Identificar Usuário”.
2. Sistema apresenta lista de filas.
Sistema identifica Unidade Organizacional associada ao Ponto de Recepção.
Sistema apresenta lista de todas as filas ativas para cada Unidade Organizacional
identificada e os tipos de senhas que ela permite (preferencial, normal, especial).
3. Recepcionista seleciona fila para emissão do cupom de senha.
Recepcionista seleciona a fila e o tipo de senha para emissão do cupom de senha.
Sistema apresenta mensagem que o cupom de senha está sendo emitido.
4. Sistema compõe código de senha.
Sistema recupera a letra da fila no tipo de senha selecionado e o próximo número da senha a
ser emitida.
5. Sistema imprime cupom de senha.
Sistema verifica a quantidade de emissão de senhas que a fila exige.
Sistema imprime o cupom de senha com informações de senha, fila, Unidade
Organizacional, data/hora, na quantidade verificada. Após a impressão, sistema suspende a
exibição da mensagem que o cupom de senha está sendo emitido.
Sistema exibe opção de re-emissão de senha.
6. Recepcionista se desconecta.
Recepcionista se desconecta do sistema.
O caso de uso termina.

3.2. Fluxo Alternativo
3.2.1 Seleção de fila através de teclado físico.
No passo 2, o sistema não apresenta a lista de filas para o teclado físico. Neste caso, o
Recepcionista passa para o passo 3.
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3.2.2 Recepcionista seleciona novamente fila para emissão do cupom de senha.
No passo 5, após a suspensão da exibição da mensagem que o cupom de senha está sendo
emitido, se o recepcionista necessitar selecionar novamente fila para emissão do cupom de
senha, o caso de uso recomeça a partir do passo 3, Recepcionista seleciona fila para emissão
do cupom de senha, no fluxo básico.
3.2.3 Recepcionista solicita re-emissão de senha ao sistema.
No passo 5, se houver algum problema com a emissão do cupom de senha, Recepcionista
clica no re-emissão de senha.
Sistema verifica o último cupom de senha emitido no ponto de recepção que solicitou a reemissão e imprime novamente o cupom.
3.2.4 Recepcionista sai do sistema.
O sistema permite que o Recepcionista saia a qualquer momento durante o caso de uso.
O caso de uso termina.

4. Requisitos especiais
4.1 Controle de concorrência.
O sistema deve suportar a emissão de cupom de senha a partir de vários pontos de recepção
da mesma UOIII.
4.2 Falhas de comunicação.
O sistema deverá tratar erros de comunicação com a rede, com o servidor de aplicação Java
e com o servidor de banco de dados exibindo as falhas através de códigos de erro a serem
definidos para o sistema.
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Anexo VI. Glossário do Caso de Uso nº 2
1. Introdução
1.1 Propósito
O objetivo do capítulo “Definição de Termos” é definir conceitos de termos fundamentais ao
projeto, a fim de tornar-se um referencial para todos os documentos que utilizarão estes
termos e prevenir a ambigüidade de conceitos. A definição de termos está classificada em
ordem alfabética.
1.2 Conceitos Gerais
Farão uso deste documento: usuários e toda a equipe envolvida no projeto.
Este documento pode ser atualizado freqüentemente conforme a necessidade durante o
andamento do projeto.
1.3 Referências
Não há.

2. Definições de termos
Atendimento
Realização de passo de atendimento em um ponto de atendimento para a prestação de um ou
mais serviços.
Grupo de Serviço
Agrupamento de serviços semelhantes.
Ex: “RG”.
Cidadão / Cliente
Pessoa que solicita um serviço à Unidade Organizacional III.
Fila
Ordenação de senhas à espera de atendimento para obtenção de serviço. A fila contém vários
serviços e seus respectivos passos de atendimento.
As filas podem ser classificadas em Inicial e Intermediária.
Inicial :
Fila que contém apenas primeiro passo de atendimento. A fila inicial gera
senha.
Intermediária
:
Fila que contém apenas passo de atendimento intermediário,
isto é, posterior ao primeiro passo. A fila intermediária não gera senha. Uma senha é
encaminhada para esta fila quando um atendimento é encerrado e o sistema identifica que o
serviço registrado tem mais passos de atendimento no fluxo de serviço.
Fluxo de Serviço
Seqüência de passo de atendimento para um serviço.
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Passo de Atendimento
Fase de atendimento necessária para a obtenção do serviço.
Ex: “Atendimento Inicial”
Ex: “Exame Médico”
Ponto de Atendimento
Lugar preparado para realizar atendimento.
Ponto de recepção
Lugar preparado para a emissão da senha.
Regra de Prioridade
Ordem de chamada das senhas pelo ponto de atendimento. A cada ponto de atendimento
será atribuída uma única regra de prioridade. Esta conterá filas, e de acordo com o seu tipo
(FIFO, 100% e FIFO, Proporcional) determinará a ordem em que as senhas serão chamadas.
Senha
Código dado ao cidadão que o coloca em uma posição na fila.
Tipos de senha:
Preferencial :
Pessoas idosas, portando crianças de colo, gestantes, pessoas com
deficiência física.
Normal
:
Pessoas que não se encaixam nas situações Preferencial / Eventual.
Eventual
:
Despachantes, família.
Serviço
Produto final que o cidadão obtém da Unidade Organizacional III, contido de todos seus
detalhes.
Ex: “1ª via RG maior”.
Unidade Organizacional I
Unidade Organizacional nível I, que administra Unidade Organizacional II e Unidade
Organizacional III.
Ex: Poupatempo (Superintendência)
Unidade Organizacional II
Unidade Organizacional nível II, que administra Unidade Organizacional III.
Ex: “Poupatempo Santo Amaro”
Unidade Organizacional III
Unidade Organizacional nível III, que contém serviços e filas.
Ex: “IIRGD”

