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RESUMO

A atividade de manutenção representa entre 40% a 60% de todo o esforço
gasto no ciclo de vida de um software, sendo que o entendimento e compreensão
feitos dentro da atividade de manutenção consomem aproximadamente 50% desse
esforço. Devido à falta de documentação que apóie os desenvolvedores nesta
atividade, costuma-se atribuir grande enfoque ao código fonte, tornando-o a
documentação mais atualizada existente. A importância da atividade de manutenção
e o esforço empenhado para compreender as implementações por meio da análise
direta do código fonte elevam a relevância do código em si, fazendo com que a
organização do código passe a ser bastante desejável. Seguindo esta linha, este
trabalho realiza a reorganização de código por responsabilidades, em uma parte de
um sistema orientado a objetos usando o RDD (Responsiblity-Driven-Design) e o
SRP (Single Responsiblity Principle). Esta reorganização de código é feita por meio
de Refactoring, a partir da qual é gerada uma nova versão da parte refatorada do
sistema. Esta nova versão é analisada de forma comparativa das métricas de
Complexidade Ciclomática (CC), Linhas de Código (LOC) e das métricas da suíte
CK obtidas antes e após ao Refactoring, obtendo parâmetros que sirvam de base
para se observar melhorias no processo de manutenção de sistemas.
Palavras-chave: manutenção de software, reestruturação, refatoração, organização
de código, métricas de manutenibilidade

ABSTRACT
Object-oriented software maintenance organized by responsibilities: a case
study
Maintenance activity represents 40 to 60 percent of all spent effort in a
software life cycle and 50 percent of this effort is spent to understand and
comprehend the source code. Due to lack of documentation that helps the
developers during maintenance activity, the source code gains high focus becoming
the most updated documentation available. The importance of the maintenance
activity and all effort applied to understand legacy code lead to the use of
responsibility driven design. This work realizes code reorganization by
responsibilities in part of an object-oriented system using RDD (ResponsibilityDriven-Design) and SRP (Single Responsibility Principle). Such code reorganization
is done applying refactoring technique, so that a new version of refactored system
part is generated. Such new version is analyzed comparing cyclomatic complexity
metric, lines of code and CK object-oriented metrics obtained before and after the
refactoring generating parameters to observe improvements to software maintenance
process.

Keywords: software maintenance, restructuring, refactoring, code organization,
maintainability metrics
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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo expõe a motivação para o desenvolvimento deste trabalho, definindo
seu objetivo, resultados obtidos e contribuições. Também apresenta o método e a
organização dada ao trabalho.

1.1

Motivação e objetivos

A maioria dos sistemas de software sofre manutenção durante seu ciclo de vida
operacional (ABRAN, MOORE, 2004), seja para a implementação de melhorias
funcionais, correção de erros detectados após sua entrega, adaptações ao ambiente
tecnológico no qual está inserido ou melhorias não funcionais como desempenho e a
própria manutenibilidade. (IEEE 1219, 1998).
De acordo com o Software Engineering Body of Knowledge (Swebok), entre 40% a
60% do esforço de manutenção é atribuído ao entendimento do software a ser
modificado. A compreensão de representações baseadas em texto, como é o caso
das implementações em código fonte, é mais difícil de ser compreendida do que
representações baseadas em diagramas. (ABRAN, MOORE, 2004).
Pressman (2010) afirma que de todo o esforço gasto na manutenção,
aproximadamente 20% refere-se à

manutenção corretiva e 80% à manutenção

evolutiva, adaptativa ou preventiva, alertando para o fato de que a maior parte do
trabalho é inerente ao ciclo de vida de um software.
Na atividade de manutenção, os desenvolvedores gastam muito tempo para
entender a estrutura da aplicação, suas funcionalidades e algoritmos. Esta
dificuldade está ligada à ausência de documentação (ABRAN, MOORE, 2004;
APRIL, HAYES, ABRAN, 2004), que contenha informações relevantes de interesse
do desenvolvedor, como detalhes da implementação, particularidades da plataforma
de desenvolvimento, métodos, técnicas e estruturas de dados empregados, de
forma que ele possa viabilizar as modificações solicitadas e atender aos prazos
estabelecidos pelos usuários e clientes.
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A manutenção dos sistemas de software pode ser feita por outros desenvolvedores
que não aqueles que originalmente o desenvolveram, com níveis de experiência e
conhecimento diferentes, fazendo com que seja necessário um esforço maior para
entendimento do código fonte a ser corrigido, ajustado ou melhorado. Além disso,
outros fatores como prazos, linguagens de programação e principalmente as
características e estilo em que o software foi desenvolvido, influenciam no esforço
gasto para o seu entendimento.
Conforme a pesquisa realizada por Souza (2005), o código fonte é um dos
documentos essenciais utilizados no processo de manutenção, é a partir dele que os
esforços são concentrados. Tal esforço está relacionado ao entendimento
necessário para que um desenvolvedor possa executar uma dada manutenção.
A importância da atividade de manutenção e o esforço gasto para compreender as
implementações por meio da análise direta do código fonte aumentam a relevância
do código em si, fazendo com que um código organizado passe a ser bastante
desejável. Seguindo esta tendência, este trabalho objetiva utilizar o critério de
organização de código por responsabilidade, de forma a conseguir melhorias nas
métricas de manutenibilidade, visando contribuir para a minimização do esforço de
manutenção.
Dentre as técnicas de organização de código, está o Single Responsibility Principle
(SRP), utilizado especificamente para desenvolvimentos associados ao paradigma
de Orientação a Objetos (OO), que propõe a atribuição de uma única
responsabilidade para a implementação de uma classe. O SRP originou-se do
conceito de coesão existente no paradigma procedimental (MARTIN, MICAH, 2006).
Com o SRP, é possível organizar as linhas de código distribuindo-as em classes
usando o critério da responsabilidade, de forma que, na manutenção, seja
necessário o entendimento de uma porção menor de código. Assim, o SRP leva ao
pensamento de haver uma responsabilidade com apenas uma razão para mudança,
fornecendo importante apoio na fase de manutenção (MARTIN, MICAH, 2006).
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Uma maneira de aplicar o SRP sobre um código existente pode ser realizada por
meio do uso de Refactoring, que é uma técnica que realiza uma mudança na
estrutura interna de um software, tornando-o fácil de ser entendido e com baixo
custo de ser modificado, sem alterar seu comportamento. (FOWLER, 1999 apud
BAIN, 2008).
A verificação da eficiência das técnicas de organização de código pode ser feita por
meio de métricas de manutenibilidade. Tais métricas como complexidade ciclomática
(CC), linhas de código (LOC) e peso por método de classe (WMC), podem ser
usadas na construção de um comparativo entre códigos fonte antes e depois da
organização por responsabilidades. Desta forma, pode-se observar o efeito desta
organização em cada métrica avaliada, favorecendo a adoção do ResponsibilityDriven Design (RDD) a fim de acelerar o processo de manutenção.
O objetivo deste trabalho é realizar a reorganização por responsabilidades, por meio
de Refactoring, de uma parte do código de um sistema orientado a objetos em
produção, com base no RDD e no SRP. Em seguida é desenvolvida uma análise
comparativa entre as versões anterior e posterior ao Refactoring, baseada nas
métricas de Complexidade Ciclomática (CC), Linhas de Código (LOC) e da suíte CK,
específica para sistemas OO. A comparação visa obter parâmetros que sirvam de
base para se observar melhorias no processo de manutenção do sistema em
estudo.

1.2

Resultados e contribuições

O resultado deste trabalho é mostrado por meio de uma tabela comparativa das
métricas de manutenção que servem de base para avaliar os efeitos da organização
de código por responsabilidades. Esta tabela comparativa contém, além dos valores
mensurados, um percentual que mostra a variação positiva ou negativa de cada
métrica aplicada ao estudo de caso antes e depois da organização do código.
A contribuição deste trabalho está em mostrar o quanto a organização por
responsabilidades pode afetar a fase de manutenção de um sistema de software,
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fazendo com que a arquitetura orientada a responsabilidades (RDD), seja
considerada relevante ao se projetar um sistema de software.

1.3

Método de trabalho

A primeira etapa da metodologia de trabalho se refere à pesquisa bibliográfica.
Primeiramente, foram realizados estudos acerca do ciclo de desenvolvimento de
software, com destaque à fase de manutenção, levantando-se dados históricos
sobre o tema.
Em seguida, foi investigado o conceito de responsabilidades aplicado ao
desenvolvimento de software, que se apóia no RDD, voltado especificamente para
aplicações orientadas a objetos. Nesta linha, pesquisou-se sobre o SRP, que serve
de apoio à organização das responsabilidades do código fonte utilizado no estudo de
caso e também o pattern General Responsibility Assignment Software Pattern
(GRASP). O Refactoring foi pesquisado como meio para aplicação do conceito de
responsabilidades, fornecendo o embasamento teórico deste trabalho.
Após o levantamento bibliográfico relativo à fundamentação teórica, procedeu-se à
pesquisa sobre métricas de manutenibilidade, abrangendo a complexidade
ciclomática (CC), linhas de código (LOC) e o conjunto de métricas OO, chamado CK
Metrics.
Após a pesquisa bibliográfica referente às técnicas de organização e das métricas
de manutenibilidade, passou-se à elaboração do método a ser aplicado no estudo de
caso. O método descreve uma forma de aplicação das responsabilidades por meio
do Refactoring e define a coleta das métricas e os critérios de comparação e
avaliação dos resultados. Também nesta etapa foi escolhida a ferramenta para
extração das métricas do código fonte.
Definido o método, descreve-se o estudo de caso que é baseado em uma aplicação
web OO implementada na plataforma Java, que já está em operação, sofrendo
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constante manutenção. Também no estudo de caso desenvolve-se a análise da
funcionalidade escolhida para ser reorganizada.
A escolha da funcionalidade analisada foi feita após a primeira coleta das métricas
sobre a implementação original. As partes do projeto que apresentaram as métricas
menos favoráveis à manutenção foram escolhidas para este estudo. Tais métricas
servem de base para posterior análise e avaliação da eficiência da organização de
código, compondo a primeira parte da tabela comparativa.
Dados o método e a definição das funcionalidades-alvo, foram realizadas as
alterações do código fonte seguindo o conceito de responsabilidade. Ao final das
alterações, a ferramenta de extração das métricas foi novamente usada sobre as
partes modificadas para se obter os novos indicadores, colocando-os na tabela
comparativa para análise e avaliação.
Por fim, realizou-se a avaliação da eficiência das alterações comparando-se os
valores de cada métrica obtida, extraindo-se as conclusões do trabalho. Na tabela
comparativa estão os valores que representam o estado inicial das implementações
e os valores obtidos após a organização por responsabilidades, possibilitando se
avaliar percentualmente os resultados por meio da comparação dos indicadores.

1.4

Organização do trabalho

O capítulo 2, Revisão Bibliográfica, apresenta as características da manutenção de
software, e seu posicionamento dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de
software, descrevendo o atributo de qualidade de manutenibilidade. Também
apresenta a organização de código por responsabilidades e as métricas de
manutenibilidade utilizadas para execução da análise comparativa.
No capítulo 3, Estudo de Caso, descreve-se o sistema escolhido para o estudo de
caso e a aplicação do método descrito no capítulo 4.
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O

capítulo

4,

Métodos,

descreve

como

é

aplicada

a

organização

por

responsabilidades em um código fonte e a forma de utilização das métricas de
manutenibilidade.
O capítulo 5, Resultados, mostra a análise comparativa baseada nas métricas de
manutenibilidade extraídas do estudo de caso. Também contém comentários sobre
as observações das análises, detalhando os valores obtidos e suas possíveis
razões.
O capítulo 6, Conclusões, apresenta um resumo sobre a análise realizada, a real
contribuição oferecida na área de manutenção de software a partir dos resultados
obtidos e possíveis trabalhos futuros na área de reestruturação e manutenção de
código.
O anexo A, “Códigos Fonte do Estudo de Caso”, contém a listagem do código fonte
original e o código fonte modificado pelas técnicas de organização de código.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo relata o levantamento bibliográfico do estudo, dividido em manutenção
de software, responsabilidades, refactoring e métricas de manutenibilidade.

2.1

Manutenção de software

De acordo com o glossário padrão de terminologia em engenharia de software do
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), manutenção de software é “o
processo de modificação de um sistema ou componente de software após sua
entrega. Esta modificação pode existir para corrigir falhas, melhorar o desempenho
ou outros atributos, ou adaptá-lo em um novo ambiente”. (IEEE 610, 1990)
A atividade de manutenção de um sistema de software consome mais esforço do
que qualquer outra atividade de engenharia de software. (PRESSMAN, 2010).
A atividade de manutenção é parte integrante do ciclo de vida de um software, que
tem início após a entrega de sua primeira versão, suportando-o durante toda a sua
existência. A manutenção de software, recentemente, tem recebido mais atenção
do que historicamente vinha recebendo, uma vez que as empresas têm buscado
manter seus sistemas em operação por períodos de tempo tão longos quanto for
possível. (ABRAN, MOORE, 2004). Segundo o Swebok (2004), esta atenção está
relacionada, por exemplo, a fatos como a manutenção dada em sistemas para
adequação ao ano 2000 e ao paradigma de código aberto, em função do modelo
colaborativo e distribuído de desenvolvimento. Além destes dois fatores, há as
mudanças em função da dinâmica dos negócios e das alterações de regras e
procedimentos de operação das empresas.
Como um aspecto da manutenção de software, a manutenibilidade é “a facilidade
com que um sistema de software ou um componente pode ser modificado para
corrigir falhas, melhorar o desempenho e outros atributos ou adaptá-lo a um novo
ambiente” (IEEE 610, 1990). De forma simplificada, é a medida de quão fácil é a
execução da atividade de manutenção. Esta definição aparenta ser a que melhor
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descreve a manutenibilidade, visto que outros autores como Pressman (2010),
Hayes (2005), entre outros, também se apóiam na definição do IEEE.
A manutenibilidade também é considerada um atributo de qualidade, que possui as
subcaracterísticas de analisabilidade, modificabilidade, estabilidade e testabilidade,
que podem ser avaliadas (ISO 9126-1, 2001). Na Figura 1 tem-se o modelo de
qualidade interna e externa proposto pela ISO 9126-1.

Figura 1: Modelo de qualidade proposto pela ISO-9126-1

Fonte: ISO-9126-1 (2002)

A ISO-9126-1 define que o cumprimento (compliance) de manutenibilidade é a
habilidade de um produto de software aderir a padrões e convenções relacionadas à
manutenibilidade.

2.2

Responsibility-Driven Design (RDD)

O RDD (em português, Projeto Dirigido por Responsabilidades), é um método que
oferece técnicas sobre como organizar as responsabilidades de uma aplicação
distribuindo-as em objetos. Neste método, as responsabilidades descrevem o que o
software deve fazer para atingir seu objetivo, sugerindo um processo dividido em
duas partes:
a) descrição inicial;
b) projeto. (WIRFS-BROCK, 2002)
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A descrição inicial, referenciada como parte 1 neste trabalho, possui três fases e
respectivas atividades que inicialmente não têm um viés OO, mas que passa a
existir a partir da fase de análise de objetos, como se pode observar na Tabela 1.

Fase

Tabela 1: Fases da descrição inicial
Análise dirigida por responsabilidades
Atividade
Resultado
Diagrama das fronteiras do sistema
Desenvolver a arquitetura Diagramas de alto nível da arquitetura técnica
do sistema em alto nível
Diagramas e discussões dos conceitos do
sistema

Definição Identificar os conceitos
de sistema iniciais do sistema
Identificar as
responsabilidades do
sistema
Especificar o ambiente de
desenvolvimento

Glossário de termos
Funções e perspectiva do sistema
Características de uso
Restrições gerais, suposições e dependências
Documentação dos frameworks de
desenvolvimento existentes, programas
externos, Application Programming Interfaces
(API) e ferramentas de desenvolvimento
Uma lista dos diferentes tipos de usuários e
sistemas externos que interagem com nosso
sistema: atores

Descrição
Detalhada

Escrever descrições
textuais de como os
usuários esperam executar Descrições textuais livres das tarefas dos
usuários: narrativas de casos de uso
suas tarefas
Descrições de exemplos concretos de uso:
cenários e conversas
Analisar requisitos
especiais para impacto no
projeto

Estratégias para melhorar o desempenho,
mapeamento dos dados legados, planejamento
para manipulação de dados e computação
distribuída, tolerância a falhas e confiabilidade

Documentar a dinâmica do Diagramas de atividade que demonstrem as
sistema
restrições entre os casos de uso
Exibir telas e interações na Especificações de telas
perspectiva dos usuários
Modelo de navegação
Identificar objetos
Cartões CRC que descrevem os papéis e
familiares do domínio com responsabilidades dos objetos
Análise de um conjunto intuitivo de
Um modelo de objetos candidatos
responsabilidades
objetos
Documentar termos e
Glossários que definem conceitos, descrições
conceitos adicionais
de comportamento e regras de negócio
Fonte: Adaptado de Wirfs-Brock (2002).
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A segunda parte do RDD trata da modelagem do projeto e é dividida em duas fases,
que são a criação de um projeto inicial e depois refinando a solução,
respectivamente, como se observa Tabela 2 e Tabela 3.
Na parte de criação do projeto (Tabela 2), aparece o conceito de colaboração, que é
parte do RDD. Logo, responsabilidades são implementadas por meio de métodos
que colaboram com outros métodos e objetos. Com isso, o RDD leva a uma visão de
projeto OO como uma comunidade de colaboração de objetos responsáveis.
(LARMAN, 2007)

Atividade

Tabela 2: Fase inicial do projeto
Projeto inicial
Resultados

Um modelo CRC dos objetos, papéis, responsabilidades
Associar os objetos de domínio e colaboradores
com os objetos orientados a
Diagramas de sequência ou colaboração
execução
Descrições das colaborações e responsabilidades do
subsistema
Atribuir responsabilidades aos
objetos

Definição preliminar de classes

Desenvolver modelo inicial de
Protótipos funcionais
colaboração
Fonte: Adaptado de Wirfs-Brock (2002).

Na fase de refinamento do projeto (Tabela 3), é feita a aplicação de padrões de
projeto objetivando flexibilidade, consistência e manutenibilidade. Nesta fase,
também se tem o refinamento da documentação e a implementação propriamente
dita, curiosamente citada como documentação. (WIRFS-BROCK, 2002)
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Atividade
Justificar os trade-offs
Distribuir o controle da
aplicação
Decidir a visibilidade
estática e dinâmica dos
relacionamentos entre
objetos

Tabela 3: Fase de refinamento do projeto
Refinamento do projeto
Resultados
Documentação das decisões de projeto
Estilos de controle identificados
Padrões de fácil compreensão das tomadas decisão e
delegação no modelo de objetos
Diagramas e definições de classes refinadas
Criação de novas abstrações de objetos

Revisão dos papéis dos objetos, incluindo a combinação de
estereótipos
Revisar o modelo para
torná-lo mais flexível,
Interfaces e padrões consistentes e simplificados de
consistente e manutenível colaboração
Especificação de classes que realizam os papéis
Aplicação de padrões de projeto
Documentar o projeto
claramente

Diagramas usando Unified Modeling Language (UML), que
descrevam pacotes, componentes, subsistemas, classes,
sequências de interação, colaboração, interfaces
Código

Formalizar o projeto

Contratos entre os componentes do sistema e as classeschave
Fonte: Adaptado de Wirfs-Brock (2002)

2.2.1 Responsabilidades em softwares orientados a objeto

Responsabilidades são declarações gerais sobre os objetos de um software, sendo
que tais declarações podem ser classificadas em três grupos (WIRFS-BROCK,
2002):
a) ações que os objetos executam;
b) conhecimento que os objetos mantêm;
c) decisões relevantes que os objetos tomam que afetam outros.
As responsabilidades são atribuídas a uma classe de objetos durante o projeto de
objetos (LARMAN, 2007), sendo que esta atribuição no RDD também já aparece na
fase de análise de objetos, na qual são criados os cartões Candidato –
Responsabilidade – Colaborador (CRC), para iniciar o registro do domínio do
sistema.
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Larman (2007) pondera que a tradução de responsabilidade em classes e métodos é
influenciada pela sua granularidade, de forma que grandes responsabilidades se
propagam em diversas classes e métodos, enquanto que as pequenas podem ser
implementadas em apenas um método. Uma forma de controle da atribuição de
responsabilidades pode ser feita por meio do SRP, uma vez que é atribuída apenas
uma responsabilidade a uma classe.

2.2.2 Cartão Candidato – Responsabilidade – Colaborador (CRC)

O cartão CRC, assim descrito por Wirfs-Brock (2002), também chamado de classe –
responsabilidade – colaborador, é uma ferramenta que apóia o processo de análise,
registrando as entidades do domínio no qual o software será desenvolvido.
O cartão CRC foi originalmente inventado por Ward Cunningham e Kent Back em
1988 como um meio de descrever classes, responsabilidades e colaboradores. Ao
invés disto, Wirfs-Brock usa o cartão CRC para descrever candidatos a classes, que
por sua vez podem ser realizados por uma ou mais classes.
O cartão CRC é preenchido frente e verso, sendo na frente colocadas as
características do candidato, como o nome, seu papel na aplicação, estereótipo e
em qual padrão de projeto se encaixa. No verso, repete-se o nome e adicionam-se
as responsabilidades e colaboradores do candidato.
As responsabilidades dizem quais as informações um objeto deve conhecer e quais
ações que ele deve executar. Já os colaboradores são objetos que o candidato
chama para completar as suas responsabilidades. Um exemplo de preenchimento
do cartão CRC pode ser visto na Figura 2 e Figura 3, que representam um
documento como candidato no desenvolvimento de um editor de textos.
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Figura 2: Frente do cartão CRC

Fonte: Adaptado de Wirfs-Brock (2002)

Figura 3: Verso do cartão CRC

Fonte: Adaptado de Wirfs-Brock (2002)

2.3

Single Responsibility Principle (SRP)

O SRP (em português, Princípio da Responsabilidade Única), definido por Martin e
Micah (2006) é baseado no princípio de coesão que define as características
funcionais de um módulo em uma aplicação. O SRP leva ao pensamento de que um
módulo ou uma classe em uma aplicação OO, possua apenas uma razão para
mudança ou manutenção, uma vez que é atribuída uma única responsabilidade a
ele.
Na Figura 4, observa-se um exemplo de acoplamento de duas responsabilidades no
qual o SRP poderia ser aplicado: uma responsabilidade funcional de negócio
chamada calcularSalario e outra responsabilidade tecnológica de persistência de
dados chamada salvar. Neste exemplo, tem-se o problema de manutenção das
regras de negócio para cálculo salarial que varia em uma frequência diferente das
regras de persistência.

27

Figura 4: Exemplo de acoplamento funcional
Fonte: Adaptado de Martin e Micah (2006)

O SRP faria com que a implementação da Figura 4 fosse modificada, separando as
responsabilidades, focando o desenvolvedor durante a manutenção, seja nas regras
de persistência ou de cálculo de salário. De acordo com esta nova abordagem,
pode-se obter uma solução para o problema de acoplamento mostrado na Figura 4,
como a mostrada na Figura 5.

Figura 5: Exemplo de solução do acoplamento funcional
Fonte: Adaptado de Martin e Micah (2006)

2.4

General Responsibility Assignment Software Patterns (GRASP)

Larman (2007) reuniu um conjunto de padrões, ou princípios, sob o acrônimo
GRASP(em português, Padrões (ou princípios) de Software para Atribuição de
Responsabilidade Geral) que funcionam como um guia no desenvolvimento
orientado a objetos apoiando a organização por responsabilidades.
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O GRASP não constitui uma nova técnica, mas reúne sob um só acrônimo os
princípios mais relevantes para o desenvolvimento de sistemas OO dirigidos por
responsabilidades.
Por não haver uma clara definição do autor, o GRASP será tratado neste trabalho
como um conjunto de princípios, visto que não há um modelo concreto para
implementação de todos os princípios.
O GRASP é composto por nove princípios, que são:
a) creator (Criador);
b) information expert (Especialista);
c) low coupling (Baixo Acoplamento);
d) controller (Controlador);
e) high cohesion (Alta Coesão);
f) polymorphism (Polimorfismo);
g) pure fabrication (Pura Invenção);
h) indirection (Indireção);
i) protected variations (Variações Protegidas).
Neste trabalho são abordados os princípios de Baixo Acoplamento, Alta Coesão,
Indireção e Variações Protegidas, com base no trabalho de Larman (2007).

2.4.1 Low Coupling (Baixo acoplamento)

O princípio Low Coupling norteia o desenvolvimento de software para que a
atribuição de responsabilidades seja feita de forma que sua alocação não aumente o
acoplamento de um objeto com outros.
No paradigma de software orientado a objetos, existem algumas formas de
acoplamento entre objetos. São elas:
a) uma classe A possui um atributo que referencia o objeto B ou a própria
classe B;
b) um objeto A chama um serviço (método) de um objeto B;
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c) um objeto A tem um método que referencia um objeto B ou a própria
classe B, tipicamente caracterizado por um parâmetro ou variável local do
tipo B ou um objeto retornado de uma mensagem sendo uma instância de
B.
Tais formas de acoplamento podem ser mitigadas com mudanças no código fonte.
Na Figura 6, observam-se dois acoplamentos no objeto Registradora, sendo um
com o objeto Pagamento e outro com o objeto Venda.

Figura 6: Exemplo de acoplamento entre objetos
Fonte: Adaptado de Larman (2007)

Como uma proposta de solução, pode-se realocar a responsabilidade de criação do
objeto Pagamento, transferindo-a para o objeto Venda como se pode observar na
Figura 7.

Figura 7: Realocação da responsabilidade reduzindo o acoplamento
Fonte: adaptado de Larman (2007)
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2.4.2 High Cohesion (Alta coesão)

Coesão, dentro do projeto OO, é uma medida de quão fortemente estão
relacionadas e focadas as responsabilidades de um dado elemento. Um elemento
que esteja altamente especializado e que não realize uma grande quantidade de
tarefas é considerado com alta coesão, ou seja, possui um alto grau de coesão (high
cohesion).
Assim, uma classe com baixa coesão, geralmente executa muitas funções pouco
relacionadas entre si, realizando um trabalho excessivo. Classes deste tipo são
altamente indesejáveis num projeto, pois acumulam os seguintes problemas:
a) são de difícil compreensão;
b) não conseguem ser reutilizadas;
c) são de difícil manutenção;
d) são constantemente afetadas por qualquer modificação no projeto.
Assim como o baixo acoplamento (Low Coupling), alta coesão (High Cohesion) é um
princípio que deve ser considerado e preservado sempre durante todos os
processos de tomada de decisões do projeto. São os dois princípios mais
intimamente ligados ao se criar e implementar as classes e são decisivos no respeito
integral ao desenvolvimento.

2.4.3 Indirection (Indireção)

Um problema que pode surgir no desenvolvimento de um projeto OO é definir a
quem atribuir certa responsabilidade de forma a evitar o acoplamento direto entre
dois ou mais componentes. Esta atribuição deve ser feita de forma a manter o Baixo
Acoplamento e manter o potencial de reuso alto.
Uma solução seria atribuir a responsabilidade a um objeto intermediário que
pudesse fazer a intermediação entre outros componentes ou serviços (métodos)
evitando o seu acoplamento direto. Esta intermediação cria uma Indireção entre o
outro componente.
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Assim como muitos design patterns

são especializações “por invenção”, muitos

outros também são especializações de Indireções, como Adapter, Façade e
Observer.

2.4.4 Protected Variations (Variações Protegidas)

Variações ou instabilidades em elementos de um projeto OO não podem ter
impactos indesejados em outros componentes do sistema. Para que isto não ocorra,
o projeto de objetos, subsistemas e sistemas deve ser capaz de identificar pontos
previsíveis de variações e instabilidades e atribuir responsabilidades para se criar
“interfaces” estáveis que os protejam.
Essa capacidade reflete a observação ao princípio de Protected Variations
(Variações Protegidas).

É um princípio em que a maioria dos mecanismos e

padrões de programação e projeto se baseia para prover flexibilidade e proteção
contra variações em dados, comportamento, hardware, componentes de software,
sistema operacional, dentre outros.
A maturidade de um desenvolvedor ou arquiteto de software reflete sua capacidade
de escolher mecanismos adequados para proteger o sistema e seus componentes
destas variações. No começo utilizam-se técnicas de encapsulamento de dados,
interfaces e soluções baseadas em polimorfismo para a Proteção contra Variações.
Depois, linguagens baseadas em regras, interpretadores de regras, projeto de
metadados, máquinas virtuais e outros mecanismos mais sofisticados são utilizados
contra estas variações.

2.5

Padrão de projeto Façade

O padrão de projeto Façade, define uma forma de implementar tanto o princípio de
Indireção descrito no GRASP por Larman (2007), quanto o princípio Variações
Protegidas. O Façade define uma interface de alto nível para os subsistemas
permitindo acessar suas funcionalidades a partir de um único objeto, encaminhando
mensagens para os objetos que ele representa, (BAIN, 2008) reduzindo a
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complexidade entre os subsistemas por meio da minimização da comunicação e
dependências. (GAMMA et al, 1995)
É possível introduzir um Façade para prover uma interface simples e única para
minimizar a comunicação e a dependência entres os subsistemas. Na Figura 8
apresenta-se
se um desenho esquemático da transformação que pode ser feita usando
usa
o Façade.

Figura 8: Aplicação do padrão Façade
Fonte: Bain (2008)

2.6

Padrão de projeto J2EE:
J2EE Session Façade

O padrão de projeto Session Façade implementa o padrão Façade dentro da
arquitetura J2EE (Java
Java 2 Enterprise Edition).
Edition O Session Façade controla o acesso
dos objetos clientes aos objetos de negócio na camada EJB (Enterprise
Enterprise Java Beans)
Beans
dos sistemas e limitando o tráfego de rede entre tais clientes e os serviços e
componentes de alta granularidade de negócio. (ALUR et. al., 2003)
Logo, o Session Façade encapsula os componentes da camada de negócio e expõe
um serviço baixa granularidade para os clientes remotos, e estes passam a acessar
o Session Façade ao invés de acessar os objetos de negócios diretamente.
diretamente Este
padrão é implementado
plementado como um Session Bean na arquitetura J2EE. Na Figura 9 é
mostrado um diagrama de classes do Session Façade.
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Figura 9: Aplicação do padrão Session Façade
Fonte: Alur et. al. (2003)

As principais consequências do uso do Session Façade são a redução do
acoplamento entre as camadas – consequentemente, entre os objetos – aumento da
flexibilidade e da manutenibilidade, reduzindo a complexidade do código do lado
cliente. (ALUR et. al., 2003)

2.7

Métricas de tamanho e complexidade de software

Para medir a eficiência de um sistema de software quanto à manutenibilidade, são
necessárias métricas que possam mostrar que a organização de código utilizada em
determinada aplicação é quantificada de forma a expressar a sua maior ou menor
adequação ao processo de manutenção.
Apesar de existir certa variedade de métricas, não há uma regra geral ou um padrão
sobre como medir a manutenibilidade de um software (HAYES, ZHAO, 2005). Hayes
e Zhao (2005) propuseram a criação de um modelo de predição de manutenibilidade
baseado nos esforços de levantamento de requisitos, projeto e codificação.
Entretanto é necessário obter tais valores de esforço, que são métricas externas ao
sistema,

que

não

são

possíveis

de

serem

medidas

estaticamente

pelo

processamento do código fonte. Em função disto, foram criadas métricas internas
que, diferentemente das externas, provêm aos desenvolvedores a habilidade de
avaliar a qualidade do produto de software e endereçar questões de qualidade
antecipadamente, antes mesmo dele se tornar um executável (ISO-9126-1, 2001).
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Para viabilizar a comparação da manutenibilidade de um sistema antes e após a
aplicação de técnicas de organização, é necessária a utilização de métricas internas.
A seguir são apresentadas as métricas mais utilizadas na literatura sobre o assunto.

2.7.1 Complexidade Ciclomática (CC)

A complexidade ciclomática (CC), que foi concebida por McCabe (1976), é uma
métrica usada para obter o número de caminhos linearmente independentes de um
módulo de software, provendo um indicador numérico que pode ser comparado à
complexidade de outros módulos de software (VANDOREN, 2000). Para se
determinar os caminhos as sub-rotinas do programa são representadas como grafos
fortemente conectados com uma entrada única e pontos de saída. (KAN, 2002).
Em uma abordagem prática, a CC é computada pela contagem de tomadas de
decisão (IFs) e ramificações como laços do tipo while, for entre outros.
A CC foi projetada para indicar a testabilidade e a capacidade de entender um
programa, o que está relacionado com a manutenibilidade de acordo com a ISO
9126. (KAN, 2002) (ISO9126-1, 2001). Nesse sentido, McCabe (1976) recomenda
que um módulo de programa não deva ter CC maior que 10.

2.7.2 Linhas de código (LOC)

As linhas de código (LOC, do inglês Lines Of Code) é uma métrica direta que
representa a contagem dos comandos elencados num módulo, classe, método ou
mesmo no programa como um todo.
Apesar de ser fácil de extrair e largamente usada pelos desenvolvedores para medir
o processo de desenvolvimento de software, sua validade e aplicabilidade continuam
sendo discutidas. (PRESSMAN, 2010)
Por ser uma unidade de tamanho, a quantidade de LOC é usada como indicador de
facilidade de entendimento por parte dos desenvolvedores, podendo ser medida de
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formas diferentes, sejam contando as linhas físicas de um arquivo do código-fonte
ou

levando

em

consideração

apenas

as

linhas

executáveis

de

código,

desconsiderando as demais. (ROSENBERG, HYATT, 1998).

2.8

Métricas de software OO

As medições que são realizadas no paradigma de programação OO visam avaliar a
aderência do projeto a princípios importantes como o nível de acoplamento ou nível
de abstração de um determinado sistema ou de certas funcionalidades, bem como
medir a profundidade da árvore de herança. (PRESSMAN, 2010).
As métricas propostas por Chidamber e Kemerer (1994) são uma das mais
conhecidas métricas para projetos OO. A suíte CK, como é comumente referida,
consiste de 6 métricas cuja aplicação típica é a identificação de pontos de problemas
no código-fonte que podem necessitar de reestruturação ou reorganização (DARCY,
KEMERER, 2005)
Por meio de uma grande variedade de estudos na área industrial em diversos países
e aplicações, foi possível demonstrar que as métricas da suíte CK têm um
relacionamento consistente com fatores qualitativos como custo, defeitos, reuso e
manutenibilidade. (DARCY, KEMERER, 2005)
Nas seções 2.8.1 a 2.8.6 são detalhadas cada uma das 6 métricas da suíte CK, com
base

nos

trabalhos

de

(SATO,

GOLDMAN,

KON,

2007),

(KAN,

2002),

(ROSENBERG, HYATT, 1998).

2.8.1 Weighted Method per Class (WMC)

A métrica WMC é a soma da complexidade dos métodos de uma classe, podendo
ser usada a complexidade ciclomática para obter esta métrica. A WMC também
pode de uma segunda forma, ser mensurada pela contagem de métodos de uma
classe, dada a dificuldade de se acessar a hierarquia de classes em uma herança.
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Considera-se que o número de métodos de uma classe e sua complexidade é uma
forma de prever quanto tempo e esforço são necessários para se desenvolver ou
manter uma classe. Isto faz com que a WMC seja uma métrica interna que ofereça
suporte a avaliação da manutenibilidade de um sistema.
Segundo Rosenberg e Hyatt (1998), classes com valores de WMC superiores a 100
são candidatas a inspeção e revisão.
2.8.2 Depth of Inheritance Tree (DIT)

A métrica DIT mede a profundidade da árvore de herança, que vai da raiz até a
classe mais distante. Em Java, quando uma classe é criada, esta possui DIT igual a
1, pois herda de Object. Quanto maior este valor, mais difícil é determinar o
comportamento das classes de níveis mais baixos.
Diferentemente das demais métricas da suíte, valores menores de DIT indicam que
os desenvolvedores não aproveitaram a vantagem do reuso dos métodos ao
estender uma classe em uma herança. Lorenz (1993 apud. KAN, 2002) recomenda
uma regra de ouro em que a DIT deve ser menor que 6, baseado na experiência do
autor em projetos OO de sistemas industriais.
Rosenberg e Hyatt (1998) descrevem que a DIT é uma métrica que deve ser
ponderada quando mensurada, pois valores altos aumentarão a complexidade de
manutenibilidade ao passo que demonstra grande reuso.

2.8.3 Number of Children (NOC)

A métrica NOC mede o número de subclasses de uma classe, isto é, a quantidade
de classes que estendem a classe mensurada. Assim como relatado na métrica DIT,
a NOC também está ligada ao reuso praticado pelos desenvolvedores, sendo que
valores menores indicam um menor reuso.
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Ao passo que uma NOC com valores menores indicam pouco reuso, NOC com
grandes valores necessitam mais testes, aumentando o tempo gasto com testes.
Assim como a métrica DIT, a NOC precisa ser ponderada quando mensurada, dado
que pode indicar alto grau de reuso ao mesmo tempo em que aumenta o tempo de
testes.

2.8.4 Coupling Between Objects (CBO)

A métrica CBO é o número de outras classes que uma classe está acoplada, e é
mensurada contando-se o número de métodos chamados dentro de uma classe.
Quando há um grande número de acoplamentos, maior é a sensibilidade para
realizar modificações, dificultando a manutenção da classe.
Uma classe é difícil de entender, modificar ou corrigir se houver um número alto de
inter-relacionamentos com outras classes. Rosenberg(1999, apud. KAN, 2002)
recomenda que uma classe seja investigada caso possua CBO maior que 5.
Wilkie e Kitchenham (2001) conduziram um estudo sob um sistema que estava em
produção a 2 anos e meio, com 114 classes e 25 mil LOCs para examinar a relação
entre CBO e questões relacionadas a manutenibilidade, sendo que os autores
conseguiram mostrar a existência de um relacionamento significante.

2.8.5 Response for a Class (RFC)

A métrica RFC é o número de métodos que podem ser executados em resposta a
uma mensagem recebida por um objeto de uma determinada classe (CHIDAMBER,
KEMERER, 1994). Quanto maior este número, maior é a complexidade da classe.
(KAN, 2002), requerendo grande nível de entendimento por parte dos testadores do
sistema (ROSENBERG, HYATT, 1998).
Rosenberg (1999, apud KAN, 2002) recomenda que classes com RFC superior a
100 sejam investigadas a fim de mitigar problemas potenciais.
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2.8.6 Lack of Cohesion in Methods (LCOM)

A métrica LCOM mede a dissimilaridade dos métodos de uma classe pelo uso das
variáveis de instância, contando a quantidade de pares de métodos com similaridade
zero menos a quantidade de pares de métodos com similaridade diferente de zero.
Quanto maior o número de métodos similares, maior a coesão da classe, estando a
LCOM intimamente ligada com as variáveis de instância e os métodos.
A falta de coesão implica que uma classe deveria ser dividida em duas ou mais
subclasses, reduzindo a complexidade pelo aumento da coesão.
A LCOM indica que métodos que não compartilham variáveis ou chamadas de
outros métodos seriam candidatos a divisão da classe, gerando outras novas.
(SPINELLIS, 2006)

2.8.7 Considerações finais sobre a suíte CK

Propõe-se que interpretação das métricas da suíte CK seja baseada em uma
comparação de valores entre os módulos de um sistema, a fim de encontrar
módulos que estejam acima da média, marcando-os para uma investigação mais
detalhada. Deve-se objetivar a redução dos valores mensurados, à exceção das
métricas DIT e NOC, sobre a quais é necessária uma análise de prós e contras entre
o aumento do reuso em detrimento à manutenibilidade. (ROSENBERG, HYATT,
1998)
As métricas orientadas a objetos ajudam a avaliar não só os esforços de
desenvolvimento

e testes necessários, como também

contribuem

com

o

entendimento, manutenibilidade e reusabilidade das classes. Na Tabela 4 é
mostrado o efeito da redução da cada métrica OO e também das métricas LOC e
CC.
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Tabela 4: Efeito da redução das métricas

Fonte: adaptado de Rosenberg e Hyatt (1998)

Observa-se que valores menores das métricas CC e LOC favorecem a redução do
esforço de testes e o aumento do entendimento e manutenibilidade.
A redução de WMC favorece a redução do esforço de desenvolvimento e o aumento
da manutenibilidade e reuso.
Já a redução da métrica RFC reduz o esforço de testes e o aumento do reuso.
Com relação à métrica LCOM, quando reduzida favorece todas as perspectivas
listadas a exceção do esforço de testes.
Semelhantemente à LCOM, a métrica CBO favorece todas as perspectivas a
exceção do esforço de desenvolvimento.
2.9

Refactoring

Refactoring (refatoração) é o processo de mudar um software de tal forma que a sua
estrutura interna seja melhorada sem, contudo, alterar o seu comportamento
externo. (FOWLER, 1999 apud. BAIN, 2008) É uma forma disciplinada de
reorganizar um código, minimizando as chances de se introduzir erros. Um software
refatorado deve manter as características de execução que possuía antes da
aplicação da técnica. A vantagem de aplicar essa técnica dentro do ambiente de
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produção é que seu uso promove uma maior rapidez no desenvolvimento e facilita a
manutenção do software.
Fowler (1999) relata que Kent Beck, um dos criadores da Programação Extrema
(Extreme Programming), afirma que a refatoração deve ser utilizada quando o
código apresenta alguns dos indícios, como:
a) métodos com código muito extenso;
b) classes muito grandes;
c) longas listas de parâmetros;
d) falta de clareza na função de um ou mais componentes;
e) falta de legibilidade, dificuldade de compreender o que o código faz;
f) um algoritmo ou método necessita ser substituído;
g) o desempenho precisa ser melhorado.
Dentro do catálogo de refatorações, destacam-se os tipos abaixo:
a) Extract Class;
b) Move Method;
c) Extract Method;
d) Inline Method.
O tipo Extract Class é indicado para separar as responsabilidades de uma classe em
duas ou mais classes, dado que ao longo do ciclo de vida de uma classe novas
responsabilidades são atribuídas fazendo a classe crescer e se tornar complicada.
Com esta refatoração, os métodos impertinentes são movidos para outras classes –
novas ou existentes – alocando apropriadamente a responsabilidade. Em sua
mecânica, o primeiro passo é definir como separar as responsabilidades, o que pode
ser feito usando a análise dirigida por responsabilidades (RDD). (WIRFS-BROCK,
2008)
Já o tipo Move Method é recomendado quando uma classe possui muitas
funcionalidades – que não deveriam ter – ou quando as classes estão colaborando
muito entre si e estão também altamente acopladas, consistindo na movimentação
de métodos entre as classes de um sistema. (FOWLER, 1999)

41

Em relação ao tipo Extract Method, este é usado para extrair um método a partir de
um conjunto de linhas de código que cumprem uma determinada responsabilidade e
podem ser agrupadas. (WIRFS-BROCK, 2008)
Por último, o tipo Inline Method permite desfazer um método incorporando seu
código nas linhas em que ele é chamado. Isto é útil quando existem métodos que
não fazem mais do que uma delegação ou indireção desnecessária.

2.10 Considerações finais

Neste capítulo foi feita a revisão bibliográfica, oferecendo a base para o
desenvolvimento do estudo de caso proposto neste trabalho. No próximo capítulo há
a descrição do estudo de caso e seu escopo.
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3 ESTUDO DE CASO

Este capítulo descreve o sistema que será usado como base para a aplicação da
metodologia proposta neste trabalho e descrita no capítulo 4. Este sistema, base do
estudo de caso, está implementado como uma aplicação web desenvolvida na
linguagem Java.

3.1

O sistema

O sistema usado neste estudo de caso é uma aplicação web, aqui chamada de
Assist24Horas, que é responsável por controlar uma operação de call center voltada
para o atendimento de serviços emergenciais de assistência 24 horas para os
segmentos de automóveis, vidas e imóveis.
O Assist24Horas é desenvolvido na linguagem Java, de propriedade da companhia
aqui ficticiamente chamada de SP Assistência que presta serviços de assistência 24
horas no Brasil. É uma aplicação estável, que está em produção há
aproximadamente 7 anos e sofre manutenção constante, principalmente melhorias,
além de correções de erros e adaptações ao ambiente no qual está inserido.
Toda a manutenção é feita por uma equipe própria de desenvolvimento da SP
Assistência que é responsável por todo o processo, desde a eliciação de requisitos,
passando pelo desenvolvimento, testes, homologação e implantação.
Frequentemente são contratadas pela SP Assistência, equipes terceirizadas de
desenvolvimento para atender projetos de melhoria específicos. Tais equipes
terceirizadas são gerenciadas pela equipe própria, dando o suporte tecnológico de
negócio e necessário ao trabalho a ser feito.
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3.2

A

Contexto de negócio

SP

Assistência,

empresa

proprietária

do

Assist24Horas,

é

contratada

principalmente por companhias de seguro que terceirizam seus serviços de
assistência especializada 24 horas.
O Assist24Horas é responsável por todo o processo específico do negócio de
assistência 24 horas, que tem como função principal o registro da assistência
(solicitação de serviços), abertura e acionamento dos serviços contratados pelos
clientes de diversas seguradoras do país.
A SP Assistência tem mais de 15 anos no mercado de assistência 24 horas,
aproximadamente 2.500 funcionários e cobertura de atendimento em todo o território
nacional, registrando mais de 1 milhão de assistências por ano. Existem mais de
1.300 usuários do sistema sendo, a maioria, analistas de atendimento além de
pessoas com funções operacionais e administrativas na empresa.
A SP Assistência conta com uma rede de prestadores de serviço em nível nacional
para a execução dos serviços de assistência 24 horas solicitados pelos clientes da
seguradora. Na Figura 10 apresenta-se o contexto de negócio mostrando a
abrangência do sistema usado neste estudo de caso.

Figura 10: Contexto do negócio de assistência 24 horas
Fonte: Elaborado pelo autor
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3.3

Contexto tecnológico

O Assist24Horas está escrito na linguagem Java e é executado no Borland
Enterprise Server (BES) versão 6.5, como servidor de aplicação Java. Este, por sua
vez, é executado em uma Java Virtual Machine (JVM) versão 1.5. O BES é
responsável pelo gerenciamento do contêiner web, baseado no Apache Tomcat e do
contêiner Enterprise Java Beans (EJB), desenvolvido pela própria Borland.
Há um servidor web Apache que é usado como porta de entrada para as requisições
Hypertext Transfer Protocol (HTTP), e para gerenciar o conteúdo estático do
sistema, como imagens, estilos de página (Cascading Style Sheets – CSS), código
JavaScript, entre outros.
O Assist24Horas possui uma arquitetura dividida em camadas, sendo uma parte
apoiada no padrão Model – View – Controller (MVC), implementada pelo framework
Apache Struts versão 1.3.8 usando Java Server Pages (JSP), e outra parte apoiada
na tecnologia EJB, usando a especificação 1.1 desta.
O Assist24Horas faz uso do Borland Framework que é responsável pelas estruturas
básicas para gerir objetos como Entity Beans, Session Beans, controle de
transações, chaves primárias e afins. O Borland Framework também oferece suporte
a chamadas remotas por meio de um service broker.

3.4

Ambiente de desenvolvimento

Durante o desenvolvimento deste estudo de caso, foi usado ambiente original no
qual o Assist24Horas foi criado e também no qual é suportado.
Como IDE, é usado o JBuilder versão 2005 da Borland. Assim como no ambiente de
produção, é usado o BES como servidor de aplicação, porém sem o uso do Apache
como servidor web.
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Outra ferramenta usada no processo de desenvolvimento é o StarTeam da Borland,
responsável pelo controle de versão do código fonte do Assist24Horas, o qual possui
o histórico de manutenções desde meados de 2007. A partir desta ferramenta podese extrair o histórico de manutenção, incluindo informações das solicitações de
mudança bem como as alterações de código fonte provocadas por tais solicitações.
A documentação de diagramas é baseada no padrão da UML (Unified Modeling
Language), sendo usada uma ferramenta chamada Astah* Community – que é uma
ferramenta de modelagem UML de uso gratuito na versão Community – para a
criação e manutenção dos diagramas. O Astah* é também usado neste trabalho
para o mesmo propósito.
Na área de testes é usada a ferramenta Testlink que oferece suporte a controle,
execução e gestão dos casos de testes desenvolvidos sobre as funcionalidades do
Assist24Horas. O Testlink mantém os roteiros de execução bem como os resultados
dos testes em cada versão a ser liberada do sistema. Os testes são executados pela
equipe de qualidade, que reproduzem os roteiros de teste manualmente, operando o
sistema dentro do ambiente de homologação.

3.5

Arquitetura do sistema

O Assist24Horas tem seu núcleo baseado em dois pacotes denominados “Pacote
Web” e “Pacote EJB” a seguir descritos.

3.5.1 Pacote Web do Assist24Horas

O pacote web contém as telas do sistema que são desenvolvidas em JSP, que
fazem o papel View do padrão MVC. Adicionalmente há o pacote webassist, que
complementa o conjunto de telas.
Também no pacote web, o Assist24Horas usa o padrão de arquitetura implementado
pelo Struts para manipulação das requisições e respostas HTTP fazendo o papel
Control. É usada a abstração Action, que representa a interação entre a interface
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web e a lógica de negócio, e a abstração ActionForm, que é a estrutura que
armazena os dados da interface web.
Este pacote representa aproximadamente 38% conforme mostrado na Figura 12 do
total de instruções do Assist24Horas, sendo a maioria (66%), alocada nas
implementações da abstração Action de acordo com a Figura 11.

Figura 11: Distribuição das instruções do pacote WEB
Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se que nas implementações de Actions, há certa quantidade de lógica de
negócio que não necessita do controle transacional fornecido pelas implementações
do pacote EJB.

3.5.2 Pacote EJB do Assist24Horas

O pacote

EJB contém a lógica e o processo de negócio apoiado pelo

Assist24Horas, fazendo o papel Model do MVC. Implementa duas abstrações da
arquitetura EJB: as classes de serviço ou session beans, e as classes de entidade
ou entity beans.
Esta parte do Assist24Horas representa 57% das instruções do sistema, desta, 34%
em classes de serviço, 21% em classes de entidade e 16% em classes de transporte
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ou value objects. O restante das instruções (29%) está distribuído em classes de
consulta (queries), de validação, entre outros.
Ao observar a responsabilidade deste pacote em relação ao negócio apoiado,
entende-se que as classes de serviço possuem as instruções de tomada de decisão
mais relevantes.

3.5.3 Demais pacotes do Assist24Horas

Em menor proporção em quantidade de instruções (5%), existem outros 5 pacotes,
sendo:
a) Client: utilitário que contém Façades usados pelos Actions;
b) Query: classes de suporte a execução de consultas;
c) Util: classes de utilidades gerais;
d) Agenda: classes de execução agendada por meio do framework Quartz;
e) IntegraçãoGPS: módulo semi-independente para atualização de sinal
GPS.

3.6

Análise da arquitetura

Após o detalhamento dos pacotes do Assist24Horas, foi feita uma análise da
distribuição do código fonte dos pacotes, bem como e identificação do conjunto de
classes de sessão (session beans).
Na Figura 12 tem-se o gráfico da distribuição das mais de 220.000 instruções dos
pacotes do Assist24Horas.
Uma representação gráfica destes pacotes em uma visão da arquitetura do
Assist24Horas é exibida na Figura 13.
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Figura 12: Distribuição das instruções por pacote do Assist24Horas
Fonte: Elaborado pelo autor

Dada a identificação da arquitetura, observa-se que a parte mais relevante do
Assist24Horas está nos pacotes EJB, mais especificamente nas classes de serviço
(Session Beans), pelo fato de possuírem as regras de negócio as quais são
apoiadas pelo sistema em questão.

Figura 13: Visão das camadas da aplicação
Fonte: Elaborado pelo autor
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Neste estudo de caso, portanto, os Session Beans delimitam uma primeira porção
do sistema a ser estudado, sendo detalhado a seguir.

3.6.1 Classes de serviço (Session Beans)

O Assist24Horas, na sua versão de Janeiro-2009, possuía 71 classes do tipo
Session Beans com aproximadamente 30.000 instruções. Tal conjunto de instruções
correspondia a pouco mais de 23% do pacote EJB, sendo que seus 12 pacotes
estão representados no gráfico de Pareto mostrando a distribuição das instruções
conforme a Figura 14.
Em uma análise do tipo 80/20, observa-se que os pacotes “p1”, “p2” e “p3”
representam 83% de todos os Session Beans, somando 24.601 instruções
distribuídas em 53 classes, ou seja, 11% das instruções de todo Assist24Horas.

Figura 14: Gráfico de Pareto dos pacotes EJB contendo Session Beans
Fonte: Elaborado pelo autor

A partir dos pacotes “p1”, “p2” e “p3” foi feita uma análise do histórico de
manutenção a partir das informações disponíveis no StarTeam, que é a ferramenta
de controle de versões, a fim de validar a priorização e a definição do foco destes
pacotes no estudo de caso.
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3.6.2 Histórico de manutenção dos Session Beans

A partir do
o StarTeam foram obtidos os históricos de manutenção de cada classe dos
pacotes “p1”, “p2” e “p3” obtendo-se
obtendo
a quantidade de revisões criadas no período
analisado, que é compreendido entre Janeiro de 2009 até Agosto de 2010.
Com base na quantidade de manutenções das classes dos pacotes “p1”, “p2”
“
e “p3”,
foi feito
o um segundo gráfico de Pareto,
Pareto, que identifica o volume de manutenção de
cada um dos pacotes bem como sua representatividade, como mostra a Figura 15.

Figura 15:: Quantidade de manutenções
manute
por pacote dentro do pacote EJB
Fonte: Elaborado pelo autor

A partir da análise da Figura 15, este estudo de caso foi desenvolvido tomando-se
tomando
como base o pacote denominado “p1”, pelas seguintes características:
a) contém session
on beans relevantes para o negócio apoiado;
b) é o maior em número de instruções (LOC);
c) sofreu
ofreu mais manutenções recentemente.
Foi feita uma análise mais detalhada do pacote “p1”, apresentada na Tabela 5, a fim
de determinar a variação
ão que suas classes sofreram nos últimos 20 meses,
meses ou seja,
nas últimas 156 manutenções,
manutenções comparando-se
se o resultado das métricas coletadas
entre as versões do código fonte obtidas no controlador de versões StarTeam.
StarTeam Esta
variação é mensurada por meio das métricas
métricas tradicionais (CC e LOC), e da suíte CK
(WMC, DIT, NOC, RFC, CBO e LCOM), e é apresentada na Figura
gura 16.
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Tabela 5: Comparação das versões 2009 e 2010 do pacote “p1”

Fonte: Elaborado pelo autor

Variação dos indicadores do pacote "p1"
(média das classes Java - somente existentes)
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Figura 16: Impacto das manutenções nas métricas do pacote “p1”
Fonte: Elaborado pelo autor

3.7

Considerações finais

Após a análise detalhada do Assist24Horas conclui-se que este sistema possui um
histórico de manutenções que permitiu a avaliação comparativa das métricas em
dois pontos na linha do tempo de manutenção, além de possuir uma arquitetura
tecnológica bem definida baseada em EJB.
Esta avaliação comparativa mostra que houve um aumento médio de 24% das
métricas em 20 meses e que há uma oportunidade de recuperação da
manutenibilidade com a aplicação da organização por responsabilidades (RDD e
SRP), por meio de refatoração do pacote “p1”.
A recuperação da manutenibilidade é desenvolvida no capítulo 4 no qual o método
proposto neste trabalho é aplicado. Utilizando-se o pacote “p1”, são detalhadas suas
métricas tradicionais e específicas do paradigma OO. Também sobre este pacote é
aplicada da organização do código por responsabilidades, que implica na sua
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refatoração. Com base nas medições de suas métricas, antes e depois da
refatoração, é que a tabela comparativa dos resultados desta transformação foi
elaborada.
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4 MÉTODOS

Este capítulo descreve a metodologia elaborada pelo autor e sua aplicação ao
pacote do sistema Assist24Horas que está sendo usado como estudo de caso neste
trabalho.

4.1

Descrição da metodologia

A metodologia proposta neste trabalho inicia-se pela extração das métricas do
pacote “p1” que compõe o pacote EJB do Assist24Horas antes das alterações,
prossegue com a análise por responsabilidades desse pacote, chegando-se à sua
reestruturação e refatoração, finalizando-se com os testes

e nova extração de

métricas. Após as atividades de reestruturação por responsabilidades e refatoração,
em que novas medições são realizadas, procede-se à montagem de uma tabela
comparativa das métricas.
O propósito desta metodologia, em seu caráter mais geral, é sua aplicação em
pacotes ou conjunto específicos de classes do sistema a ser refatorado a fim de
organizar determinada parte da aplicação sob a ótica do RDD com apoio do SRP,
visando a melhoria da manutenibilidade do código por meio da comparação dos
valores das métricas tradicionais e OO. Conforme mencionado, neste trabalho, esta
metodologia será aplicada ao pacote “p1” do Assist24Horas, versão de Agosto de
2010.
A seguir apresenta-se a descrição de cada uma das etapas da metodologia e sua
aplicação ao pacote selecionado do Assist24Horas, chamado apenas de “p1” neste
contexto, configurando-se o estudo de caso em detalhe neste trabalho.

4.2

Coleta das métricas do sistema

A primeira atividade da metodologia refere-se à extração da quantidade de linhas de
código (LOC) e da complexidade ciclomática (CC), do pacote “p1”.
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Esta atividade é suportada por uma ferramenta open source chamada Source
Monitor (CAMPWOOD, 2009), que permite o processamento automatizado de todo o
código fonte Java do pacote “p1”, gerando uma tabela com as métricas desejadas.
O Source Monitor refina a contagem de LOCs gerando duas métricas:
a) número de LOCs;
b) número de instruções.
A diferença entre elas é que o número de LOCs leva em consideração todas as
linhas de uma classe Java, incluindo linhas em branco e expressões de controle
como “{“ (abre-chaves) e “}” (fecha-chaves). Já o número de instruções conta
apenas as linhas consideradas úteis, ou executáveis, do código fonte.
Neste trabalho foi usado o número de instruções pelo fato que apenas as linhas
úteis são lidas e analisadas pelos desenvolvedores durante a manutenção dos
sistemas.
Em relação a CC, o Source Monitor calcula a complexidade dos métodos das
classes, bem como o valor máximo e médio de cada classe. Também é exibido o
valor máximo da complexidade do pacote medido.
Na Tabela 6 apresentam-se as métricas obtidas ao executar-se o Source Monitor
sobre o pacote “p1”. É possível determinar quais são as maiores classes em função
do número de LOCs e também aquelas que possuem maior complexidade.
Ainda usando o Source Monitor foi extraída a complexidade ciclomática de todos os
métodos das classes do pacote “p1”. Estes dados foram usados para priorizar os
métodos a serem refatorados. Foi constatado que 93,3% dos métodos possuem
complexidade entre 1 e 10, considerada baixa. Os outros 6,7% foram listados na
Tabela 7.
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Tabela 6: Métricas CC e LOC das classes do pacote “p1”

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma segunda extração de métricas foi feita para se obter as métricas da suíte CK do
pacote “p1”. Para obter as métricas WMC, DIT, NOC, CBO, RFC e LCOM, foi usada
a ferramenta CKJM (SPINELLIS, 2005). A CKJM é uma ferramenta de linha de
comando que faz a leitura dos arquivos binários em Java – geralmente com
extensão .class – calculando as métricas.
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Tabela 7: Métodos mais complexos do pacote “p1”

Fonte: Elaborado pelo autor
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Spinellis (2005) criou esta ferramenta em função da dificuldade de encontrar uma
ferramenta opensource/freeware confiável que extraísse as métricas da suíte CK.
Para seu correto e fácil funcionamento, foi necessário agrupar as bibliotecas e
frameworks que o Assist24Horas precisa em uma única pasta. Esta pasta foi usada
pelo CKJM para encontrar todas as referências do Assist24Horas e assim, calcular
principalmente as métricas NOC e DIT que estão ligadas à dependência e herança
das classes.
A CKJM, por ser uma ferramenta de linha de comando, gera sua saída para o
console DOS, sendo necessário redirecioná-la para um arquivo texto que
posteriormente foi importado e formatado em uma planilha eletrônica.
Na Tabela 8 é apresentado o resultado da coleta das métricas da suíte CK do
pacote “p1”.
Constatou-se que apenas a classe FilaServicoBeanBase possui subclasses ou
classes-filha pela análise da métrica NOC que indica o número de classes-filha da
classe, sendo que as classes com valor 4 para a métrica DIT são suas filhas.
As classes com valor 3 para a métrica DIT foram construídas a partir do padrão
arquitetural do Assist24Horas, estendendo a classe BasicServiceObject do
Borland Framework.
Já as classes com valor 1 para a métrica DIT indicam um erro arquitetural, pois
foram construídas sem estender o Borland Framework, implementando diretamente
a interface SessionBean do pacote javax.ejb do Java.
A partir das tabelas das métricas CC e LOC e das métricas CK, foi gerada a Tabela
9 com todas as métricas apuradas. Esta tabela foi usada para a análise comparativa
das métricas proposta neste trabalho, comparando-se os resultados obtidos na
versão original do pacote “p1” com os resultados após a refatoração das classes.
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Tabela 8: Métricas CK do pacote “p1”

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a obtenção das métricas iniciais descritas nesta seção, partiu-se para a análise
por responsabilidades das classes do pacote “p1”, para sua posterior refatoração e
nova obtenção das métricas para comparação dos resultados alcançados.
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Tabela 9: Resultados da medição do pacote “p1” antes da refatoração

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3

Análise dirigida por responsabilidades

A aplicação da parte 1 do RDD se deu na fase de análise de objetos, desenvolvendo
as atividades de identificação de objetos familiares com um conjunto intuitivo de
responsabilidades e da elaboração de um documento adicional de termos e
conceitos.
Na Tabela 10 encontra-se a aplicabilidade das atividades executadas nesta parte da
metodologia seguindo o modelo do RDD, na qual as atividades marcadas com o “x”
não foram usadas. Esta aplicabilidade delimita a parte cabível do RDD, que é um
método de projeto, adaptado à manutenção de software.
Na fase de análise de objetos, aplicável neste trabalho, os seguintes artefatos foram
recomendados:
a) cartões CRC;
b) modelo de objetos candidatos;
c) glossário.
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Tabela 10: Aplicabilidade das atividades da parte 1 do RDD

Fase

Análise dirigida por responsabilidades
Atividade
Aplicação
Desenvolver a arquitetura do sistema em alto

nível

Definição de
Identificar os conceitos iniciais do sistema
sistema

Descrição
Detalhada

Identificar as responsabilidades do sistema



Especificar o ambiente de desenvolvimento



Escrever descrições textuais de como os
usuários esperam executar suas tarefas
Analisar requisitos especiais para impacto no
projeto
Documentar a dinâmica do sistema

Análise de
objetos



Exibir telas e interações na perspectiva dos
usuários
Identificar objetos familiares do domínio com
um conjunto intuitivo de responsabilidades
Documentar termos e conceitos adicionais









Fonte: Elaborado pelo autor

Nesta fase, os artefatos contêm informações conceituais sobre as funcionalidades
do sistema e os cartões CRC contêm o nome e informações descritivas dos
candidatos. Já o modelo de objetos candidatos representa o contexto no qual os
candidatos estão inseridos e não possui todos os detalhes de implementação, sendo
que sua evolução é abordada na seção 4.3.2 que trata do refinamento destes
artefatos.
Para a aplicação do RDD foi escolhido o serviço de acionamento eletrônico (AE) que
está contido no pacote “p1”.
Na visão de negócio, o AE é um canal de comunicação online entre a SP
Assistência e seus prestadores de serviço. Os prestadores usam o Assist24Horas
via Internet para aceitar e recusar serviços, sendo o canal mais usado pela SP
Assistência para automatizar sua operação de acionamento com os prestadores de
serviço. Em Setembro/2010, entre 70% e 80% de toda operação de acionamento de
prestadores foi feita por meio do AE.
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A primeira parte da metodologia é a identificação de objetos familiares, desenvolvida
sobre a classe AcionamentoEletronicoBean, que é responsável pelas transações
do serviço homônimo. Antes, porém, houve a eliminação dos avisos (warnings),
gerados automaticamente pelo analisador do IDE JBuilder.
O JBuilder relatou 32 avisos sendo que 23 foram eliminados com ajustes feitos no
código-fonte. Destes, 11 avisos envolviam métodos do tipo private que não eram
mais usados pela classe e foram removidos.
A partir da classe ajustada foi feita a identificação de objetos seguindo os passos
propostos para este fim que é descrita na seção 4.3.1.

4.3.1 Identificação de objetos familiares

A identificação de objetos familiares foi feita por meio da análise do código-fonte da
classe AcionamentoEletronicoBean para identificar as atuais responsabilidades e
possíveis relacionamentos. Nesta fase de identificação foram analisados os métodos
da classe, a partir da qual foram gerados os cartões CRC propostos pelo RDD.
A análise dos métodos reservou-se àqueles do tipo public que caracterizam
serviços ou funções que podem ser acessados pelas demais classes do sistema.
Especificamente no Assist24Horas, no qual há o framework da Borland controlando
os session beans, existe um método especial chamado execute que expõe os
métodos do AcionamentoEletronicoBean. Logo, foi a partir deste método que
foram identificadas as responsabilidades da classe.
Como resultados, foram elaborados os cartões CRC mostrados na Figura 17, que
representam os candidatos a serem refinados na parte 2 do RDD. Foram criados 4
candidatos a partir da classe analisada, o que indica uma divisão de
responsabilidades

em

relação

à

implementação

atual

da

AcionamentoEletronicoBean. Estes 4 candidatos formaram a base para execução

da fase de análise dirigida por responsabilidades descrita na seção 4.3.
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Acionamento Eletrônico

Prestador

Propósito: Controlar a fila de serviços a serem acionados

Propósito: Representar o prestador de serviços informando seu

eletronicamente permitindo o envio de novos serviços para a fila,

status de acionamento eletrônico, permitindo ou recusando o

o aceite e a recusa de execução de serviços.

recebimento de serviços eletronicamente.

Padrões: Stateless session bean

Padrões: Helper

Estereótipo: Controller

Estereótipo: Information Holder

Serviço

NegociaçãoValores

Propósito: Fornecer funções de fechamento, exportação e

Propósito: Oferecer suporte ao processo de negociação de valores dos

finalização de serviços acionados eletronicamente.

serviços executados pelos prestadores de serviço, permitindo
negociar o aumento ou a redução de valores bem como o aceite de
valores previamente negociados.

Padrões: Helper

Padrões: Stateless session bean

Estereótipo: Information Holder

Estereótipo: Controller

Figura 17: Cartões CRC dos candidatos identificados
Fonte: Elaborado pelo autor

Ao se comparar os cartões CRC com a implementação do Assist24Horas, observase que os candidatos Prestador e Serviço existem apenas como modelo de dados
– criados como entity beans responsáveis pelas operações do tipo CRUD (Create,
Retrieve, Update e Delete) – e que não oferecem funcionalidades agregadas como
as propostas pelos cartões CRC identificados nesta fase.
Em relação ao candidato NegociacaoValores, já existe uma implementação de um
session bean no Assist24Horas que é responsável pelas ações que envolvem
negociação de valores de serviços. Aqui há o indicativo de uma possível junção
entre as responsabilidades identificadas do candidato e do session bean existente.
Depois da criação dos cartões CRC, foi elaborado um modelo de objetos candidatos
como proposto pelo RDD. O modelo de objetos teve como escopo registrar a
vizinhança dos candidatos ajudando a delimitar a área de atuação proposta na
organização do código deste estudo de caso.
O modelo de objetos representou a interação dos candidatos entre si e também com
outras partes, porém, dado que a análise foi desenvolvida sobre uma única classe,
as demais partes foram genericamente representadas como clientes dos candidatos.
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Na Figura 18 foi usado um diagrama de colaboração da UML que representou a
interação do processo de acionamento eletrônico a ser refatorado no pacote “p1” –
caracterizado pelos seus candidatos na parte central do diagrama com destaque
para o candidato principal – com seus principais atores.

Figura 18: Candidatos identificados mapeados em sua vizinhança
Fonte: Elaborado pelo autor

Complementarmente aos artefatos já elaborados, o RDD sugere a criação de um
glossário de termos, descrições de comportamento e regras de negócio. Porém,
estes artefatos podem se mostrar mais úteis em contextos ou equipes de
desenvolvimento que necessitem de mais informações sobre o negócio apoiado. Em
se tratando de uma manutenção em um sistema existente, entende-se que estes
artefatos são opcionais e desenvolvidos de acordo com cada situação.
Cumpriu-se, portanto, a fase de análise de objetos do RDD. Na seção 4.4 mostra-se
como foi desenvolvida a parte de projeto do RDD, refinando os artefatos já criados
até este ponto.

4.3.2 Refinamento do modelo de objetos

A partir dos artefatos obtidos na fase de análise objetos, fez-se o refinamento do
modelo atendendo a fase de projeto inicial do RDD. Na Tabela 11 são mostradas as
atividades a serem cumpridas neste refinamento do modelo.
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Tabela 11: Atividades aplicáveis da fase de projeto inicial

Projeto inicial
Atividade
Associar os objetos de domínio com os
objetos de controle

Aplicação





Atribuir responsabilidades aos objetos
Desenvolver modelo inicial de
colaboração
Fonte: Elaborado pelo autor

Nas atividades desta fase, foram recomendados os seguintes artefatos:
a) cartões CRC refinados (preenchidos frente e verso);
b) diagramas de sequência ou colaboração entre os objetos;
c) definição preliminar das classes;
d) protótipos funcionais.
Esta fase iniciou-se pelo refinamento dos cartões CRC, adicionando ao candidato
suas responsabilidades e colaboradores. Isto foi feito detalhando a análise dos
métodos

da

classe

AcionamentoEletronicoBean

e

distribuindo

as

responsabilidades nos candidatos encontrados até então.
Os possíveis colaboradores da classe AcionamentoEletronicoBean foram
identificados a partir de suas dependências declaradas por meio das instruções
import. Complementar e especificamente, o Assist24Horas faz uso de um

componente do framework da Borland chamado service broker.
De forma complementar e específica, o Asist24Horas faz uso de um componente do
framework Borland chamado o service broker. O service broker é responsável pela
localização e por um conjunto básico de funções associadas a uma determinada
classe do sistema, que são instanciadas por reflection. Logo, as chamadas a essas
classes são feitas passando o nome da classe como parâmetro textual (string),
gerando uma dependência implícita.
Para

a

correta

cobertura

da

análise

das

dependências

da

classe

AcionamentoEletronicoBean, foram levadas em consideração não só os imports
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como também as chamadas ao service broker. Com isso, na Figura 19, têm-se os
cartões CRC dos candidatos AcionamentoEletronico, Prestador, Serviço e
NegociaçãoValor refinados.

Acionamento Eletrônico

Acionamento Eletrônico

Propósito: Controlar a fila de serviços a serem acionados

Aceita serviço

Serviço

eletronicamente permitindo o envio de novos serviços para a fila,

Recusa serviço

Prestador

o aceite e a recusa de execução de serviços. Envia pendência

Envia serviço

NegociaçãoValor

para as filas de chegada no local, central de acionamento e fotos

Conhece o Prestador

IlhaAcionamento

Conhece o Serviço

FilaChegadaLocal

Padrões: Stateless session bean

Conhece o Veículo

FilaPendenciaFotos

Estereótipo: Controller

Conhece o Funcionário

Prestador

Prestador

da vistoria.

Propósito: Representar o prestador de serviços informando seu
status de acionamento eletrônico, permitindo ou recusando o
recebimento de serviços eletronicamente.

Bloqueia acionamento eletrônico
Desbloqueia acionamento eletrônico
Verifica status de acionamento
Conhece o status de acionamento

Padrões: Helper
Estereótipo: Information Holder

Serviço

Serviço

Propósito: Fornecer funções de fechamento, exportação e

Fechar

finalização de serviços acionados eletronicamente.

Exportar
Finalizar
Conhece a cobertura do serviço
Conhece a assistência fornecida

Padrões: Helper

Conhece seu status

Estereótipo: Information Holder

Conhece seu valor financeiro (custo)

NegociaçãoValores

NegociaçãoValores

Propósito: Oferecer suporte ao processo de negociação de valores dos Negociar valores do serviço
serviços executados pelos prestadores de serviço, permitindo
negociar o aumento ou a redução de valores bem como o aceite de
valores previamente negociados.

Conhece o serviço
Conhece o valor do serviço
Conhece o histórico de alterações de valor
Conhece os valores adicionais do serviço

Padrões: Stateless session bean
Estereótipo: Controller

Figura 19: Cartões CRC refinados, com ambas as faces preenchidas
Fonte: Elaborado pelo autor

A partir dos cartões CRC refinados, mais informações foram obtidas para evoluir o
modelo de objetos para uma visão dinâmica das ações e informações que os
candidatos possuem. No Apêndice A estão os diagramas de colaboração que
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detalham a interação dos candidatos com os atores envolvidos no processo de
acionamento eletrônico.
Foi feita também uma definição preliminar de classes, traduzindo o modelo de
objetos candidatos para um modelo concreto de implementação. Na Figura 20
apresenta-se um diagrama de classes deste modelo. Por uma questão de
eliminação de ambiguidade, foi necessário trocar o nome e o estereótipo dos
candidatos Serviço e Prestador para ServicoService e PrestadorService,
respectivamente, diferenciando-os em relação aos entity beans aos quais estão
relacionados.
A necessidade de diferenciação das classes tem ligação com a arquitetura
tecnológica do Assist24Horas na qual se recomenda a criação de um session bean
para controlar as operações sobre um entity bean, tal como mostrado no diagrama
da arquitetura J2EE (Java 2 Enterprise Edition), constante do Anexo A.

Figura 20: Modelo preliminar de classes
Fonte: Elaborado pelo autor

No modelo preliminar de classes foram inseridas as entidades de dados (entity
beans), representadas pelos ícones incolores, das quais as classes de serviços
(session beans) dependem para cumprir suas responsabilidades.
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Os protótipos funcionais recomendados nesta fase não foram criados dado que a
reorganização das responsabilidades não alterou o comportamento do sistema.
Durante o processo de análise dirigido por responsabilidades, foram elaborados os
cartões CRC dos candidatos com suas responsabilidades e colaboradores, modelo
de objetos candidatos e um modelo preliminar de objetos. Como uma forma de
garantir a correta atribuição de responsabilidade e evitar a sobrecarga dela em um
objeto candidato, procedeu-se ao uso do SRP.

4.4

Validação da análise com o SRP

A aplicação do SRP após a análise por responsabilidades assegurou que os objetos
candidatos com mais de uma responsabilidade fossem divididos de forma que cada
um tivesse apenas um motivo para modificação. Esta etapa foi executada antes do
refinamento do projeto para evitar a propagação de problemas na atribuição das
responsabilidades.
Na classe AcionamentoEletronico identificou-se um conjunto específico de ações
relacionado ao envio de serviços para outras filas do Assist24Horas que foram
alocadas em uma nova classe chamada GestaoFilas, caracterizada no cartão CRC
da Figura 21.

GestaoFilas

GestaoFilas

Propósito: Coordenar o envio de serviços para as filas de chegada

Enviar serviço

IlhaAcionamento

no local, central de acionamento e pendência de fotos de

Remover serviço

FilaChegadaLocal

vistoria.

FilaPendenciaFotos

Padrões: Helper
Estereótipo: Coordinator

Figura 21: Cartão CRC da classe GestaoFilas
Fonte: Elaborado pelo autor
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Após esta divisão de responsabilidades, o modelo preliminar de classes envolvendo
as classes AcionamentoEletronico e GestaoFilas foi ajustado e é apresentado
na Figura 22.

Figura 22: Modelo preliminar de classes ajustado após uso o SRP
Fonte: Elaborado pelo autor

4.5

Refinamento do projeto e aplicação de padrões

Nesta etapa da metodologia proposta foram executadas as atividades da fase de
refinamento do projeto do RDD. Foram definidas as atividades aplicáveis conforme
mostra a Tabela 12.
Tabela 12: Atividades aplicáveis no refinamento do projeto

Refinamento do projeto
Atividade
Justificar os trade-offs
Distribuir o controle da aplicação
Decidir a visibilidade estática e dinâmica
dos relacionamentos entre objetos
Revisar o modelo para torná-lo mais
flexível, consistente e manutenível
Documentar o projeto claramente
Formalizar o projeto

Aplicação










Fonte: Elaborado pelo autor

As atividades identificadas com um ícone azul receberam destaque em função de
seus artefatos esperados. Na atividade de documentação do projeto, os artefatos
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propostos pelo RDD são a criação extensiva dos diagramas oferecidos pela UML e a
geração de código-fonte, sendo este último parte essencial de um sistema. Já os
diagramas podem ser construídos opcionalmente para clarificar o projeto, o que não
foi necessário neste estudo de caso dado a sua extensão.
Na atividade de formalização do projeto, o artefato esperado é o contrato que
estabelece a comunicação entre as classes do sistema. Neste estudo de caso, em
se tratando de uma manutenção para organização de uma porção de código
existente, o contrato já existia e foi mantida preservando-se a interface da classe
AcionamentoEletronicoBean com as classes que dela dependem.

O contrato da classe a ser refatorada, AcionamentoEletronicoBean, está
basicamente contido no método execute em função do uso do framework da
Borland.
Considerando, portanto, as atividades aplicáveis, foram selecionados os seguintes
passos:
a) identificação dos estilos de controle;
b) criação de novas abstrações;
c) aplicação de padrões de projeto.
A identificação do estilo de controle refletiu a modelagem dos objetos candidatos,
que favoreceu a distribuição de responsabilidade. Desta forma, o estilo de controle
colaborativo foi identificado em todas as classes do modelo. Notou-se que a análise
por responsabilidades contribuiu para que este estilo de controle fosse adotado.
O uso de padrões de projeto foi feito sobre o método execute da classe
AcionamentoEletronicoBean. Foi feita uma separação de responsabilidade,

extraindo este método para uma classe usando o padrão de projeto Façade.
Foi observado que, após a análise por responsabilidades houve a criação de várias
ligações

entre

o

ator

chamado

Prestador

com

os

objetos

candidatos,

diferentemente da implementação atual que conta apenas com uma classe para
todo o trabalho. Logo, a nova classe Façade exerce dois papéis: assegurar que
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exista uma única interface entre o ator (ou lado cliente do Assist24Horas) e os
serviços relacionados ao acionamento eletrônico e ser responsável pelo contrato
entre os componentes do sistema.
Esta combinação de papéis permitiu manter a mesma interface com o mesmo
contrato no processo de refatoração da classe AcionamentoEletronicoBean.
Na Figura 23 ilustra-se o modelo da classe AcionamentoEletronicoFacade e seu
relacionamento com seus atores e demais classes colaboradoras do acionamento
eletrônico.

Figura 23: Aplicação do padrão Façade no refinamento do projeto
Fonte: Elaborado pelo autor

A partir do modelo refinado de objetos, iniciou-se a refatoração da classe
AcionamentoEletronicoBean do pacote “p1” do Assist24Horas, realizando a

transformação proposta neste estudo de caso.

4.6

Refatoração de classes

A refatoração das classes foi o meio encontrado para tornar o sistema existente
aderente ao modelo de responsabilidades, o qual as realocaria em classes e
métodos novos ou já existentes.
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Nesta etapa, a classe AcionamentoEletronicoBean foi refatorada, ou seja,
modificada de tal forma que a sua estrutura interna fosse melhorada sem, contudo,
alterar o seu comportamento externo. Para tornar a implementação aderente ao
modelo desenvolvido, foram executadas várias refatorações, que são descritas
nesta seção.
A classe AcionamentoEletronicoBean pode ser considerada uma Large Class,
pelo fato de possuir um números de LOCs acima da média das demais classes do
Assist24Horas

e

várias

responsabilidades.

Foram

usadas

as

refatorações

recomendadas por Fowler (1999), as quais são detalhadas nas próximas seções.
No Apêndice B encontram-se os modelos finais detalhados das classes
implementadas.

4.6.1 Criação da interface com os atores

A primeira parte a ser executada foi a criação da interface com os atores, isto é, as
classes que fazem uso da classe AcionamentoEletronicoBean, garantindo o
contrato de troca de mensagens entre elas.
Esta atividade foi focada na extração do método execute() para a classe
AcionamentoEletronicoFacade, que foi implementada seguindo o padrão de

projeto J2EE Session Façade. (ALUR et al., 2003) Conforme Bain (2008), a
aplicação do Façade minimiza a comunicação

e a dependências entre os

subsistemas, neste caso de refatoração, não se criaram novas dependências em
função das novas classes propostas pelo modelo de objetos.
Foi usado o tipo Extract Class de refatoração, o qual é recomendado para separar
responsabilidades de uma classe (FOWLER, 1999), feito manualmente em função
do JBuilder não oferecer suporte a este tipo de refatoração. Foram movidas
aproximadamente 800 LOCs e ajustadas as referências dos atributos e métodos,
facilitado pelo analisador de código do JBuilder.
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O Extract Class foi validado do ponto de vista de acoplamento entre objetos a partir
das dependências trazidas para a nova classe. Observou-se que além das
dependências de componentes tecnológicos da linguagem Java, do framework
Borland e classes utilitárias de propósito gerais, foram trazidas 6 classes de negócio:
a) PrestadorJaAcionadoException;
b) ServicoCanceladoException;
c) AcionamentoEletronicoRemote;
d) AssistServicoValueObject;
e) HistoricoValorServicoValueObject;
f) ValorServicoValueObject.
Após uma análise para eliminar estes acoplamentos, foi possível remover a classe
AssistServicoValueObject, fazendo uma nova refatoração em duas ações:

Extract Method, feito automaticamente pelo JBuilder, que criou um método que
encapsulou a responsabilidade do trecho de código que usa a classe
AssistServicoValueObject e Move Method, manualmente, passando esta

responsabilidade para a classe AcionamentoEletronico.
As demais classes foram mantidas e não foram refatoradas neste estudo de caso, e
passou-se para a separação das demais responsabilidades modeladas neste
projeto.
Nas seções 4.6.2 a 4.6.5 é detalhada a atividade de refatoração buscando a
aderência da implementação existente em relação ao modelo de objetos candidatos
elaborado e refinado até a seção 4.5.

4.6.2 Refatoração da responsabilidade de PrestadorService

A segunda parte da refatoração consistiu na separação da responsabilidade de
alteração do status do prestador, que foi modelada na classe PrestadorService a
partir dos métodos existentes na versão original de AcionamentoEletronicoBean.
No primeiro método foi usado o Extract Class criando a nova classe e nos demais foi
usado o Move Method, ambos manualmente, completando a refatoração básica.
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Em seguida foram ajustadas as chamadas aos 4 métodos movidos na classe
AcionamentoEletronicoFacade apontando-as para PrestadorService.

Novamente foram analisadas as dependências em PrestadorService e apenas 2
dependências de negócio foram criadas. Ambas as dependências estão intimamente
ligadas às responsabilidades de PrestadorService, mantendo coesão esperada da
classe. Foram movidas aproximadamente 60 LOCs.
Passou-se, portanto, para a refatoração das responsabilidades modeladas para a
classe ServicoService.

4.6.3 Refatoração da responsabilidade de ServicoService

A terceira parte da refatoração foi semelhante à segunda, criando-se a nova classe,
extraindo e movendo os métodos condizentes da AcionamentoEletronicoBean
para a nova classe ServicoService. Ao todo foram movidas aproximadamente 290
LOCs.
Ao mover os 6 métodos para ServicoService, notou-se a dependência de métodos
do tipo private que são usados para negociação de valores, o que impediu de movêlos para a nova classe. Para resolver este conflito sem duplicar o código foi inserida
a classe AcionamentoEletronicoHelper a partir de novas refatorações do tipo
Extract Method e Move Method. Na Figura 24 apresenta-se o modelo refinado
indicando o novo objeto em vermelho.
Após as refatorações, foram analisadas as dependências trazidas para a
ServicoService. Foram inseridas 9 dependências de classes, além de outras

tecnológicas, porém estas dependências fazem parte da responsabilidade da classe
ServicoService e foram mantidas.

Nesta parte, assim como na primeira, foram ajustadas as chamadas de
AcionamentoEletronicoFacade para usar a ServicoService.
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Figura 24: Modelo refinado durante a refatoração
Fonte: Elaborado pelo autor

Em

seguida,

passou-se

para

a

refatoração

para

criação

da

classe

NegociacaoValores, a qual é detalhada na próxima seção.

4.6.4 Refatoração da responsabilidade de NegociacaoValores

Na quarta parte da refatoração foi criada a classe NegociacaoValores a partir da
movimentação dos métodos da classe AcionamentoEletronicoBean. Foram
novamente usadas as refatorações Extract Class e Move Method para organização
das responsabilidades modeladas.
Durante a refatoração foram encontrados outros métodos em comum entre as
classes NegociacaoValores e ServicoService. Com isso, parte dos métodos
movidos

para

ServicoService

foram

novamente

movidos

para

AcionamentoEletronicoHelper. Isto reduziu para 6 as dependências de negócio

em ServicoService que eram inicialmente 9, ficando aproximadamente com 220
LOCs invés de 290 LOCs.
Repetiu-se a análise das dependências no qual se observou apenas 3 dependências
de negócio coerentes com o contexto de negociação de valores. As chamadas
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dependentes da classe AcionamentoEletronicoFacade foram ajustadas frente a
implementação da classe NegociacaoValores.
A próxima parte trata da implementação da classe GestaoFilas que segregará a
responsabilidade de envio de serviços para outras filas de pendências do
Assist24Horas.

4.6.5 Refatoração da responsabilidade de GestaoFilas

A quinta parte consistiu na criação da classe GestaoFilas e refatoração da classe
AcionamentoEletronicoBean. Executaram-se as refatorações Extract Class e

Move Method sobre os métodos previamente existentes.
Foram identificados trechos de código de manipulação de filas e, a partir dos quais,
novos métodos foram criados, usando o JBuilder, com a refatoração Extract Method.
Após esta refatoração, tais métodos novos foram movidos usando Move Method
para a classe GestaoFilas.
Dos métodos movidos para GestaoFilas, haviam 3 com duplicação de código que
foram novamente refatorados usando Extract Method com a adoção de um método
comum que executa o trabalho de forma parametrizada.
Com relação às dependências de negócio carregadas para GestaoFilas, foram
criadas 5 dependências às classes de negócio, sendo movidas aproximadamente
100 LOCs.
Concluído o trabalho de refatoração para aderência ao modelo de objetos dirigido
por responsabilidades, partiu-se para a revisão dos métodos restantes da classe
AcionamentoEletronicoBean que é abordado na seção 4.6.6.
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4.6.6 Revisão da classe AcionamentoEletronicoBean

A última parte da refatoração foi a revisão da classe AcionamentoEletronicoBean,
que buscou assegurar que os métodos restantes da classe estivessem aderentes às
responsabilidades atribuídas na modelagem proposta neste estudo de caso. Foram
encontrados e refatorados 13 métodos que estão listados na Tabela 13.
Os métodos expira(), reenviaExpirado(), incrementaQtdExpirados() e
recuperaQtdeExpBloqueiaPrestador() foram removidos do sistema por não

serem mais usados.
O método getServicoVO() também foi removido, pois era idêntico ao método
sobrecarregado da superclasse, resultando em aproximadamente 80 LOCs
removidas.
Tabela 13: Métodos não aderentes de AcionamentoEletronicoBean

Fonte: Elaborado pelo autor

O método atualizaUltimoAE() era usado pela AcionamentoEletronicoFacade
após a chamada do método temServico(). Como havia apenas um método que
usava o atualizaUltimoAE(), este sofreu uma refatoração do tipo Inline Method
unindo

seu

código

ao

temServico(),

AcionamentoEletronicoFacade.

retirando

sua

chamada

em
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A

mesma

com

os

remoção

métodos

usando

Inline

aconteceu

Method

e

salvaAcionamentosRecentesAceitaEletronico()

salvaAcionamentosRecentesRejeitadoEletronico() que faziam uma delegação

desnecessária chamando um método da superclasse.
Foram

encontrados

5

métodos

que eram

usados

para

cumprir

com

a

responsabilidade de acionar outro prestador. Logo, esta responsabilidade foi
acomodada usando Move Method para a nova classe ReacionamentoEletronico
produzindo mais um ajuste no modelo de objetos, que passou para a representação
mostrada na Figura 25, indicada pelo objeto em vermelho.

Figura 25: Segundo refinamento durante a refatoração
Fonte: Elaborado pelo autor

Adicionalmente

aos

métodos

removePendenciaAceito()

e

listados

na

Tabela

13

removePendenciaRejeitado()

os

métodos

sofreram

uma

pequena refatoração. Apesar de estarem corretamente alocados frente à
responsabilidade deles, foi feito uma refatoração usando Extract Method para
remoção de código duplicado em comum entre eles, se criando um novo método e
resolvendo o problema.
Por fim, foram removidas 25 dependências que não eram mais usadas na classe
AcionamentoEletronicoBean.
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4.6.7 Considerações finais da refatoração

O processo de refatoração foi focado exclusivamente na busca pela aderência ao
modelo proposto de objetos após a análise por responsabilidades. Durante este
processo foram identificadas outras oportunidades de refatoração, não só do código
reorganizado a partir da classe AcionamentoEletronicoBean como também, em
outras classes do pacote que estão sob a mesma herança da classe
FilaServicoBeanBase, principalmente no que diz respeito à remoção de código

duplicado.
Entretanto, estas oportunidades de refatoração não foram executadas neste estudo
de caso a fim de garantir o isolamento apropriado da mudança proposta e não
alterar as métricas de outras classes que não sofreram quaisquer análises por
responsabilidades.
Nesta seção e nas suas subseções, foi abordado o processo de refatoração e seus
detalhes na intenção de tornar o código existente aderente ao modelo de objetos
definido pela abordagem de responsabilidades. Foram usadas refatorações que
permitiram a movimentação do código para lugares mais apropriados dentro do
modelo fazendo-se os devidos ajustes.
A próxima etapa da metodologia proposta consistiu na nova extração das métricas
do pacote “p1” após o processo de refatoração. O resultado desta extração foi usado
na montagem da tabela comparativa das métricas juntamente com aquelas obtidas
antes da refatoração. Este processo de testes é apresentado na seção 4.7.

4.7

Execução dos testes do sistema

Após a refatoração do pacote “p1” do Assist24Horas que é responsável pelo
acionamento eletrônico de prestadores, foram executados os testes do sistema para
assegurar que a refatoração manteve as características funcionais do sistema.
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Para tanto, foi usada a ferramenta TestLink que já possuía uma suíte de testes
específicas para a parte alterada do Assist24Horas. No Apêndice C apresenta-se a
lista de casos de testes executados. Não houve necessidade de refatoração dos
casos de testes dado que eles testam uma camada mais alta do sistema, cumprindo
o papel de teste de sistema e não teste unitário.
Os casos de testes foram executados manualmente sobre a versão do
Assist24Horas com as alterações feitas neste trabalho a fim de validar o correto
funcionamento do acionamento eletrônico e garantir que a refatoração manteve as
características originais bem como o correto funcionamento do sistema.
Foram

testadas

as

funções

da

classe

AcionamentoEletronicoFacade,

representadas por todos os métodos da interface, que se tornou a responsável pela
comunicação com as demais classes do sistema que a usam.
No Apêndice D são apresentados os resultados do plano de execução dos testes,
que foram registrados usando ainda a ferramenta Testlink.
Com os resultados obtidos assegurou-se o correto funcionamento do acionamento
eletrônico, validando todo o processo de refatoração com organização por
responsabilidades.

4.8

Coleta das métricas após a refatoração

As métricas apresentadas na Tabela 9 da seção 4.2 extraídas do pacote “p1” foram
novamente coletadas, mas agora com o pacote refatorado. O principal objetivo foi
obter valores que possam ser comparados com aqueles já obtidos.
O processo de extração foi repetido obtendo-se os valores de complexidade
ciclomática (CC) e linhas de código (LOC) a partir da ferramenta SourceMonitor.
Também foi usada a ferramenta CKJM para extrair as métricas da suíte CK. Na
Tabela 14 são apresentados os resultados das coletas e na Tabela 15 apresenta-se
o resultado das métricas das classes envolvidas neste trabalho.
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Tabela 14: Métricas do pacote “p1” após a refatoração

Fonte: Elaborado pelo autor

A partir das métricas coletadas após a refatoração, iniciou-se a montagem da tabela
comparativa, que foi desenvolvida na seção 4.9 a seguir, para análise e posterior
elaboração dos resultados deste trabalho.
Tabela 15: Métricas das classes refatoradas

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.9

Montagem da tabela comparativa das métricas

Após a obtenção das métricas do pacote “p1” antes e depois da refatoração com a
aplicação da análise dirigida por responsabilidades, montou-se a tabela com os
resultados. O objetivo de colocar os dados extraídos na forma de uma tabela é
facilitar a comparação dos resultados obtidos.
As métricas da classe AcionamentoEletronicoBean foram obtidas e montou-se a
visão apresentada na Tabela 16. Nesta tabela mostra-se a variação percentual entre
as versões original (antes da refatoração) e final (depois da refatoração).
Tabela 16: Comparativo das métricas da classe AcionamentoEletronicoBean

Fonte: Elaborado pelo autor

Em função do ajuste inicial produzido na classe AcionamentoEletronicoBean
descrito na seção 4.3, no qual foram removidos os warnings apontados pelo
JBuilder, foi feita uma nova tabela comparativa como é mostrada na Tabela 17 que
apresenta uma pequena diferença em relação à medição da versão original. Os
dados usados para a análise comparativa foram das versões Ajustada e Final.
No capítulo 5 são apresentados os resultados da organização do código por
responsabilidades, avaliando tanto a classe AcionamentoEletronicoBean quanto
as demais classes criadas neste estudo.
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Tabela 17: Comparativo da classe AcionamentoEletronicoBean ajustada

Fonte: Elaborado pelo autor
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5 RESULTADOS

No capítulo 3 foi delimitado o estudo de caso que definiu o pacote “p1” como foco
para a aplicação da metodologia proposta desenvolvida no capítulo 4.
Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos na organização
do código por responsabilidades usando a refatoração como meio de transformação
entre a implementação original e o modelo de objetos proposto na análise por
responsabilidades.

5.1

Considerações iniciais

Dentro do processo de refatoração foram criadas novas classes para as quais foram
distribuídas as responsabilidades da classe AcionamentoEletronicoBean e,
portanto, foi necessário traçar um comparativo destas novas classes. Por não existir
uma versão anterior para a comparação, foi usado o desvio padrão do
Assist24Horas calculado sobre todas as classes do sistema.
Em todos os gráficos comparativos das métricas foi colocada a medição da classe
AcionamentoEletronicoBean na versão ajustada, em vermelho, e na versão

refatorada, em azul.
Na Tabela 18 são apresentados os parâmetros estatísticos calculados sobre todo o
Assist24Horas para cada uma das métricas. Foi usada a mediana (Md) para obter os
valores mínimos (s-Min = Md - s) e máximos (s-Max = Md + s) do desvio padrão, e
este, por sua vez, foi usado como base para a comparação das novas classes. Os
valores s-Min negativos foram convertidos para zero.
A partir dos valores de s-Max, foram elaborados os gráficos comparativos de cada
métrica sobre as classes modificadas e criadas na refatoração. Foi traçada uma
linha com o valor de s-Max nos gráficos que permitiu observar o comportamento das
métricas das classes em relação ao desvio padrão do Assist24Horas.
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Tabela 18: Parâmetros estatísticos das métricas do Assist24Horas

Fonte: Elaborado pelo autor

Os valores de s-Min não foram colocados pelo fato de não haver necessidade de se
observar possíveis valores abaixo de s-Min, dado que quanto menor o valor da
métrica, melhor é o resultado.
Especificamente sobre as novas classes, por não haver uma versão anterior para
comparação, usou-se principalmente a avaliação baseada no desvio padrão das
métricas do Assist24Horas como um todo.
Nas próximas seções deste capítulo são apresentados os resultados comparativos
das métricas CC e LOC, bem como da suíte CK de cada classe envolvida neste
estudo.
A primeira parte das explicações dos resultados concentrou-se na análise da
transformação sofrida pela classe AcionamentoEletronicoBean, a qual já existia e
teve suas responsabilidades redistribuídas em outras classes. A segunda parte
tratou dos resultados das outras 8 classes.

5.2

Análise comparativa de LOC

Na classe AcionamentoEletronicoBean observou-se que houve uma redução de
75% em seu tamanho. Isto se deve, principalmente, pela característica das
refatorações Extract Class e Move Method que consistem em dividir as
responsabilidades de uma classe e mover para outras.
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Nesta análise, a classe AcionamentoEletronicoBean ficou com 392 LOCs, que é
um valor acima do desvio padrão de 140 LOCs do Assist24Horas, como mostrado
na Figura 26.
Com relação às novas classes que surgiram com a refatoração da classe
AcionamentoEletronicoBean a qual teve uma parte de seus métodos movidos

para outras, LOCs foram transferidas de acordo com as responsabilidades dos
métodos e a modelagem de objetos, de forma a dar aderência da implementação ao
modelo. Na Figura 26 mostra-se o gráfico comparativo das classes criadas e
modificadas em relação ao desvio padrão do Assist24Horas.
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Figura 26: Gráfico comparativo da métrica LOC
Fonte: Elaborado pelo autor

Foi observado que 3 das 8 classes novas possuem uma quantidade de LOCs dentro
do desvio padrão, existem 2 classes ligeiramente acima do desvio, com 147 e 155 e
por fim, existem 2 classes com a quantidade de LOCs acima do desvio, possuindo
285 e 588 LOCs. O fato de haver classes dentro do desvio é bom, pois mostra que a
organização por responsabilidades distribui apropriadamente as LOCs em classes
consideradas grandes em relação às demais classes do sistema.
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5.3

Análise comparativa de CC

Com relação a CC da classe AcionamentoEletronicoBean, houve uma redução de
81% entre as versões ajustada e refatorada da classe, ficando a nova versão com
CC máxima igual a 17, favorecendo o entendimento e a testabilidade do sistema.
Apesar desta redução, recomenda-se que a CC não deveria ser maior do que 10
para se ter boa testabilidade e manutenibilidade (KAN, 2002). Além disso, a métrica
está acima do desvio padrão do Assist24Horas, como mostrado na Figura 27.
Já as novas classes, em sua maioria, tiveram um resultado de CC abaixo da
recomendação de CC igual a 10 bem como abaixo no desvio padrão. As classes
AcionamentoEletronicoFacade e ReacionamentoEletronico ainda ficaram com

valores superiores a 10, indicando a necessidade de ser realizada uma nova análise
e refatoração. Este resultado indica que os tipos de refatoração usados neste
trabalho pouco contribuem para a melhoria da CC.
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Figura 27: Gráfico comparativo da métrica CC
Fonte: Elaborado pelo autor

5.4

Considerações finais sobre as métricas LOC e CC

Observou-se que ambas as métricas da classe AcionamentoEletronicoBean
tiveram os valores originais distribuídos nas novas classes, como se pode observar
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na Tabela 19, sendo que a quantidade de LOC, considerando a somatória,
aumentou pouco mais de 10%. Já a CC máxima permaneceu tecnicamente igual
variando de 91 para 89, isto é, 2% de redução.
Tabela 19: Somatório das métricas CC e LOC das classes refatoradas

A vantagem está na separação das responsabilidades, uma vez que o
desenvolvedor terá contato com uma quantidade de LOC menor durante a atividade
de manutenção do sistema, dado que as classes foram modeladas para ter apenas
uma razão para mudança de acordo com a aplicação do SRP.
Em relação à CC, houve um isolamento da responsabilidade na classe
AcionamentoEletronicoFacade,

que

carregou

consigo

o

maior

valor

de

complexidade. Uma forma de reduzir sua complexidade seria usar refatorações do
tipo Consolidate Conditional Expression, Replace Nested Conditional with Guard
Classes entre outras.

5.5

Análise das métricas da suíte CK

A classe AcionamentoEletronicoBean teve as métricas WMC, CBO, RFC e LCOM
reduzidas em 68%, 32%, 45% e 90%, respectivamente, após a organização por
responsabilidades. As métricas DIT e NOC não foram analisadas e tampouco
sofreram modificações entre as versões da classe.
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5.5.1 WMC

A redução da métrica WMC para 24 se deve pela remoção dos métodos da classe
para outras, uma vez que a métrica é calculada pela contagem de métodos.
Rosenberg, Stapko e Gallo (1999, apud KAN, 2002), adotaram um critério de
investigação de classes em que uma classe é marcada para análise caso duas ou
mais das condições abaixo sejam satisfeitas:
a) RFC > 100 ou RFC > 5 * número de métodos da classe;
b) CBO > 5;
c) WMC > 100;
d) número de métodos > 40.
Observando-se a métrica WMC após a refatoração, nenhuma das classes
envolvidas possui valor maior do que 100, sendo aceitas, em um primeiro momento,
pelo critério de investigação. Já com relação ao desvio padrão do Assist24Horas, a
classe AcionamentoEletronicoBean ficou 50% acima do valor de 16, como pode
ser visto na Figura 28.

80

74

70
60
50
40
30

24

20
10

15

12

9

8

12
6

7

-

WMC

s-Max

Figura 28: Gráfico comparativo da métrica WMC
Fonte: Elaborado pelo autor
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5.5.2 CBO

Na avaliação da métrica CBO, observou-se uma redução não-linear em relação às
demais métricas da suíte CK, apesar de Chidamber e Kemerer (1994) terem
encontrado em seu estudo que as métricas WMC, CBO e RFC possuem uma
correlação alta, diferentemente de Basilli et. al (1995) que em seu estudo, relataram
que há independência entre as métricas da suíte CK. Neste presente trabalho
verificou-se que as métricas foram diferentemente afetadas pela refatoração,
assemelhando-se ao estudo de Basilli.
A redução da métrica CBO em 32%, ou seja, para 43, contribui para a melhoria do
entendimento e da manutenibilidade da classe (ROSENBERG, HYATT, 1998).
Entretanto, ao observar o critério de investigação de Rosenberg e Hyatt (1998), não
só a classe AcionamentoEletronicoBean poderia ser marcada para análise como
também as demais, por possuírem um CBO maior do que 5 caso algum outro critério
de investigação fosse atendido.
Comparado ao desvio padrão, as classes ficaram acima de 12 em sua maioria,
como

mostrado

na

Figura

Constatou-se

29.

que

a

classe

AcionamentoEletronicoBean teve um acoplamento entre objetos maior que 50%

em relação às novas classes, o que indica que a classe é mais difícil de entender,
modificar ou corrigir (ROSENBERG, HYATT, 1998), que as demais.
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Figura 29: Gráfico comparativo da métrica CBO
Fonte: Elaborado pelo autor
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5.5.3 RFC

Em

relação

à

métrica

RFC,

houve

uma

redução

de

45%

na

classe

AcionamentoEletronicoBean, passando-a para 197. Esta redução contribui

positivamente para o entendimento do sistema no que diz respeito à construção e
execução dos testes (ROSENBERG, HYATT, 1998). Apesar da redução, o RFC
ficou acima do desvio padrão de 46 do Assist24Horas, bem como acima do critério
de investigação de Rosenberg e Hyatt (1998), como visto na Figura 30.
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Figura 30: Gráfico comparativo da métrica RFC
Fonte: Elaborado pelo autor

As

novas

classes

ficaram

em

média

50%

menores

que

a

classe

AcionamentoEletronicoBean, estando 3 acima, 2 duas abaixo e 1 igual ao desvio

padrão do Assist24Horas, como mostrado na Figura 30. Ao comparar com o critério
de investigação de Rosenberg e Hyatt (1998), notou-se que nenhuma das classes
tem valor de WMC superior a 100, entretanto, há a segunda avaliação relacionada
com a quantidade de métodos. Para isso, obteve-se a Tabela 20 que mostra 4
classes que seriam marcadas para análise e outras 3 não.
Complementarmente, observou-se uma correlação em algumas classes entre as
métricas RFC e CBO. Na Figura 31 mostra-se um gráfico de correlação entre os
valores das duas métricas baseado na Tabela 21.
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Tabela 20: Análise da RFC das novas classes

Classe

RFC

AcionamentoEletronicoFacade
AcionamentoEletronicoHelper
GestaoFilas
NegociacaoValores
PrestadorService
ReacionamentoEletronico
ServicoService

88
46
31
77
25
98
98

Nro.
Nro.
Analisar ?
métodos método
7
35
Sim
15
75
Não
9
45
Não
12
60
Sim
6
30
Não
7
35
Sim
12
60
Sim

Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 31: Gráfico de correlação entre RFC e CBO
Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 21: Tabela de correlação entre RFC e CBO

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.5.4 LCOM

A métrica LCOM foi a mais reduzida na classe AcionamentoEletronicoBean,
passando de 2.679 para apenas 262, ou seja, 90% de redução após a refatoração e
modelagem por responsabilidades. Também em relação ao desvio padrão, a LCOM
ficou dentro do desvio padrão de 688. Nesta métrica percebeu-se um efeito mais
positivo da organização por responsabilidades o que pode validar a relação direta
entre responsabilidade e coesão.
A LCOM também teve valor muito pequeno nas demais classes envolvidas na
modelagem

e

refatoração,

obtendo

inclusive,

valores

inferiores

à

classe

AcionamentoEletronicoBean, o que pode ser observado na Figura 32.
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Figura 32: Gráfico comparativo da métrica LCOM
Fonte: Elaborado pelo autor

5.6

Efeito da refatoração sobre o pacote “p1”

No capítulo 3 foi descrito o impacto causado pelas sucessivas manutenções nas
métricas do pacote “p1” durante 20 meses de atividades. Foi relatado que as
métricas em sua maioria foram aumentadas, caracterizando que as manutenções,
quando executadas sem um acompanhamento gerencial das métricas, podem piorar
a manutenibilidade futura do sistema.
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Na Tabela 22 é apresentada uma nova análise comparativa das métricas do pacote
“p1” na sua versão original, ou seja, antes da refatoração comparada com a versão
pós refatoração.
Tabela 22: Efeito da refatoração na média das métricas do pacote “p1”

Fonte: Elaborado pelo autor

Observou-se que todas as métricas sofreram uma redução quando comparadas com
a versão de 2010, que foi a versão base para a refatoração. Essa redução trouxe o
pacote “p1” para um patamar próximo ao observado na versão de 2009 nas métricas
WMC, CBO, RFC e LCOM. A CC foi reduzida em 12% em relação a versão de 2010,
porém não alcançou o valor de 2009. Já a LOC ficou 46% menor do que a versão de
2009 devido, em grande parte, pela criação de novas classes, afetando diretamente
a média calculada.

5.7

Considerações finais

No capítulo 4 foram apresentados e interpretados os resultados da análise
comparativa das métricas do Assist24Horas entre a versão anterior e posterior à
refatoração. No capítulo 5 serão apresentadas as conclusões baseadas nas análises
aqui discutidas.
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6 CONCLUSÕES

Neste capítulo apresentam-se as conclusões deste estudo de caso, o qual se
baseou na análise por responsabilidades para guiar o processo de refatoração de
um sistema em produção e em constante manutenção, seja ela evolutiva, corretiva,
ou adaptativa.
As conclusões tiveram como base o resultado da análise comparativa produzida a
partir das métricas de software obtidas nas versões que antecederam e sucederam
o processo de refatoração. Foram usadas métricas tradicionais LOC (lines of code) e
CC (cyclomatic complexity) e as métricas da suíte CK (Chidamber e Kemerer),
específicas para uso em sistemas orientados a objetos para se obter dados sobre o
código refatorado, e então, permitir a interpretação dos resultados.
Também neste capítulo apresentam-se as proposições para trabalhos futuros frente
às soluções e dificuldades encontradas durante o desenvolvimento deste trabalho.

6.1

Conclusões

À medida que os processos empresariais, ao longo dos anos, são automatizados
com o uso de sistemas de software, forma-se um mercado crescente na área de
manutenção de software dado que as empresas e processos estão em constante
evolução. Conjuntamente com este movimento são necessárias manutenções
evolutivas, corretivas e adaptativas para manter um determinado software
funcionando.
Dentro do processo de manutenção de software existe a atividade de entendimento
das implementações, ou análise direta do código fonte, a qual consome tempo dos
desenvolvedores até que estes possam dar continuidade ao seu desenvolvimento,
caracterizando a manutenção em software legado. Um dos fatores que influenciam
este processo está ligado à complexidade do software e suas características
internas de construção, afetando diretamente o tempo gasto de uma manutenção e
consequentemente no custo das empresas em manter seus sistemas funcionando.
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A fim de minimizar este impacto de entendimento do código legado, em termos de
tempo e custo, foi aplicado neste estudo de caso a análise dirigida por
responsabilidades (RDD – Responsibility Driven Design), reorganizando um sistema
desenvolvido sob o paradigma OO, em processo constante de manutenção.
Esta reorganização foi executada por meio de refatorações, realocando as
responsabilidades do código escolhido, distribuindo-as em outros objetos de acordo
com uma modelagem que oferecesse suporte à refatoração. Normalmente, a
necessidade

de

refatorações

advém

da

percepção

e

experiência

dos

desenvolvedores quando há uma manutenção em uma parte do sistema julgada
ruim ou mal implementada.
Este trabalho definiu um método baseando-se em métricas de software juntamente
com uma avaliação arquitetural que pode ser útil na identificação de trechos
candidatos à refatoração, identificando a parte mais relevante do sistema em relação
ao negócio apoiado.
O método proposto, que envolve a análise por responsabilidades, baseado na
implementação existente, buscou estabelecer uma forma de refatoração estruturada,
não apenas baseada na percepção dos desenvolvedores, mas podendo se tornar
uma ferramenta para os gestores de desenvolvimento, fazendo o uso intensivo das
medições do sistema.
Os resultados deste estudo de caso mostraram que a reorganização por
responsabilidades reduz, em sua maioria, as métricas de software abordadas neste
trabalho, atuando com diferentes intensidades sobre cada uma delas.
Esta redução das métricas favorece um melhor entendimento dos sistemas a serem
mantidos pelos desenvolvedores pela redução da quantidade de código a ser
analisado em uma manutenção. Foi observada uma redução no número de LOCs da
classe refatorada, havendo um espalhamento destas em novas classes criadas com
o princípio de possuírem apenas uma responsabilidade. Desta forma, os
desenvolvedores, uma tarefa de manutenção, passam a ter contato com uma
quantidade menor de LOCs que anteriormente estavam expostas na classe original.
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Por outro lado, a reorganização por responsabilidades, neste estudo de caso,
mostrou não ter contribuído para a melhora da métrica de complexidade ciclomática
(CC). Na análise desta métrica notou-se, observando-se todas as classes envolvidas
neste estudo, que ela se manteve estável, o que poderia não oferecer uma
contribuição para um melhor entendimento do código pelos desenvolvedores.
Uma forma de reduzir a CC seria usar refatorações do tipo Consolidate Conditional
Expression, Replace Nested Conditional with Guard Classes entre outras, mas que
precisam ser melhor estudadas para garantir o resultado esperado.
Ainda com relação à CC, pode-se considerar um ganho gerencial o fato de dissecar
as

responsabilidades

e

facilitar

a

identificação

daquelas

que

influenciam

negativamente a CC, dado que há uma classe para cada responsabilidade
facilitando futuros trabalhos de refatoração ou manutenção.
A refatoração aplicada neste estudo mostrou-se pouco eficiente ao observarem-se
as métricas da suíte CK, com exceção da métrica LCOM.
Houve um ganho das métricas da suíte CK quando comparados os indicadores da
versão original em relação à versão final, porém o resultado não foi positivo quando
comparado com o desvio padrão do sistema em questão e os critérios de
investigação de Rosenberg e Hyatt (1998).
Sobre a métrica WMC, observou-se o comportamento semelhante ao ocorrido com
as LOCs, dado que a WMC é medida pela quantidade métodos, o que se traduziu na
separação de operações entre as classes, evitando que o desenvolvedor tenha
contato com métodos irrelevantes, quando uma manutenção precisar ser executada.
Em relação às métricas CBO e RFC, foram encontradas melhorias não lineares, na
qual algumas classes se situaram abaixo do desvio padrão ou que não seriam
marcadas para investigação quando comparadas com o critério de investigação.
Entretanto, com relação à métrica LCOM, houve uma redução expressiva em todas
as classes quando comparados os resultados com a média do sistema. Esta
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redução mostra que houve um ganho de eficiência no uso da análise por
responsabilidades em relação à coesão das classes, uma vez que a métrica mede a
falta de coesão.
Com isso, pode-se concluir que a análise dirigida por responsabilidades contribui
positivamente para se manter um sistema com uma coesão alta, tornando-o
relativamente fácil de entender, manter e reusar. Fato coerente com o trabalho de
Larman (2007).
Em relação à análise por responsabilidades pode-se concluir que ela não capturou
todas as oportunidades de refatoração da classe escolhida. Isto foi observado
durante o processo de refatoração, no qual novas classes surgiram posteriormente à
construção do modelo de objetos.

6.2

Trabalhos futuros

Durante o desenvolvimento da metodologia proposta no capítulo 4 e na análise
apresentada no capítulo 5 perceberam-se outras oportunidades de pesquisa nos
temas abordados neste estudo de caso. Nesta seção apresentam-se trabalhos que
poderão ser desenvolvidos.
Durante a análise da métrica de complexidade ciclomática, trabalhou-se com o valor
da complexidade máxima de uma classe, o que significa considerar a CC do método
mais complexo. Pelo fato da CC ser originalmente percebida para sistemas
desenvolvidos sob o paradigma procedimental, sua aplicação à orientação a objetos
fica limitada ao cálculo dos métodos.
Uma proposta para obter um indicador que represente a melhor a CC em sistemas
orientados a objetos poderia estar ligada à medição da CC de um determinado
método A, porém somando-se a CC dos métodos chamados por A. Desta forma,
haveria uma medição de complexidade total de A. Considerando que, durante o
entendimento do sistema para execução de uma manutenção, por vezes, é
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necessário navegar pelos métodos chamados por A, tal indicador poderia mostrar a
complexidade total envolvida na manutenção.
Outro ponto que pode ser pesquisado está relacionado à influência de cada tipo de
refatoração nas métricas aqui apresentadas. Esta pesquisa poderia sugerir tipos de
refatoração aos desenvolvedores em detrimento a melhoria de determinada métrica.

6.3

Considerações finais

Este trabalho abordou um estudo de caso que foi verificada sua manutenibilidade
por meio de métricas de software. Sugere-se que novos estudos sejam feitos para
validar o resultado aqui apresentado em outros ambientes ou linguagens de
programação diferentes, desde que orientadas a objetos. Pode-se validar o
resultado por meio de uma análise comparativa usando pesquisas de campo com os
desenvolvedores buscando coletar a percepção da melhoria da manutenibilidade, no
que diz respeito ao entendimento do software.
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APÊNDICES
Apêndice A – Diagramas de colaboração da fase de projeto inicial do RDD

Fonte: Elaborado pelo autor
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Apêndice B – Modelo final detalhado das classes implementadas

Fonte: Elaborado pelo autor
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Apêndice C – Plano de teste da funcionalidade de acionamento eletrônico
Suíte de Teste: Acionamento eletrônico
Caso de Teste assist24h-16: Negociação web eletrônico
Sumário: Testar negociação web com serviços eletrônicos
Passos:
1º1º Entrar com usuário atendimento.assist24h senha :assist24h, perfil atendimento ou atendimento e
acionamento
3º Efetuar pesquisa para localização do segurado
4º Após a localização abrir assistência registrar campos obrigatórios
5º Selecionar evento e preencher os dados do veiculo , residência ou pessoa , depende do segmento
6º Se for veiculo registrar condições do veiculo
7º Responder questionário da árvore de decisões se necessário e estiver configurado
8º Selecionar cobertura , serviço e também endereços de origem e destino
9º Acionar o serviço
10º Confirmar.
11º Entrar com usuário: prestador.adm.assist24h senha :assist24h (Prestador XPTO)
12º Clicar em novo acionamento
13º Aceitar o serviço
14º Validar a placa
15º Ir para a aba solicitações
16º Digitar numero do processo com barra,e pesquisar
17º Registrar valores
18º Ao alterar valores justificar
19º Confirmar negociação
20º Mensagem de envio de negociação com sucesso para uss
21º Entrar com o usuário :ccog2.assist24h senha:assist24h
22º Registrar PA ilha e perfil
23º Ir para aba 6 Negociação de Valores
24º Clicar em negociar
25º Clicar em ajustar
26º Registrar justificativa e confirmar
27º Confirmar novamente
28º Entrar novamente com o usuário do prestador
29º Ir para a aba solicitações
30º Digitar numero do processo com barra,e pesquisar
31º Clicar em negociar
32º Aceitar
Caso de Teste assist24h-215: Inseri envio de acionamento eletrônico
Sumário: Enviar acionamento eletrônico
Passos:
1.
2.

Acionar o serviço eletrônico
Confirmar

Resultados Esperados:
1.

Envio de serviço para filaacionamento eletrônico
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Caso de Teste assist24h-216: Remove da filaacionamentoeletronico com aceite
Sumário: Aceitar o serviço e remover da filaacionamentoeletronico
Passos:
1.
2.
3.
4.

Entrar com o usuário do prestador
Clicar em novo serviço
Aceitar o serviço
Fechar

Resultados Esperados:
Remover da filaacionamentoeletronico
Caso de Teste assist24h-217: Acionamento eletrônico multi-serviços
Sumário: Acionar múltiplos serviços ao mesmo tempo
Passos:
1.
2.
3.
4.

Abrir assistência para um plano que tenha múltiplos serviços (Exemplo check up)
Selecionar os serviços a serem acionados
Confirmar
Clicar no botão acionar da assistência

Resultados Esperados:
Acionamento de todos os serviços
Caso de Teste assist24h-218: Envio de alteração de endereço eletrônico
Sumário: Envio de alteração de endereço
Passos:
1.
2.

Alterar qualquer endereço na barra de serviço desde que este serviço tenha sido acionado
eletronicamente
Confirmar

Resultados Esperados:
1.
2.

Envio de endereço modificado
Inserção na filaacionamentoeletronico
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Caso de Teste assist24h-219: Confirmação de alteração de endereço
Sumário: Confirmar recebimento de alteração de endereço
Passos:
1.
2.
3.
4.

Entrar com usuário do prestador
Clicar em novo acionamento
Recebe pop-up com notificação
Confirmar

Resultados Esperados:
1.
2.

Confirma alteração
Remove da filaacionamentoeletronico

Caso de Teste assist24h-220: Recebe acionamento eletrônico
Sumário: Receber acionamento eletrônico
Passos:
1.
2.

Usuário envia serviço eletrônico
Prestador recebe serviço

Resultados Esperados:
Inserir na filaacionamentoeletronico
Caso de Teste assist24h-221: Remove pendência aceito
Sumário: Remover serviço da filaacionamentoeletronico
Passos:
1.
2.
3.
4.

Entrar com usuário do prestador
Clicar em novo serviço
Aceitar o serviço
Fechar

Resultados Esperados:
Remover pendência da filaacionamentoeletronico
Caso de Teste assist24h-222: Remover pendência de serviço rejeitado
Sumário: Remover pendência de quando o serviço é recusado
Passos:
1.
2.
3.

Entrar com usuário do prestador
Receber o serviço eletrônico
Aguardar expiração

Resultados Esperados:
Remover o serviço da filaacionamentoeletronico
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Caso de Teste assist24h-223: Confirmação de prestador habilitado
Sumário: Verificar se prestador está habilitado
Passos:
1.
2.
3.

Entrar com usuário do prestador
Verificar se o farol está verde
Se SIM está habilitado

Resultados Esperados:
Validação de status do prestador
Caso de Teste assist24h-224: Confirmação de prestador bloqueado
Sumário: Verificar se prestador está bloqueado
Passos:
1.
2.
3.

Entrar com usuário do prestador
Verificar se faro está vermelho
Se SIM está bloqueado

Resultados Esperados:
Validação do Status do prestador
Caso de Teste assist24h-225: Bloquear prestador
Sumário: Bloquear prestador para recebimento de eletrônico
Passos:
1.
2.
3.

Entrar com usuário do prestador
Clicar no farol na cor vermelho
Prestador bloqueado

Resultados Esperados:
Bloquear o prestador
Caso de Teste assist24h-226: Desbloquear prestador
Sumário: Desbloquear o prestador para recebimento de acionamento eletrônico
Passos:
1.
2.
3.

Entrar com usuário do prestador
Clicar no farol verde
Prestador desbloqueado

Resultados Esperados:
Desbloquear prestador
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Caso de Teste assist24h-227: Verificação de serviço
Sumário: Verificar se tem serviço pendente
Passos:
1.
2.

Entrar com usuário do prestador
Verifica se tem serviço

Resultados Esperados:
Visualizar serviço
Caso de Teste assist24h-228: Atualiza acionamento eletrônico
Sumário: Atualizar último AE
Passos:
1.
2.

Entrar com usuário do prestador
Ultimo AE será atualizado a cada refresh

Resultados Esperados:
Atualizar último AE
Caso de Teste assist24h-229: Negocia valor menor
Sumário: Negociar valor menor
Passos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entrar com usuário do prestador administrado
Ir para aba solicitações
Pesquisar serviço
Clicar em negociar
Inserir datas
Informar valor menor
Confirmar

Resultados Esperados:
Não enviar para filanegociavalor
Caso de Teste assist24h-230: Fecha serviço valor saída
Sumário: Fechar serviço valor saída
Passos:
1.
2.

Entrar com prestador
Aceitar serviço

Resultados Esperados:
Fechar o valor na saída
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Caso de Teste assist24h-231: Fechar valor meia saída
Sumário: Fechar valor meia saída
Passos:
1.
2.
3.
4.

Entrar com usuário do prestador
aceitar o serviço
Entrar com usuário atendimento e acionamento
Alterar valor para meia saída e fechar a barra

Resultados Esperados:
Fechar valor meia saída
Caso de Teste assist24h-232: Fechar serviço não realizado
Sumário: Fechar serviço não realizado
Passos:
1.
2.
3.

Entrar com usuário atendimento
Localizar serviço
fechar como não realizado

Resultados Esperados:
Fechar serviço não realizado
Caso de Teste assist24h-233: Sugestão de negociação
Sumário: Informar sugestão de negociação
Passos:
1.
2.
3.

Entrar com usuário CCOG2
Ir para pendências
Responder negociação

Resultados Esperados:
Envio de negociação ao prestador
Caso de Teste assist24h-234: Manter valor da negociação
Sumário: Manter valor da negociação
Passos:
1.
2.
3.
4.
5.

Entrar com usuário do prestador
Ir para aba solicitações
Pesquisar assistência
Se já estiver respondida pela SP Assistência e concordar com o valor
Clicar em aceita
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Caso de Teste assist24h-235: Exportação de serviço
Sumário: Exportar serviço
Passos:
1.
2.
3.

Entrar com usuário prestador
Aceitar negociação
Aguardar expiração

Resultados Esperados:
Aguardar extração do serviço
Caso de Teste assist24h-236: Remove da fila negociavalor
Sumário: Remover serviço da filanegociavalor
Passos:
1.
2.

Fechar o serviço como realizado
Aguardar exportação

Resultados Esperados:
Remover da filanegociavalor
Caso de Teste assist24h-237: Expiração de serviço
Sumário: Expirar serviço
Passos:
1.
2.
3.

Entrar com usuário do prestador
Receber serviço eletrônico
Aguardar expiração

Resultados Esperados:
Expiração do serviço
Caso de Teste assist24h-238: Grava veiculo
Sumário: Gravar veículo no serviço
Passos:
1.
2.
3.

Entrar com usuário do prestador
Aceitar o serviço
Informar o veiculo para validação de placa

Resultados Esperados:
Atrelar veículo ao serviço
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Caso de Teste assist24h-239: Finalizar serviço
Sumário: Finalizar serviço eletrônico
Passos:
1.
2.
3.
4.

Entrar com usuário prestador
Receber serviço eletrônico
Aceitar serviço
Serviço finalizado

Resultados Esperados:
Serviço finalizado

Fonte: Relatório extraído da ferramenta Testlink
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Apêndice D – Resultado da execução dos testes
Projeto de Teste:
Plano de Teste:
Suíte de Teste

Assistência - assist24h
Acionamento eletrônico
Caso de Teste

Acionamento eletrônico assist24h-16:Negociação web eletrônico
Acionamento eletrônico assist24h-215:Inseri envio de acionamento eletrônico
Acionamento eletrônico assist24h-216:Remove da filaacionamentoeletronico com aceite
Acionamento eletrônico assist24h-217:Acionamento eletrônico multiserviços
Acionamento eletrônico assist24h-218:Envio de alteração de endereço eletrônico
Acionamento eletrônico assist24h-219:Confirmação de alteração de endereço
Acionamento eletrônico assist24h-220:Recebe acionamento eletrônico
Acionamento eletrônico assist24h-221:Remove pendência aceito
Acionamento eletrônico assist24h-222:Remover pendência de serviço rejeitado
Acionamento eletrônico assist24h-223:Confirmação de prestador habilitado
Acionamento eletrônico assist24h-224:Confirmação de prestador bloqueado
Acionamento eletrônico assist24h-225:Bloquear prestador
Acionamento eletrônico assist24h-226:Desbloquear prestador
Acionamento eletrônico assist24h-227:Verificação de serviço
Acionamento eletrônico assist24h-228:Atualiza acionamento eletrônico
Acionamento eletrônico assist24h-229:Negocia valor menor
Acionamento eletrônico assist24h-230:Fecha serviço valor saída
Acionamento eletrônico assist24h-231:Fechar valor meia saída
Acionamento eletrônico assist24h-232:Fechar serviço não realizado
Acionamento eletrônico assist24h-233:Sugestão de negociação
Acionamento eletrônico assist24h-234:Manter valor da negociação
Acionamento eletrônico assist24h-235:Exportação de serviço
Acionamento eletrônico assist24h-236:Remove da fila negociavalor
Acionamento eletrônico assist24h-237:Expiração de serviço
Acionamento eletrônico assist24h-238:Grava veículo
Acionamento eletrônico assist24h-239:Finalizar serviço
Relatório gerado em: 18/11/2010 10:27:57

Fonte: Relatório extraído da ferramenta Testlink

Acionamento
eletrônico
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou
1 Passou

Versão
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ANEXOS
Anexo A – Diagrama da arquitetura J2EE

Fonte: LABASE, 2006

