Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Fernanda Vergani Santos Luiz

Processo para recuperação de requisitos de software na
engenharia reversa de sistemas legados

São Paulo
2012

Fernanda Vergani Santos Luiz

Processo para recuperação de requisitos de software na engenharia reversa de
sistemas legados

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Engenharia da Computação

Data da aprovação ____/_____/_____

_______________________________
Prof.Dr. Vagner Luiz Gava (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Vagner Luiz Gava (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Rodrigo Franco Gonçalves (Membro)
Franco Gonçalves Consultoria Ltda.
Prof. Dr. Mário Yoshikazu Miyake (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Fernanda Vergani Santos Luiz

Processo para recuperação de requisitos de software na engenharia reversa de
sistemas legados

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como requisito
para a obtenção do título de Mestre em
Engenharia da Computação.
Área de
Software

Concentração:

Engenharia

Orientador: Prof. Dr. Vagner Luiz Gava

São Paulo
Junho/2012

de

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departmeto de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT
L953p

Luiz, Fernanda Vergani Santos
Processo para recuperação de requisitos de software na engenharia reversa de
sistemas legados. / Fernanda Vergani Santos Luiz. São Paulo, 2012.
159p.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Computação) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Engenharia de
Software.
Orientador: Prof. Dr. Vagner Luiz Gava

1. Requisitos de software 2. Engenharia reversa de software 3. Tese I. Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Coordenadoria de Ensino
Tecnológico II. Título
12-56

CDU

004.414.3/.32 (043)

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a meus pais,
que se dedicaram durante toda a
vida para que eu chegasse até aqui
na minha caminhada acadêmica;
ao meu esposo que caminha ao
meu lado, dando todo o apoio
necessário; e a minha filha.

AGRADECIMENTOS
Ao Prof. Dr. Vagner Luiz Gava, por todo o apoio, incentivo, aprendizado e
orientação no desenvolvimento desta pesquisa e do artigo publicado.
Aos Professores Doutores Mario Yoshikazu Miyake do IPT e Rodrigo Franco
Gonçalves da Franco Gonçalves Consultoria Ltda.
À empresa Portugal Telecom Inovação Brasil Ltda por financiar meus estudos
no Mestrado e pela oportunidade de realizar esta pesquisa.
Ao Eng. Pedro Carvalho, por lançar o desafio e confiar o objetivo deste trabalho
a mim, além de apoiá-lo e incentivá-lo.
Ao meu esposo Eng. Rafael Canato Luiz, por todo o apoio pessoal e
profissional durante todo o período do Mestrado que possibilitou me dedicar na
intensidade exigida por esta pesquisa.
E finalmente, a todas as outras pessoas que contribuíram de forma direta e
indireta para a realização desta pesquisa.

“Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.”
“I haven’t failed, I’ve found 10.000 ways that don’t work.”
Thomas Alva Edison (1847-1931)

RESUMO
Esta pesquisa propõe um processo para a recuperação dos requisitos de
sistemas legados, por meio da engenharia reversa de software para substituir o
legado. Este processo é construído progressivamente por meio da PesquisaAção, a qual é conduzida por três ciclos de execução sucessivos. Esses ciclos
refinam o processo a partir de diferentes fontes de informação, das quais:
primeiramente no ciclo 1 são utilizados os documentos existentes do legado; no
ciclo 2 aplicam-se testes caixa preta nas funcionalidades disponíveis nas
interfaces Homem-Homem e Homem-Máquina; e finalmente no ciclo 3 é
analisado o traço de execução (log) produzido durante a aplicação de
estímulos no sistema. Cada ciclo resulta em um subprocesso. O resultado é um
processo composto por três subprocessos que exploram uma a uma as três
fontes distintas de informação do legado, fornecendo um conjunto de requisitos
com nível suficiente de validação obtido por meio das sobreposições de
requisitos

funcionais

observadas

principalmente

nos

dois

primeiros

subprocessos.

Palavras chave: engenharia reversa de software, extração de requisitos,
sistemas legados, recuperação de requisitos, UML.

ABSTRACT
Process for recovery requirements in software reverse engineering of
legacy systems
This study suggests a process for the recovery of legacy requirements, through
reverse engineering to replace legacy. This process is built progressively
through research-action, which is driven by three successive cycles of
execution. These cycles refine the process from different sources, which are
used: firstly the existing documents from legacy system, secondly apply the
Black Box testing to the functionality available in the interfaces (human-human
and human-machine) and implementing, and finally the third source is the trace
(log)

produced

in the

system

stimulation.

Each

cycle

results

in a

subprocess. The result is a process composed of three subprocesses that
exploit one by one the three different sources of information from the legacy
system, providing a set of requirements with sufficient level of validation
obtained through the overlap of functional requirements mainly observed in the
first two sub processes.

Keywords: software reverse engineering, requirements extraction, legacy
systems, recovery requirements, UML.
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1

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta um processo para extração de requisitos de software
de sistemas legados a partir da aplicação de técnicas de redocumentação,
validação e verificação, e análise comportamental do sistema.

1.1 APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA
O ciclo de vida do software trata desde a necessidade inicial dos stakeholders1,
a concepção do sistema, a elicitação e análise dos requisitos de negócio,
derivação dos requisitos de sistemas, projeto da solução, construção,
verificação, validação, entrega até a sua manutenção, renovando-se a cada
nova demanda de mudança, seja ela corretiva ou evolutiva.
Esta renovação pode agregar novas funcionalidades ao sistema e algumas
vezes, também, implicar em mudanças arquiteturais para dar suporte às
funcionalidades mais complexas que por ventura possam surgir.
Segundo

PRESSMAN

(2010),

conforme

consecutivas

mudanças

são

realizadas em um software, é comum novos defeitos serem introduzidos,
fazendo com que sua taxa de defeitos aumente progressivamente, sem que se
consiga retornar ao nível ideal ao longo de seu ciclo de vida. Assim, constatase que o software se deteriora em função das sucessivas manutenções
sofridas.
Ao longo das manutenções do software, faz parte do processo de análise de
viabilidade avaliar o custo sistêmico e o custo financeiro do projeto. Essa
métrica permite, além de estimar o custo e esforço de um projeto, acompanhar
sua condição ou tempo de vida útil. Dependendo da quantidade e da qualidade
das manutenções efetuadas, pode-se chegar a uma situação na qual o custo
envolvido acabe se tornando inviável para o retorno que tal manutenção
produzirá.
Assim, deve-se tomar uma decisão estratégica sobre a continuidade do
sistema, ou sobre a sua substituição (ISO/IEC 14764 - Software Engineering Software Life Cycle Processes - Maintenance, 2006).

1

Todos os envolvidos no processo de especificação e uso do sistema
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Quando a empresa fornecedora do software identifica esta situação, pode
tomar a iniciativa de construir um novo software que atenda aos mesmos
requisitos de negócio do atual, mas fazendo uso de novas técnicas e
linguagens de desenvolvimento que proporcionem uma arquitetura mais
adequada

para

comportar

evoluções

com

maior

facilidade

e,

consequentemente, menores custos.
A partir desta decisão, faz-se necessário obter os requisitos do sistema legado
detalhadamente, para dar início ao desenvolvimento do novo software. Ainda
neste contexto, uma peculiaridade relevante para esta pesquisa é que a
iniciativa de construção de um novo software dá-se pelo fornecedor e não pelo
cliente (stakeholders), motivada pelo elevado custo de manutenção e
complexidade do código atual.
Assumiu-se, como premissa, que a nova solução também deveria suportar
todos os requisitos de software atualmente suportados nos diversos clientes
onde o sistema opera.
Deste modo, os requisitos para a construção do novo sistema não são obtidos
por meio de técnicas convencionais as quais envolvem entrevistas e reuniões
com usuários ou requisitantes, como seria no processo de desenvolvimento de
um software desde seu início.
Além disso, favorece-se o uso de técnicas de modelagem e linguagens de
programação mais recentes da engenharia de software em relação às
utilizadas na construção do sistema legado e, com isso, viabiliza-se a
conversão da arquitetura do paradigma procedimental para o OO (Orientação a
Objetos).
Soma-se também o fato de que a remodelagem do sistema legado é uma
necessidade inerente para que o novo sistema não seja mais monolítico,
permitindo uma gestão otimizada do ciclo de vida do software e alcançar um
padrão de qualidade de desenvolvimento de software mais adequado.
Conforme observado por Millham (2010), muitos sistemas legados são
anteriores a OO e tecnologias como WebServices e, consequentemente, não
podem ser convertidos facilmente para este tipo de ambiente.
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A despeito da possibilidade de redução deste problema colocando-se tais
sistemas em invólucros que ajudem sua migração para um ambiente OO, a
dificuldade encontra-se principalmente no fato de que as características e
serviços oferecidos por esses sistemas legados nem sempre são plenamente
conhecidos. Nesse caso pode ocorrer um declínio da performance e
confiabilidade quando comparado com o sistema desenvolvido nativamente no
ambiente OO.
A primeira ação para identificar os requisitos atendidos pelo sistema legado é
por meio da consulta dos documentos de especificação de requisitos
elaborados ao longo de sua vida útil.
Alguns trabalhos realizam esta tarefa por meio de técnicas de extração de
conhecimento dos sistemas legados, recorrendo à taxonomia e inferência
semântica e mineração incremental de dados, conforme se observa em
Ducasse e Pollet (2009), Alnusair e Zhao (2010) e Kalsing, Nascimento, et al.
(2010) respectivamente.
Estas técnicas podem endereçar adequadamente a recuperação de requisitos
com base em documentação não estruturada e em linguagem natural, no
entanto, a sua aplicação é dificultada no caso da documentação ser dispersa
em repositórios e modelos diversos alterados ao longo das mudanças
organizacionais ocorridas durante o uso do sistema legado.
Conforme a recomendação ISO/IEC 12207 (1995), a especificação de
requisitos de determinado sistema depende de seu uso específico e deve
descrever: funções e capacidades do sistema; requisitos de negócio,
organizacionais e de usuários; requisitos de proteção, de segurança, de
engenharia de fatores humanos (ergonomia), de interface, de operações e de
manutenção; restrições de projeto e requisitos de qualificação. A especificação
dos requisitos do sistema deve ser documentada.
Desta forma, a norma não exige que seja escrito um documento único de
especificação de requisitos, e que este seja sempre atualizado a fim de mantêlo completo a cada manutenção corretiva ou evolutiva, de pequena ou grande
extensão. Portanto, na prática, ao longo da vida de um software, a cada nova
interação no processo de desenvolvimento (devido a manutenções corretivas
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ou evolutivas), as especificações de requisitos podem ser registradas em
diferentes documentos.
Estes documentos podem estar armazenados, inclusive, em diferentes
repositórios, dificultando ainda mais o conhecimento consolidado e a consulta
das especificações de todos os requisitos do software.
Além disso, as especificações de requisitos podem apresentar defeitos que se
refletem em erros no sistema legado. De acordo com Pressman (2010), mais
de 60% dos erros/defeitos de um software são originados durante a
especificação de requisitos e do desenho da solução. As principais causas de
defeito originados na especificação de requisitos são: a incompletude, a
ambiguidade, os erros de especificação e as mudanças dos requisitos durante
o processo de desenvolvimento do software.
Verifica-se em algumas empresas que desenvolvem software a prática de se
criar um documento de requisitos para cada nova manutenção necessária,
além do fato de que as manutenções corretivas muitas vezes não são
devidamente documentadas, limitando-se ao conhecimento da área de suporte
e operação.
Com base neste cenário, conclui-se que os documentos de requisitos de
software do sistema legado podem ser utilizados como alicerce, ou seja, como
principal fonte de conhecimento do sistema legado, mas não podem ser
considerados suficientes para a construção do novo sistema.
Neste contexto, trabalhos relacionados aplicam técnicas de recuperação de
requisitos de sistemas legados por meio da sua análise comportamental, como
se observa em Pérez-Castillo, Weber, et al. (2011) e Qureshi, Liu e Alderson
(1999). Outra abordagem é a análise funcional por meio de modelagem dos
principais processos de negócio e das funcionalidades, como se observa em
Rub e Issa (2009) e Millham (2010).
Complementando a análise de documentação, a técnica de teste caixa-preta
auxilia e contribui para a validação dos requisitos recuperados, além de
possibilitar a identificação de requisitos adicionais não documentados, por meio
das respostas geradas pelo sistema legado, e por isso pode ser classificada
como uma técnica de análise comportamental. Esta técnica pode ser
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considerada não intrusiva, uma vez que se concentra em observar as
respostas do sistema aos estímulos externos gerados.
A utilização de técnicas não intrusivas para a recuperação de requisitos de
software de sistemas legados é importante quando este sistema está em
operação e é crítico para o negócio, pois os riscos que estas intrusões podem
acarretar à operação do sistema legado são excluídos.
Neste caso, deve-se evitar que o código fonte do sistema legado seja
modificado ou manipulado para auxiliar a extração dos requisitos de software,
por isso técnicas não intrusivas de análise devem ser consideradas
mandatórias para esta finalidade.

1.2 MOTIVAÇÃO
Em meados de 2009, surgiu a oportunidade para o desenvolvimento desta
pesquisa em um projeto interno na empresa (segmento de desenvolvimento de
sistemas para o mercado de Telecomunicações) na qual a autora é funcionária
regular.
Este projeto originou-se da necessidade de reposicionamento de seu principal
sistema legado de classe mundial devido às condições de aumento da
complexidade e custo de evolução do sistema, verificadas nos anos
antecedentes ao projeto, principalmente por se tratar de um sistema monolítico
que incorpora um número muito elevado de funcionalidades, de diferentes
domínios de negócio, no segmento das telecomunicações móveis.
Inicialmente, foi necessário um estudo estratégico das tendências e
necessidades atuais e futuras do mercado de telecomunicações no segmento
de aplicações denominadas “BSS” (Business Support Systems), ou seja,
Sistemas de Suporte ao Negócio.
Em paralelo, um grupo de consultores experientes (na qual se inclui a autora
desta

pesquisa)

que

acompanharam

a

primeira

e as

subsequentes

instanciações do sistema legado alvo do projeto, assim como a evolução do
ciclo de vida em diversos clientes durante a última década, fizeram um
benchmark para definir os principais aspectos que o novo sistema deveria
atender.
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Em seguida, a empresa definiu que o novo sistema deveria seguir um conjunto
de padrões desenvolvidos pelo TM Forum 2 e utilizados pelas indústrias
referência no mercado de Telecomunicações, para desenvolvimento de
aplicações de suporte ao negócio.
Estes padrões são compostos pelo Application Framework (TAM), Business
Process Framework (e-TOM), Information Framework (SID) e o Integration
Framework (não dá para colocar nas referências bibliográficas?), apresentando
respectivamente um mapa de aplicações de suporte ao negócio, um conjunto
de processos de negócio comuns e básicos para este segmento, um modelo de
informação normalizado para o negócio, e finalmente, um modelo normalizado
para integração de sistemas.

1.3 OBJETIVO E ESCOPO
A partir da observação do problema de insuficiência de especificação dos
requisitos de software em sistemas legados, da necessidade de reconstrução
destes sistemas e da motivação profissional da pesquisadora, tem como
objetivo a construção de um processo para a recuperação destes requisitos
aplicado à reconstrução destes sistemas.
A construção do processo se dará por meio da identificação e seleção de
técnicas não intrusivas de verificação e validação, ou seja, técnicas que não
exijam a manipulação ou adaptação do código fonte do sistema, devido a
restrições estabelecidas a nível organizacional, com a sua aplicação
coordenada em ciclos de uma Pesquisa-Ação, metodologia de pesquisa
adotada neste trabalho.

2

O TM Forum é uma associação de indústrias global e sem fins lucrativos focada na

simplificação da complexidade de execução de negócios relacionados a prover
serviços no segmento das telecomunicações. O Fórum serve como uma força
unificadora, permitindo que mais de 800 empresas distribuídas por 195 países, se
juntem para resolver problemas críticos de negócios por meio do acesso a um rico
conhecimento, capital intelectual e padrões.
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Para alcançar o objetivo proposto, esta pesquisa procura responder à seguinte
questão central:


Como aplicar técnicas de Engenharia de Software para obtenção dos
requisitos de um sistema legado?

Com a derivação das seguintes questões:


Quais são as técnicas que podem ser utilizadas com este objetivo?



Como estas técnicas podem ser concatenadas visando tal fim?

Esta pesquisa assume as seguintes premissas:


A existência da documentação de requisitos do sistema legado,
considerando-a como principal fonte de conhecimento para a aplicação
do processo, de modo que as técnicas de análise dinâmica e estática
que serão aplicadas deverão validar e complementar os requisitos
extraídos dos documentos analisados;



O sistema reconstruído deverá suportar todos os requisitos do software
legado, conforme discutido em 1.1 e



O código fonte não será alterado visando a obter os requisitos do
sistema legado, no entanto poderá ser consultado sempre que
necessário, caso as fontes analisadas não sejam suficientes para
recuperar e especificar adequadamente os requisitos do sistema
legado.

Este trabalho se concentra nos sistemas de software baseados fortemente em
Interfaces de Usuários e Interfaces de Integração com outros sistemas por
meio de APIs (Application Program Interface) padronizadas (por exemplo, xml).

1.4 MÉTODO DE TRABALHO
A condução desta pesquisa será feita por meio da Pesquisa-Ação (capítulo 3).
As ações da pesquisa serão organizadas em 3 ciclos distintos, cada um com a
utilização de uma fonte de informação diferente para a extração dos requisitos
de software, ou seja, as documentações existentes, os resultados dos testes
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funcionais das interfaces do sistema e os traços de execução (logs)
disponíveis.
Esta pesquisa será realizada em um único domínio de negócio do sistema
legado com o objetivo principal de restringir o número de requisitos analisados.
A seguir é apresentada a lista das atividades que serão conduzidas no decorrer
desta pesquisa.
Após a conclusão dos capítulos 1 e 2 da pesquisa, ou seja, Introdução e
Fundamentação

Teórica

iniciam-se

as

atividades

específicas

do

desenvolvimento do trabalho proposto por esta pesquisa, conforme detalhadas
a seguir:
1. Definição da sequência de aplicação das técnicas e planejamento dos ciclos
da Pesquisa-Ação
2. Definição do processo inicial, empírico, de recuperação de requisitos que
deverá evoluir no decorrer do trabalho.
3. Derivação do processo em subprocesso, atividades e procedimentos com o
detalhamento e refinamento do processo desenvolvido, assim como o
planejamento de sua execução.
4. Execução do ciclo 1 da Pesquisa-Ação com as atividades de identificação,
agrupamento e análise das especificações de requisitos disponíveis do
sistema legado, seguida da sua reestruturação por meio do modelo de
documentação definido previamente, utilizando-se UML.
5. Avaliação e refinamento do processo. A avaliação deve ser feita
comparando-se os requisitos recuperados na execução do ciclo 1, na qual
se assume como critério de encerramento do ciclo 1 que o número de
novos requisitos obtidos seja reduzido a partir da fonte de requisitos
utilizada. O refinamento do processo resulta no desenvolvimento de um
novo subprocesso que deverá ser executado no ciclo seguinte.
6. Execução do ciclo 2 da Pesquisa-Ação, com as atividades de identificação
das interfaces (Homem-Máquina e Máquina-Máquina) do sistema legado
seguida da execução e registro dos resultados dos testes Caixa-Preta, e
finalmente, a especificação dos requisitos adicionais identificados e o
refinamento dos requisitos do ciclo anterior que foram validados.
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7. Avaliação e refinamento do processo. A avaliação e o critério de
encerramento do ciclo 2 são os mesmos descritos para o ciclo 1. O
refinamento do processo resulta no desenvolvimento de um novo
subprocesso que deverá ser executado no ciclo seguinte.
8. Execução do ciclo 3 da Pesquisa-Ação, com a identificação e análise dos
traços de execução (“logs”) e do código fonte do sistema legado, seguido da
especificação dos requisitos adicionais identificados e o refinamento dos
requisitos dos ciclos anteriores que foram validados.
9. Avaliação e refinamento do processo. A avaliação e o critério de
encerramento do ciclo 3 são os mesmos descritos para o ciclo 1.
10. Finalmente, a conclusão da pesquisa com a constatação das contribuições
proporcionadas pelo processo proposto na pesquisa e as sugestões de
trabalhos futuros.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO
Esta dissertação está organizada em oito capítulos, conforme detalhados a
seguir.
O Capítulo 1, “Introdução”, apresenta a proposta do trabalho, o contexto do
problema, os objetivos a serem alcançados, assim como as contribuições que
esta pesquisa deverá trazer para a comunidade científica com seus resultados.
O Capítulo 2, “Fundamentação Teórica”, está dividido em quatro partes, a
primeira, “Sistemas legados e a evolução do ciclo de vida do software”
apresenta os conceitos básicos sobre os sistemas legados e as suas
possibilidades de evolução como base científica da pesquisa que justifica o
propósito da pesquisa. A segunda parte, “A engenharia reversa aplicada a
sistemas legados” apresenta um resumo dos benefícios e restrições impostas
pela engenharia reversa aplicada aos sistemas legados, justificando-se a sua
não aplicação no contexto da pesquisa. A terceira parte, “A engenharia de
requisitos e a UML” apresenta alguns conceitos básicos referentes às técnicas
de levantamento e especificação de requisitos de software, concentrando-se na
UML, que será aplicada durante o desenvolvimento desta pesquisa e na
classificação de requisitos de software. Finalmente, a quarta parte, “Pesquisas
relacionadas sobre a extração de requisitos (conhecimento) de sistemas
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legados”, apresenta os processos e técnicas desenvolvidos pelas pesquisas
relacionadas que propõe diferentes soluções ao problema abordado nesta
pesquisa, ou uma parte dele.
O Capítulo 3, “Metodologia de pesquisa” apresenta uma breve descrição sobre
a Pesquisa-Ação, além das considerações relativas à sua aplicação no
contexto desta pesquisa.
O Capítulo 4, “Processo Inicial”, apresenta a definição do processo inicial,
empírico, de recuperação de requisitos e a sua derivação em atividades, que
são aplicadas no primeiro ciclo da Pesquisa-Ação conduzida.
O Capítulo 5, “Planejamento da execução do processo em função dos ciclos da
Pesquisa-Ação e fase preliminar”, descreve como é conduzida a execução do
processo, dentro dos ciclos da Pesquisa-Ação, ou seja, como as atividades que
compõem o processo são executadas em cada fase do ciclo respectivo. Este
capítulo também documenta a execução da fase preliminar da Pesquisa-Ação,
que antecede a execução das fases de cada ciclo propriamente.
O Capítulo 6, “Execução do 1º Ciclo da Pesquisa-Ação”, apresenta os passos
definidos pela PA para o 1º ciclo deste trabalho, com a coleta de dados por
meio das documentações existentes, a análise destes dados, implantação
(análise, especificação e redocumentação) e avaliação, conforme item 4.3
(Planejamento da execução do processo proposto em função dos ciclos da
Pesquisa-Ação).
O Capítulo 7, “Execução do 2º Ciclo da Pesquisa-Ação”, apresenta os passos
definidos pela Pesquisa-Ação para o 2º ciclo deste trabalho, com a coleta de
dados por meio das funcionalidades expostas nas interfaces (HH e HM) do
sistema legado, a análise destes dados, implantação (análise, especificação e
redocumentação) e avaliação, conforme descrito no item 4.3.
O Capítulo 8, “Execução do 3º Ciclo da Pesquisa-Ação”, apresenta os passos
definidos pela Pesquisa-Ação para o 3º ciclo deste trabalho, com a coleta de
dados por meio da análise dos traços de execução (logs) do sistema legado, a
análise destes dados, implantação (análise, especificação e redocumentação)
e avaliação, conforme descrito no item 4.3.
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O Capítulo 9, “Processo Final”, apresenta a definição do processo final de
recuperação de requisitos e a derivação em subprocessos que foram aplicados
em uma sequência de ciclos da Pesquisa-Ação conduzida. Este capítulo
também apresenta a definição do modelo de documentação que foi utilizado no
artefato resultante de cada ciclo da Pesquisa-Ação.
No Capítulo 10, “Análise final”, a partir da análise dos resultados realizada nos
capítulos anteriores, são apresentadas as conclusões com o apontamento das
contribuições oferecidas pelo processo proposto, assim como melhorias e
sugestões de trabalhos futuros e as considerações finais.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo são expostos os conceitos da engenharia de software utilizados
como base deste trabalho: sistemas legados, ciclo de vida do software,
engenharia reversa, engenharia de requisitos, classificação de requisitos e
UML.
Ao final do capítulo, são expostos os trabalhos relacionados de outros autores
relacionados à pesquisa proposta neste trabalho e que apoiaram a construção
da sua base teórica, em complemento aos conceitos base apresentados.

2.1 SISTEMAS LEGADOS E A EVOLUÇÃO DO CICLO DE VIDA DO
SOFTWARE

Após a entrega do software em produção, seu ciclo de vida evolui com diversos
ciclos de novas entregas. Ao longo desse processo, novos defeitos são
introduzidos antes que haja tempo hábil de se corrigir os defeitos anteriormente
identificados, conforme constatado na Figura 1.
Segundo Sommerville (2010), sistemas legados são sistemas antigos (a idade
dos sistemas legados pode variar muito, mas usualmente tem mais de uma
década de vida), complexos e que ainda são extremamente críticos para o
negócio, ou seja, o negócio depende dos serviços prestados pelo software e
qualquer falha destes serviços causa um sério efeito sobre o funcionamento do
dia-a-dia da organização.
Estes sistemas incorporam um grande número de mudanças que foram
feitas durante

muitos

anos. Além

disso,

muitas

pessoas

diferentes se

envolveram na realização dessas mudanças e não é comum alguém ter uma
compreensão completa do sistema. Devido a este fato, o registro dos requisitos
do sistema legado é irregular, ou seja, não segue um padrão de escrita ou
linguagem e, muitas vezes, está disperso dentro da organização, por diferentes
equipes, como requisitos, manutenção e operação, testes e desenvolvimento.
Resta às empresas a decisão de como dar continuidade ao seu negócio que
depende do sistema legado. Atualmente são colocadas três opções, cada uma
com riscos e benefícios associados. A primeira opção é manter o sistema
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legado e continuar a realizar as alterações necessárias sobre ele; neste caso,
os seus custos inevitavelmente aumentam. A segunda opção é a reengenharia
de software, que permite estender a vida útil dos sistemas legados a partir da
sua reconstrução parcial e que reduz os custos de manutenção desses
sistemas em uso; no entanto, o tempo de prorrogação da vida útil do software
pode não justificar a engenharia reversa, já que, dependendo das tecnologias
empregadas e da arquitetura do sistema legado, esta técnica pode apresentar
limitações significativas. A última opção é a substituição do sistema legado por
novos

sistemas,

esta

opção

é

a

mais

cara

entre

elas,

segundo

PRESSMAN(2010), e o principal risco envolvido é que os novos sistemas
podem não atender a todos os requisitos do sistema legado, uma vez que a
complexidade em se levantar estes requisitos é elevada, conforme constatado
previamente.

Figura 1: Curvas real e idealizada de defeitos no ciclo de vida do software
Fonte: Adaptado de PRESSMAN(2010)
A norma ISO/IEC 14764 (2006) baseia-se no processo de manutenção
proposto pela norma ISO/IEC 12207 (1995) para descrever um modelo cujo
objetivo é apoiar o planejamento, o gerenciamento e a execução das atividades
de manutenção, independentemente do tamanho e da complexidade do
software, da criticidade das modiﬁcações e do domínio do negócio.
As diretrizes apresentadas por essa norma englobam inclusive a retirada do
software do ambiente de produção ao ﬁnal de sua vida útil.
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A fase de retirada não implica necessariamente em descontinuar o sistema, já
que este poderá ser essencial ao negócio. Uma alternativa bastante aplicada é
a engenharia reversa de software, no qual normalmente é feita uma
transformação na estrutura do código fonte do sistema, que tem por objetivo
migração tecnológica de linguagem de programação.
Este tipo de transformação não exige que os requisitos de software do sistema
legado sejam reanalisados e remodelados, nem tampouco levantados, uma vez
que foca-se apenas no código fonte e na linguagem utilizada. Atualmente
existem muitas ferramentas que automatizam este processo, permitindo uma
engenharia reversa simples e rápida em comparação à necessidade de
remodelagem e reconstrução.
Por outro lado, nos casos nos quais a mudança necessita de redefinição de
conceitos e remodelagem dos requisitos de software, a engenharia reversa de
código não se aplica, já que esta atividade exige um nível de abstração maior
que a fornecida ao nível do código. Este é o caso, por exemplo, da
transformação de um sistema cujo código fonte seja produzido com uma
linguagem procedimental em um sistema orientado a objetos (OO).
Neste caso, deve ser feito um levantamento prévio do modelo de negócios para
identificar e remodelar os requisitos de software que deverão ser consultados
na fase de desenho da nova arquitetura do sistema, para posteriormente
reconstruir o código fonte do sistema.
2.1.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS LEGADOS
Conforme exposto nesta seção, as organizações que desenvolvem ou usam
estes sistemas enfrentam o mesmo dilema em uma determinada altura do ciclo
de vida do software. Como os evoluir para a continuidade sustentável do
negócio suportado por estes sistemas, com um controle adequado dos riscos
envolvidos e com a possibilidade de introduzir as melhores inovações
tecnológicas disponíveis no contexto atual em que a decisão é tomada.
Entre as decisões possíveis, a decisão de reconstrução de um sistema legado
viabiliza a realização de grandes melhorias de software que muitas vezes não
são viáveis com a engenharia reversa, como mudanças arquiteturais

30
significativas e mudança na linguagem de programação para diferentes
paradigmas.
No entanto, a decisão pela reconstrução de um sistema legado traz maior custo
e maiores riscos para o projeto, pois, conforme descrito neste item, os
requisitos destes sistemas são dispersos, obsoletos e insuficientes para o
completo entendimento das funcionalidades do negócio suportadas por eles.

2.2 A ENGENHARIA REVERSA APLICADA A SISTEMAS LEGADOS
A engenharia reversa, segundo Chikofsky e Cross (1990) é o processo de
análise de um sistema que visa a identificar os componentes do sistema e suas
relações e criar representações do sistema em um nível superior de abstração,
sendo que a engenharia reversa é um processo apenas de análise, no qual a
funcionalidade (ou requisitos) do software em causa não é modificado, já que a
sua modificação, neste contexto, é endereçada pela reengenharia.
Chikofsky e Cross (1990), também apresentam uma taxonomia sobre o termo
“engenharia reversa” na engenharia de software, na qual colaboram com a
adequada aplicação do termo, em diferentes contextos e níveis de utilização. A
Figura 2 é uma adaptação da taxonomia da relação entre os termos verificados
no estudo realizado e os processos da engenharia de software, os quais
podem ser entendidos como transformações entre, ou dentro, de níveis de
abstração, em termos de fases do ciclo de vida do software.

Engenharia “avante”

Engenharia “avante”

Engenharia reversa

Engenharia reversa
Recuperação
de modelos
(“design”)

Recuperação
de modelos
(“design”)

Reengenharia
(renovação)

Reestruturação

Implementação

Modelagem

Requisitos
(restrições, objetivos,
regras de negócio)

Reengenharia
(renovação)

Reestruturação

Figura 2: Relacionamento entre termos e processos
Fonte: Adaptado de Chikofsky e Cross (1990)

Redocumentação,
reestruturação

31
Estes autores explicam que a reestruturação é a transformação de uma forma
de representação por outra em um mesmo nível de abstração, preservando o
comportamento externo do sistema legado, ou seja, suas funcionalidades e
semântica. Apesar da reestruturação ao nível de código ser a mais popular na
engenharia de software, ela também se aplica ao nível da modelagem ou ainda
requisitos.
Segundo Sommerville (2010), a engenharia reversa de software auxilia a
reconstrução dos sistemas legados para torná-los mais sustentáveis. Esta
técnica pode envolver a redocumentação do sistema, a sua reestruturação, ou
ainda a transformação da linguagem de programação de seu código fonte. No
entanto, na reconstrução de sistemas legados por meio da engenharia reversa
de software pura, a funcionalidade do sistema não é modificada, e
normalmente a sua arquitetura também permanece a mesma.
Sommerville (2010), aponta as principais limitações da engenharia reversa de
software como sendo a dificuldade de algumas mudanças arquiteturais dos
sistemas legados como a distribuição de sistemas centralizados, ou ainda a
conversão de linguagens de programação muito antigas, procedimentais, em
linguagens de programação orientadas a objetos, como Java ou C++. Além
disso, este autor ressalta que limitações inerentes ao sistema também são
mantidas, pois a funcionalidade do software permanece inalterada.
Caso estas limitações sejam indesejadas pela organização, a única alternativa
possível para a evolução do sistema legado e a consequente manutenção do
negócio suportado por ele é a sua substituição por novos sistemas. De
qualquer forma, mantêm-se a necessidade de se conhecer os requisitos de
software do sistema legado, para que estes sejam submetidos aos novos
sistemas que o irão substituir, o que continua a exigir a aplicação da
engenharia reversa, no mínimo, para recuperação dos requisitos de software.
Além disso, para minimizar os riscos apontados anteriormente, é possível fazer
substituições parciais do sistema legado, por meio da sua modularização e
agrupamento de funcionalidades por domínio de negócio. Desta forma o risco
fica dividido e minimizado a cada substituição parcial PRESSMAN (2010).
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2.2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ENGENHARIA REVERSA DE SISTEMAS LEGADOS
Conforme exposto nesta seção, a engenharia reversa endereça a recuperação
de níveis mais altos de abstração das representações do sistema legado, que
por sua vez, apoia a renovação de sistemas legados por meio da reengenharia,
ou seja, viabiliza a compreensão dos requisitos do sistema legado para que um
novo sistema seja construído por meio da engenharia avante.
Assim, este trabalho propõe um processo para a aplicação da engenharia
reversa visando à recuperação dos requisitos do sistema legado, com o
propósito de viabilizar a construção de um novo sistema por meio da
engenharia avante.

2.3 A ENGENHARIA DE REQUISITOS E A UML
Segundo Sommerville (1997) e Kotonya e Sommerville (1998), não há um
processo ideal de engenharia de requisitos, ou seja, os processos devem ser
adaptados às necessidades organizacionais.
Sommerville (2010) sugere uma estrutura para a produção do documento de
requisitos, com base na estrutura de documento de requisitos de software
proposta pela norma IEEE/ANSI 830 (1998) e acrescenta que esta estrutura
proposta deve ser adaptada para cada organização de acordo com o tipo de
sistema desenvolvido, devido ao seu nível de generalidade.
Estas sugestões podem ser resumidas em iniciar o documento com uma visão
geral do sistema, das necessidades de negócio que serão suportadas e de um
glossário que explique as terminologias que serão utilizadas nas especificações
dos requisitos. Em seguida, a especificação propriamente deve considerar os
serviços e funções que o sistema irá prover, assim como as restrições de
operação e as propriedades emergentes do sistema, ou seja, seus atributos de
qualidade.
Além disso, devem ser especificados os requisitos definidos para a integração
com outros sistemas com os quais o sistema deverá interagir. Finalmente, é
descrita a especificação do hardware sobre o qual o sistema será instalado e
utilizado.
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Também é reforçado o fato que o documento de requisitos é destinado para um
público diversificado, que inclui os clientes e usuários, os engenheiros,
desenvolvedores, gerentes e até a alta diretoria. Por isso, deve-se utilizar uma
linguagem compreensível para qualquer um destes leitores.
Segundo Pohl (2010) e Sommerville (1998), existem diversas técnicas de
levantamento e especificação de requisitos que podem ser utilizadas nas
atividades do processo de engenharia de requisitos, e a escolha das técnicas
aplicadas variam de acordo com o projeto de desenvolvimento de software e a
organização onde este projeto é executado.
Para defini-las é interessante separá-las em dois diferentes grupos, um com as
técnicas de levantamento de requisitos e outro com as técnicas de
especificação de requisitos.
As técnicas para levantar requisitos procuram identificar as necessidades que o
sistema deverá atender enquanto que as técnicas de especificação de
requisitos endereçam o detalhamento e a documentação do que o sistema
deve prover, com base nas necessidades levantadas previamente, ou seja, dos
requisitos de negócio.
Segundo Kaindl et. al (2010) , técnicas de levantamento de requisitos envolvem
interações, estruturadas ou não, com as “fontes de conhecimento” das
necessidades que o sistema deve resolver, seguidas dos respectivos registros.
As fontes de conhecimento podem ser tanto as pessoas envolvidas (ativamente
ou passivamente) nos processos de negócio, quanto os documentos que
contenham tal conhecimento, ou ainda ambos.
Pressman (2010) cita as entrevistas, brainstorm e reuniões como algumas
técnicas comumente utilizadas para este propósito.
As técnicas utilizadas para especificar requisitos podem ser classificadas de
acordo com o seu nível de estruturação e formalismo. As especificações feitas
por meio de linguagem natural na forma de histórias são pouco formais e
classificadas como não estruturadas.
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Este tipo de especificação ainda é utilizado nas empresas que desenvolvem
sistemas de informação, apesar de suas desvantagens frente às outras
linguagens existentes para especificar requisitos.
As

linguagens

ditas

formais

são

linguagens

bem

estruturadas

que

proporcionam uma especificação muito precisa e completa, no entanto, de
difícil compreensão para usuários do sistema e outros stakeholders. Este tipo
de linguagem é muito empregado na especificação de sistemas embarcados,
sistemas especialistas e sistemas em tempo real, entre outros, mas não é
muito adequado para especificar sistemas de informação, na maioria dos
casos.
Ainda há linguagens não formais, mas que impõem uma estruturação,
permitindo assim um maior rigor em comparação às linguagens naturais não
estruturadas.
A UML (Unified Modeling Language) é uma referência muito utilizada para a
especificação de sistemas de informação, pois, além do maior formalismo
inserido com a estruturação proposta, segundo Pressman (2010), é entendida
por usuários, assim como para os desenvolvedores e demais envolvidos no
processo de desenvolvimento de software.
A UML, por basear-se no paradigma OO (Orientação a Objetos), aborda uma
visão do sistema mais próxima à realidade onde o mesmo está inserido,
reduzindo possíveis divergências que são geradas quando o sistema é
analisado por outra visão, por exemplo, uma visão procedimental.
Conforme apresentada por Jacobson et. al.

(2004), esta linguagem

disponibiliza um conjunto de diagramas que suportam a especificação e
modelagem do software durante todo o processo de desenvolvimento, que são
classificados como estruturais comportamentais ou de interação.
A especificação de requisitos, em particular, sustenta-se principalmente nos
diagramas de casos de uso. No entanto, dependendo da complexidade do
requisito, é importante que pelo menos um diagrama de cada grupo
mencionado anteriormente seja utilizado, com o objetivo de se ter uma
representação completa.
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O diagrama de casos de uso corresponde a uma visão externa do sistema e
representa graficamente os atores, os casos de uso, e os relacionamentos
entre eles. O seu objetivo é ilustrar, em um nível alto de abstração, quais
elementos externos interagem com quais funcionalidades do sistema.
Portanto, os diagramas de casos de uso são elaborados a partir de ações de
atores que desempenham papéis específicos na iteração com o sistema em
questão, onde estes atores podem ser usuários ou outros sistemas que se
integram a ele. As iterações entre os atores não são representados no
diagrama de casos de uso, ou seja, apenas a iteração dos atores com o
sistema em questão é que são representadas.
A generalização de atores é bastante utilizada uma vez que permite uma visão
mais clara do caso de uso. Este diagrama fornece uma visão transversal dos
estímulos externos produzidos no software que geram alguma reação do
sistema, e que, portanto estão associados a um ou mais requisitos de software
do sistema analisado.
Segundo Jacobson et. al. (2004), um caso de uso é um "documento narrativo
que descreve a sequência de eventos de um ator que usa um sistema para
completar um processo".
Para facilitar a visão geral do sistema é usual agregar casos de uso similares
em pacotes funcionais e criar diagramas que ilustrem essa agregação e qual a
iteração destes pacotes com outros sistemas ou usuários do sistema.
Um caso de uso é especificado seguindo uma estrutura, que contém seções
bem definidas que devem ser consideradas durante a atividade de
especificação dos requisitos. Além disso, as relações entre os casos de uso
também são representadas no diagrama e especificadas na estrutura proposta.
Esta estrutura induz o analista a pensar o caso de uso de forma ampla,
viabilizando a identificação de limitações ou novos requisitos por meio dos
fluxos alternativos, por exemplo, além de apresentar de forma objetiva as
integrações e interfaces do software no contexto onde será (ou já é) utilizado.
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Um diagrama de sequência descreve a forma como os grupos de objetos
colaboram em algum comportamento ao longo do tempo, registrando o
comportamento de um único caso de uso e exibindo os objetos e as
mensagens3 passadas entre eles no caso de uso. Este diagrama apresenta a
ordenação temporal em que as mensagens são trocadas entre os objetos de
um sistema.
Pelo fato da UML ser relativamente recente em relação à maioria dos sistemas
legados, a sua utilização como técnica de especificação no processo de
recuperação dos requisitos de software de sistemas legados contribui para
gerar uma documentação mais estruturada para o desenvolvimento e a
manutenção do sistema reconstruído.
Além disso, a aplicação da UML na redocumentação e na reestruturação dos
sistemas legados facilita a utilização de linguagem de programação orientada a
objetos nas próximas fases do processo de desenvolvimento dos novos
sistemas, ou seja, nas fases de modelagem e implementação, especialmente.
2.3.1 CLASSIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE
A especificação de requisitos é a fase do processo da engenharia de requisitos
na qual as necessidades do software são documentadas com o propósito de
comunicar

diferentes

leitores

interessados,

cada

um

com

diferentes

perspectivas do software e diferentes níveis de abstração e conhecimento.
Para atender adequadamente a este propósito, a classificação dos requisitos
de software é indispensável.
Desta forma, o primeiro nível de classificação sugerida por Sommerville (2010),
apresenta-se em requisitos de usuários e requisitos de sistemas.
Ainda segundo Sommerville (2010), os requisitos de usuário descrevem os
serviços que o sistema deverá fornecer e as restrições sob as quais devem
operar, em linguagem natural e diagramas que facilitem o entendimento da

3

Entende-se por mensagens os serviços solicitados de um objeto a outro, e as
respostas desenvolvidas para as solicitações.
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descrição, enquanto que os requisitos de sistema especificam, em nível
detalhado, as funções do sistema, os serviços e as restrições operacionais.
Em segundo nível, os requisitos de software também são classificados em
requisitos funcionais, requisitos não funcionais, ou requisitos de domínio. Estas
classificações são definidas por Sommervile (2010) da seguinte forma:


Requisitos funcionais são declarações de: serviços que o sistema deve
fornecer, como do sistema deve reagir a entradas específicas e como o
sistema deve se comportar em determinadas situações. Em alguns
casos, os

requisitos

funcionais

também

podem

apresentar,

explicitamente o que o sistema não deve fazer.


Requisitos não funcionais: são restrições sobre os serviços ou funções
oferecidos pelo sistema. Estes incluem restrições de tempo, do processo
de desenvolvimento e de padrões e normas. Estes requisitos geralmente
não se aplicam apenas às características ou serviços individuais do
sistema. Sommerville apresenta uma classificação deste tipo de
requisito, conforme se observa na Figura 3. É comum também utilizar a
classificação dos requisitos não funcionais, de acordo com a norma ISO
9126 (2001), conforme descrito e exemplificado na IEEE/ANSI 830-1998
(1998).



Requisitos de domínio: são requisitos oriundos do domínio de aplicação
do sistema e refletem características e restrições do domínio. Eles
podem ser funcionais ou não funcionais.
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Requisitos não
funcionais

Requisitos de
produto

Requisitos da
organização

Requisitos de
fontes externas

Requisito de
usabilidade

Requisitos de
entrega

Requisitos de
eficiência

Requisitos de
implementação

Requisitos de
privacidade

Padrões de
requisitos

Requisitos de
segurança

Requisitos de
desempenho

Requisitos de
interoperabilidade

Requisitos de ética

Requisitos legais

Requisitos de
espaço

Requisitos de
confiabilidade

Requisitos de
portabilidade

Figura 3: Tipos de requisitos não funcionais
Fonte: Adaptado de Sommerville (2010)
É comum na prática um sistema interagir com outros sistemas, e ainda em
alguns casos, disponibilizar interfaces de interação com o usuário final, em seu
contexto de uso. Por isso, é necessário que seja especificado um conjunto de
requisitos de interfaces que devem definir com precisão a forma de
comunicação e de exposição dos serviços e dados entre o sistema alvo da
especificação e as entidades externas a ele.
Com isso, tem-se outra classificação utilizada na especificação dos requisitos,
os ditos requisitos de interfaces. Estes requisitos podem ainda ser
subclassificados, de acordo com Sommerville (2010), como:


Interfaces procedimentais: Nas quais os programas ou subsistemas
oferecem um conjunto de serviços que são acessados por interfaces
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procedimentais

invocadoras.

Estas

interfaces

são,

normalmente,

chamadas APIs (Application Programming Interfaces).


Estruturas de dados: As quais são passadas de um subsistema para
outro. Modelos gráficos de dados são as melhores notações para este
tipo de descrição.



Representação de dados: Os quais foram estabelecidos para um
subsistema existente (como a ordenação de uma sequencia de bits).
Estas interfaces são mais comuns em sistemas embarcados e sistemas
em tempo real.

2.3.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ENGENHARIA DE REQUISITOS E A UML
Conforme exposto nesta seção, a engenharia de requisitos utiliza diferentes
técnicas para o levantamento e a especificação de requisitos, no entanto, não é
exigida a aplicação de nenhuma técnica específica ou um nível de formalismo
predefinido.
Por outro lado, segundo Sommerville (2010), um maior nível de formalismo na
especificação dos requisitos garante uma qualidade superior ao sistema,
permitindo uma entrega inicial com menos defeitos e uma manutenção ao
longo da vida útil do sistema mais eficiente. A classificação correta dos
requisitos colabora com este propósito, direcionando os grupos de leitores e
aprofundando-se ao nível adequado de cada um destes grupos, cada qual com
a sua perspectiva e seu objetivo na leitura da especificação dos requisitos.
A UML proporciona um maior formalismo dentro da área de engenharia de
requisitos, viabilizando especificações mais padronizadas, completas e claras
para os diferentes níveis de leitores aos quais estas se destinam. Além disso, a
UML direciona o modelo de negócio para o paradigma OO, facilitando a fase de
projeto e desenvolvimento do sistema com este tipo de linguagem de
programação.

2.4 PESQUISAS RELACIONADAS SOBRE A EXTRAÇÃO DE REQUISITOS
(CONHECIMENTO ) DE SISTEMAS LEGADOS
A reconstrução de sistemas legados é um assunto que tem sido bastante
abordado por pesquisadores nos últimos anos, (DUCASSE e POLLET, 2009),
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(KALSING, NASCIMENTO, et al., 2010), (LIU, ALDERSON e QURESHI, 1999),
(MILLHAM, 2010) e (RUB e ISSA, 2009).
A decisão de aplicação da engenharia reversa é uma alternativa interessante à
reconstrução de um sistema legado, que minimiza os riscos envolvidos nesta
última e implica, em geral, em um menor custo para a organização. No entanto,
esta técnica nem sempre é viável, dependendo das evoluções tecnológicas que
se pretenda fazer ao sistema legado, como, por exemplo, mudança de
plataforma, conforme constata Sommerville (2010).
Além disso, outros fatores externos, como institucionais e políticos, podem
conduzir a organização a decidir por seguir com a reconstrução do sistema
legado, descartando o uso da engenharia reversa pura.
No entanto, para se reconstruir um sistema legado, é necessário conhecer
todos os requisitos de software que foram implementados ao longo do ciclo de
vida do sistema.
Segundo Sommerville (2010), sistemas legados não contam, em geral, com
documentação suficientemente completa e atualizada para sua reconstrução.
Além disso, Liu et. al. (1999) afirmam que quando há documentação, existe
uma grande dificuldade em se entender os requisitos originais do sistema
devido à descontinuidade da experiência dos envolvidos no processo de
desenvolvimento ao longo do ciclo de vida do sistema.
Alguns processos e técnicas têm sido desenvolvidos e propostos pela
comunidade

científica

para

a

captura,

extração

ou

recuperação

do

conhecimento e dos requisitos de software de sistemas legados. Estes
trabalhos ressaltam diferentes problemáticas que são utilizadas como diretrizes
para sua elaboração.
Em Liu et. al. (1999), são aplicadas técnicas de recuperação de requisitos com
base na análise comportamental do sistema legado. Estas técnicas ressaltam a
recuperação dos requisitos por meio da modelagem dinâmica do sistema e
desconsideram o uso das especificações de requisitos existentes.
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No trabalho proposto nesta dissertação, as especificações de requisitos
existentes não serão desconsideradas, por outro lado, serão complementadas
pelas técnicas de captura do comportamento do sistema propostas no
processo segundo Liu et. al. (1999).
A Figura 4 resume o processo proposto pela pesquisa de Liu et. al. (1999) para
a recuperação de requisitos. Este processo divide-se em três partes:


Na primeira, constrói-se um modelo de processo semântico que produzem
cenários a partir da análise de uma série de fontes de conhecimento, entre
elas: o estudo do ambiente de TI no qual o sistema legado encontra-se, a
análise de contexto e semântica, assim como a observação das interações
Homem-Máquina. A partir da análise dos cenários produzidos na primeira
parte;



Na segunda parte é feita a modelagem dinâmica, complementada pela
análise de normas e informações adicionais do ambiente de TI e



Finalmente, a partir do resultado produzido na segunda parte, é feita a
derivação de requisitos, chegando-se aos requisitos do sistema legado.

Figura 4: Processo de recuperação de requisitos AMBOLS
Fonte: Adaptado de Liu et. al. (1999)
Por outro lado, Rub e Issa (2009) apresentam um modelo de captura de
requisitos de sistemas legados orientado ao processo de negócio para a
recuperação dos principais requisitos do software. Esta pesquisa é dividida em
duas fases:

42


A primeira trabalha na recuperação dos requisitos do sistema legado e na
sua remodelagem por meio das técnicas RAD (Role Activity Diagram) e, na
sequência, a UML com diagramas de Casos de Uso e



A segunda fase utiliza o resultado da primeira fase como entrada para a
reconstrução do sistema legado por meio do processo de desenvolvimento
convencional (forward enginnering).

No entanto, ao analisar a primeira fase da pesquisa de Rub e Issa (2009)
observa-se que no processo proposto para a recuperação de requisitos não é
definida nem aprofunda a exploração das fontes de conhecimento utilizadas,
atendo-se apenas à remodelagem destes requisitos por meio da técnica RAD,
a partir do conhecimento do sistema legado já consolidado.
A pesquisa realizada nesta dissertação procura aprofundar-se nesta atividade,
já que para a remodelagem do software tratada nesta pesquisa é fundamental
a extração prévia do conhecimento dos requisitos do sistema legado,
independente da técnica de remodelagem a ser utilizada no processo de
recuperação de requisitos.
Kalsing, et al. (2010) propõem um processo incremental de mineração sobre os
rastros de execução (logs) para a extração de conhecimento de sistemas
legados que considera tanto a análise estática do sistema, como também a
análise comportamental, ou seja, dinâmica. O diagrama que resume este
processo é apresentado na Figura 5.
Um dos aspectos da pesquisa de Kalsing, et al. (2010) é o fato desta
considerar a modificação (ou manipulação) do código fonte do sistema legado
como parte do processo, conforme observa-se na segunda atividade do
processo apresentado na Figura 5, com o propósito de gerar registros do
comportamento do software aos estímulos sofridos por este e desta forma
obter informações detalhadas para análise .
Mas, nos casos em que o código do sistema legado não pode ser modificado
ou manipulado, como colocado na premissa deste trabalho, a aplicação desta
técnica pode ser inviável, comprometendo a aplicação do processo proposto
nesta dissertação.

43
Por outro lado, esta pesquisa mostra a relevância desta fonte de conhecimento
do sistema legado, quando considera como premissa a identificação das regras
de negócio e construção dos casos de uso, respectivamente a primeira e a
terceira atividades do processo apresentado na Figura 5.
Por isso será considerada nesta dissertação a análise dos registros de
execução que já são inerentemente gerados pelo sistema legado, do modo
como são implementados, sem a necessidade de modificações no seu código
fonte.

Figura 5: Processo Incremental de Mineração
Fonte: Adaptado de Kalsing, Nascimento, et al. (2010)
As pesquisas estudadas até agora abordam a análise comportamental do
sistema legado, no entanto, não consideram as documentações de
especificação

existentes

destes

sistemas

como

fonte

relevante

de

conhecimento para a recuperação dos requisitos de software.
Ducasse e Pollet (2009) apresentam um diagrama produzido a partir da
taxonomia de outros trabalhos que tratam a reconstrução da arquitetura de
softwares. O diagrama produzido é intitulado por Taxonomia orientada aos
processos de “SAR” (Software Architecture

Reconstruction), conforme

apresentado na Figura 6.
Este diagrama aborda cinco aspectos relacionados à reconstrução da
arquitetura de software, entre elas, as metas (objetivos), os processos, as
técnicas, as entradas utilizadas e as saídas produzidas pelos processos.
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Em Ducasse e Pollet (2009) ressalta-se a necessidade de recuperação do
conhecimento contido no sistema legado por meio da aplicação de técnicas,
manuais ou automatizadas, para se alcançar um objetivo, que pode ser a
redocumentação, o reuso, a análise, a evolução ou a gestão dos sistemas
legados. Neste trabalho é possível perceber a necessidade inerente de
redocumentação para diferentes propósitos, a partir de variadas fontes de
conhecimento, entre elas informação textual e conhecimento de especialistas,
e por meio de diferentes técnicas manuais, entre elas a exploração.

Figura 6: Taxonomia orientada aos processos de “SAR”
Fonte: Adaptado de Ducasse e Pollet (2009)
Já Millham (2010) propõe a utilização da técnica de análise de características
do sistema legado para viabilizar a migração tecnológica, ou seja, a migração
de uma linguagem procedimental (no caso o COBOL) para uma linguagem
orientada a objetos (utilizando o padrão de orientação a serviços). Apesar do
objetivo da pesquisa de Millham (2010) não ser propriamente a reconstrução
do sistema legado, e sim a reengenharia aplicada à conversão arquitetural, a
necessidade de identificação das funcionalidades do sistema legado é
evidenciada e tratada como o primeiro passo para se alcançar este objetivo.
Na pesquisa de Millham (2010) é utilizada a técnica de análise de domínio,
juntamente com uma ferramenta (TAGDUR), que auxilia na análise de dados e
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controle de dependências de código fonte para a identificação e agrupamento
das funcionalidades do software. As técnicas aplicadas neste trabalho não
atuam na redocumentação dos requisitos do sistema legado, mas apenas na
sua remodelagem parcial.
As pesquisas relacionadas, apresentadas nesta seção, ou seja, Liu et. al.
(1999), Rub e Issa (2009), Kalsing, Nascimento, et al. (2010), Ducasse e Pollet
(2009), Millham (2010) apoiam-se fundamentalmente na análise de código
fonte

do

sistema

legado,

ignorando

o

conhecimento

registrado

em

documentações disponíveis, já que seu objetivo não é propriamente a
recuperação dos requisitos do sistema legado, e sim sua remodelagem e
transformação.
Desta forma, aprofundam-se na identificação do domínio e principais
funcionalidades, ou seja, restringem-se à análise estática e dinâmica do
sistema legado sem aprofundarem-se no contexto no qual o sistema está
inserido e as necessidades que deram origem aos requisitos de software
implementados no projeto do sistema legado.
Pode-se observar também, nas pesquisas citadas, que em qualquer processo
proposto para extração de conhecimento de sistemas legados, é necessário
inicialmente identificar os atores (humanos ou sistemas externos) envolvidos
nos processos de negócio, assim como os cenários de negócio nos quais estes
processos são executados; no entanto tais pesquisas não se aprofundam neste
propósito.
A identificação dos atores envolvidos nos cenários de negócio não é possível
ser feita por meio da análise de código, uma vez que este não reconhece os
estimuladores dos processos de negócio nele implementados. Desta forma,
conforme constatado por Kalsing, et. al. (2010), torna-se necessário recorrer a
processos de análise não baseados em código fonte puramente, como
entrevistas e reuniões com usuários, desenvolvedores, analistas de negócio e
análise de documentações, por exemplo.
De acordo com Śmiałek (2007), o conhecimento adquirido em projetos
passados, por meio dos requisitos especificados pode ser reutilizado em
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projetos futuros semelhantes nos quais os mesmos conhecimentos são
novamente demandados.
Ainda de acordo com este autor, a principal dificuldade de reutilização deste
conhecimento está na forma como os requisitos são especificados na maioria
dos projetos, ou seja, em linguagem natural, muitas vezes sem nenhuma
estrutura.
Śmiałek (2007) conclui que, para que o reuso de requisitos seja eficiente, é
necessário que as especificações de requisitos sejam bem estruturadas,
apoiadas em modelos e linguagens adequadas para que os requisitos possam
ser comparados e extraídos do repositório de forma sistemática (também deve
haver um histórico de requisitos similares).
2.4.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PESQUISAS RELACIONADAS
Nas diversas pesquisas relacionadas analisadas nesta seção, pode-se
observar que a extração de conhecimento dos requisitos dos sistemas legados
é fundamental para qualquer proposta de sua reconstrução, seja completa ou
parcial, ou ainda para a sua adequada manutenção e evolução.
Com poucas exceções, onde se podem citar, como exemplo, os artigos
produzidos por: de Rub e Issa (2009), Ducasse e Pollet (2009) e Śmiałek
(2010), a maioria das pesquisas relacionadas desprezam as documentações
existentes do sistema legado para extraírem o conhecimento dos requisitos
atendidos por eles, mesmo que parcial. Além disso, as pesquisas que não
desprezam as documentações do sistema legado, também não se aprofundam
na atividade de extração do conhecimento depositado nestas fontes e nem
propõem técnicas para sua recuperação.
Observa-se também uma constante recorrência ao código fonte por meio da
aplicação de técnicas de análise manuais ou automáticas desta fonte de
informação, o que é esperado uma vez que se sabe que é uma fonte garantida
do sistema legado, apesar da inerente complexidade e da pobreza de
contextualização do negócio a este nível.
Devido a esta constatação, o instrumento de análise de código fonte não será
descartado em nenhum dos ciclos da Pesquisa-Ação, no entanto não serão
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utilizadas técnicas nem automações para este propósito, ou seja, quando
houver a necessidade de consulta do código fonte para esclarecimento de
alguma funcionalidade, os desenvolvedores e especialistas do sistema legado
serão requisitados e farão esta consulta.
Finalmente, uma fonte de informação frequentemente utilizada nas pesquisas
relacionadas é a produção de traços de execução, ou seja, registros publicados
pela execução das funcionalidades do sistema legado, também conhecidos por
logs de execução.
A análise desta fonte de informação é muito rica, pois permite validar o
comportamento do sistema, no entanto requer que ela seja previamente
disponibilizada. Nem todos os sistemas apresentam estes traços de maneira
adequada, e nestes casos faz-se necessária a manipulação do código fonte
para que estes sejam adequadamente gerados.
Nos casos em que estes traços já são gerados, normalmente quando há uma
preocupação

inicial

no

projeto

com

aspectos

de

testabilidade

e

manutenibilidade do sistema em tempo de projeto, não é necessária a
manipulação do código fonte do sistema legado para se analisar esta fonte de
requisito.
Considerando-se o contexto organizacional no qual o sistema legado foi
desenvolvido, reconhece-se que os traços de execução do sistema legado são
produzidos e podem ser utilizados como fonte de conhecimento. Por isso, o
Ciclo 3 da Pesquisa-Ação será baseado na análise dos traços de execução do
sistema legado, porém sem a aplicação de técnicas automáticas de mineração
destes dados, ou seja, a análise será realizada por inspeção visual.

48
3

METODOLOGIA DE PESQUISA

Este capítulo fundamenta e detalha a metodologia de pesquisa utilizada,
baseada na adoção do método de Pesquisa-Ação. Mostra, também, que as
características desejáveis para a

condução da

Pesquisa-Ação foram

estabelecidas nesta pesquisa.

3.1 SOBRE A METODOLOGIA DE PESQUISA PESQUISA-AÇÃO
A síntese abaixo apresenta os passos que devem estar presentes nas
investigações científicas. (LAKATOS e MARCONI, 2007)


Identificação da lacuna de conhecimento ou oportunidade de melhoria de
forma clara e precisa;



Pesquisa e estudo dos conhecimentos ou instrumentos importantes, no
sentido de buscar respostas e meios para solucionar o problema
identificado;



Investigação de como o problema está sendo tratado ou solucionado por
outras pessoas;



Elucidação da solução do problema, de forma plausível e viável;



Implementação, teste e conclusões sobre a solução proposta.

A metodologia escolhida para a condução desta pesquisa foi a Pesquisa-Ação,
aplicada no projeto de Desenvolvimento do portfólio de produtos BSS da
empresa, mais especificamente na fase de recuperação dos requisitos de
software para este projeto.
A Pesquisa-Ação responde a diferentes formas de pesquisa orientadas para a
ação. De acordo com Coughlan e Coughlan (2002), na teoria e na prática há
variações desta metodologia de pesquisa, que fornecem um amplo leque de
opções para o que pode ser apropriado para suas questões de pesquisa. Por
esta razão, é uma metodologia empregada com eficácia nas mais diversas
áreas do conhecimento, desde humanas até as exatas e aplicadas, como a
Engenharia.
Segundo Thiollent (2008), a Pesquisa-Ação é um tipo de pesquisa social com
base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma
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ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores
e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos
de modo cooperativo ou participativo.

3.2 CICLOS DE CONDUÇÃO DA PESQUISA-AÇÃO
A Pesquisa-Ação apresenta um método de pesquisa de natureza cíclica,
qualitativa e participativa.
Coughlan e Coughlan (2002) sugere que os ciclos da Pesquisa-Ação
compreendam seis passos diferentes que podem ser aplicados repetidas vezes
até que se atinja um nível de refinamento adequado ao propósito da pesquisa.
A fase preliminar, intitulada na Figura 7 como “Contexto e Propósito”
corresponde ao entendimento sobre o contexto de realização da pesquisa, e o
propósito da sua condução, justificando-se também a ação requerida assim
como a própria pesquisa.
O ciclo propriamente é constituído de seis passos:
1. Coleta de dados: trata-se do diagnóstico e/ou dados coletados quando a
pesquisa encontra-se em andamento;
2. Feedback dos dados: trata-se da comunicação e retorno de resposta junto
aos envolvidos com a pesquisa em relação aos dados coletados e/ou
diagnosticados no passo anterior;
3. Análise dos dados: trata-se da análise dos dados coletados com a
participação dos envolvidos na pesquisa;
4. Planejamento da ação: definição e plano da intervenção que será realizada;
5. Implementação: execução da ação/intervenção planejada no passo anterior;
6. Avaliação: verificação dos resultados do passo anterior em comparação aos
efeitos esperados e apontamento de melhorias para o ciclo (ou interação)
seguinte.
Mediante a avaliação o pesquisador deve decidir por realizar uma nova
interação sobre o ciclo da Pesquisa-Ação ou em encerrá-lo, caso tenha
atingido o resultado esperado já na primeira interação.
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Cada passo deve ser monitorado pelo pesquisador para que este seja capaz
de extrair o aprendizado gerado em cada passo dentro do ciclo de condução da
Pesquisa-Ação.
A Figura 7 representa os ciclos e seus passos.

Figura 7: Ciclos de refinamento da Pesquisa-Ação
Fonte: Adaptado de Coughlan e Coughlan (2002)
Na Pesquisa-Ação é possível a definição um único ciclo para a pesquisa como
um todo, ou de ciclos menores para partes específicas do trabalho.

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA CONDUÇÃO DA PESQUISA-AÇÃO
A empresa na qual será conduzida esta pesquisa atua fundamentalmente no
setor de telecomunicações, no desenvolvimento de três principais segmentos
de sistemas; sistemas de rede inteligente, sistemas de suporte a operação
(OSS) e sistemas de suporte ao negócio. Esta pesquisa contextualiza-se neste
último segmento de sistemas.
Para elaborar o planejamento de execução do processo proposto em função
dos ciclos da PA (seção 4.4), foi necessário definir qual método de pesquisa
seria aplicado. Assim, as características do contexto da pesquisa foram
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consideradas e são apresentadas a seguir, sendo comparadas com as
principais características que uma Pesquisa-Ação deve conter:


O pesquisador executa uma ação: propõe um processo para a
recuperação dos requisitos do sistema legado e participa ativamente na
sua aplicação e refinamento, com o suporte de uma equipe
multidisciplinar constituída por analistas de negócio, de sistema,
arquitetos e desenvolvedores.



A Pesquisa-Ação soluciona um problema e contribui para a ciência:
propõe e valida um processo para recuperação de requisitos de
sistemas legados a partir de conceitos teóricos sólidos, que é refinado
por aplicações cíclicas realizadas ao longo da pesquisa.



A Pesquisa-Ação é interativa e iterativa: envolve a participação ativa do
pesquisador, além de contar com a contribuição e participação de toda
uma comunidade envolvida nas suas fases.



É fundamentalmente relacionada à mudança: pois suas ações
promovem, naturalmente, mudanças tanto a nível organizacional quanto
a nível sistêmico, ou seja, criam um novo processo de trabalho com o
objetivo de recuperação e redocumentação dos requisitos do sistema
legado.



A Pesquisa-Ação pode incluir todos os tipos de coleta de dados: como
por exemplo, informações obtidas dos envolvidos no desenvolvimento
ou manutenção do sistema, documentos da organização ou do sistema,
ou ainda dados produzidos por software, com as trilhas de auditoria.



Requer um pré-entendimento do ambiente organizacional: uma vez que
o pesquisador não é um mero observador e está envolvido ativamente
nas ações provocadas pela pesquisa.



Deve ser conduzida em tempo real: o processo proposto no âmbito da
pesquisa é construído, aplicado e refinado, e isso se repete quantas
vezes forem necessárias para que se atinja o objetivo.

Deste modo, conclui-se que as características desejáveis para a condução da
Pesquisa-Ação foram estabelecidas nesta pesquisa.
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3.4 AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE CONDUÇÃO DA PESQUISA-AÇÃO
Ao final de cada um dos ciclos de condução da Pesquisa-Ação realizada nesta
pesquisa deve ser conduzida uma avaliação dos resultados obtidos, e a partir
desta avaliação as seguintes perguntas devem ser respondidas, com o objetivo
de apoiar a decisão de refinamento do processo, e da continuidade ou não de
interações sobre o ciclo avaliado:


Quais são as técnicas que foram efetivamente utilizadas para captar os
requisitos de software na engenharia reversa de sistemas legados
durante este ciclo da PA?



Como estas técnicas foram concatenadas para captar os requisitos de
software na engenharia reversa de sistemas legados neste ciclo da PA?



A solução proposta neste ciclo pode ser aplicada para definir todos os
requisitos do sistema legado?



Quais limitações no cumprimento do objetivo do processo foram
identificadas com a aplicação exclusiva das técnicas deste ciclo?



Como estas limitações foram contornadas?

No capítulo 5, será apresentada a forma como a Pesquisa-Ação será aplicada
durante o desenvolvimento da pesquisa realizada neste trabalho.
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4

PROCESSO INICIAL

Este capítulo apresenta o processo inicial, desenvolvido empiricamente, para
recuperar os requisitos do sistema legado por meio, exclusivamente, da análise
da documentação existente do sistema legado.
O contexto no qual este processo inicial foi desenvolvido é definido por um
ambiente de desenvolvimento de software maduro, no qual há governança e
padrões seguidos no processo de desenvolvimento de software. Com isso,
assume-se que as documentações existentes do sistema legado é uma fonte
de informação relevante para o inicio do trabalho de recuperação de requisitos.
O processo inicial, do qual se parte nesta pesquisa, corresponde ao conjunto
de atividades apresentadas na Figura 8. Este processo será validado no
primeiro ciclo da pesquisa-ação, e poderá ser refinado, de acordo com a
avaliação e as conclusões parciais verificadas após a condução deste ciclo.

Atividade 1.1 –
Análise das
documentações

Atividade 1.2 –
Classificar e
agrupar

Atividade 1.3 Redocumentar os
requisitos

Figura 8: Processo inicial (empírico)
Fonte: Autora
Nas seções seguintes deste capítulo são detalhadas as atividades que
constituem o processo inicial empírico, apresentadas na Figura 8.
A Figura 9 detalha os procedimentos envolvidos nas atividades, considerandose as entradas, saídas e mecanismos envolvidos em cada atividade.
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Figura 9: Procedimentos do processo inicial empírico de recuperação de
requisitos por meio da análise de documentações
Fonte: Autora

4.1 ATIVIDADE 1.1 – ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES DISPONÍVEIS
PARA OBTENÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Nesta atividade, todos os documentos de requisitos e arquitetura disponíveis
devem ser analisados a fim de obter os requisitos funcionais e não funcionais
do software.
Recomenda-se, sempre que necessário, recorrer aos desenvolvedores e
especialistas do sistema para uma análise manual do código fonte com o
objetivo de esclarecimento de requisitos incompletos ou ambíguos obtidos dos
documentos analisados.
A seguir apresenta-se o procedimento detalhado desta atividade.
4.1.1 PROCEDIMENTO 1: IDENTIFICAÇÃO

E LOCALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS

EXISTENTES

Descrição: Para se iniciar o processo, a primeira atividade é identificar o
repositório (ou os repositórios) onde os documentos existentes do sistema
legado são armazenados e localizá-los.
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Entrada: Informações (máquinas, diretórios, usuário e senha para acesso,
padrões de nomenclatura dos documentos, padrões de estrutura dos
documentos) sobre os repositórios onde se localizam as documentações
existentes do sistema legado.
Saída: Lista dos documentos existentes do sistema legado (especificações de
requisitos, especificações de interfaces, visões arquiteturais, projeto de
desenvolvimento).

4.2 ATIVIDADE 1.2 – CLASSIFICANDO E AGRUPANDO OS DOCUMENTOS
E REQUISITOS LEVANTADOS

Os documentos devem ser agrupados de acordo com os domínios de negócio
que tratam, assim como deverão ser organizados os requisitos extraídos deles.
Para cada domínio de negócio deve ser construída uma ficha de requisitos
para fins de organização e localização da informação.
A seguir apresenta-se o procedimento detalhado desta atividade.
4.2.1 PROCEDIMENTO 1: AGRUPAMENTO

DOS DOCUMENTOS E REQUISITOS POR

DOMÍNIO DE NEGÓCIO

Descrição: Após a localização dos documentos, os analistas devem realizar
uma primeira leitura com o objetivo de agrupá-los de acordo com o domínio de
negócio que tratam, concentrando-se desta forma as fontes de conhecimento a
serem analisadas durante a Pesquisa-Ação, que será realizada sobre um único
domínio com o objetivo de reduzir o escopo do trabalho.
Entrada: Documentos existentes do sistema legado
Saída: Documentos e requisitos classificados de acordo com o domínio de
negócio escolhido (restrição de escopo do trabalho).
Os domínios de negócio a serem considerados são os propostos no padrão
TAM do TM Fórum, conforme apresentado no Quadro 1 .
O Quadro 2 representa o modelo da lista de documentos a ser apresentada
após a classificação dos documentos de acordo com o domínio de negócio
escolhido.
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Quadro 1: Domínios de negócio segundo o padrão TAM
Fonte: Autora
Classificação/

Nome

Descrição

Grupo
Gestão de Clientes gcc_domain

Domínio de negócio que agrupa as

e Contas

funcionalidades de gestão de clientes e

Domínios de negócio (com base no TAM)

contas
Gestão de Ordens goa_domain

Domínio de negócio que agrupa as

de

funcionalidades de gestão de ordens de

Aprovisionamento

aprovisionamento

Gestão de Produtos gps_domain

Domínio de negócio que agrupa as

e Serviços

funcionalidades de gestão de produtos e
serviços

Autorização,

avtcs_domai

Domínio de negócio que agrupa as

Valoração,

n

funcionalidades

Tarifação,

Controle

valoração,

de Serviços

de

tarifação

autorização,
e

controle

de

serviços de rede

Gestão de Recargas

gr_domain

Domínio de negócio que agrupa as
funcionalidades de gestão de recargas

Gestão de Vouchers

gv_domain

Domínio de negócio que agrupa as
funcionalidades de gestão de vouchers
(cupons)

Operação,
Manutenção

oms_domain
e

funcionalidades

Suporte
Billing (Faturamento)

Domínio de negócios que agrupa as
de

operação,

manutenção e suporte
bill_domain

Domínio de negócio que agrupa as
funcionalidades de faturamento

Enterprise

ei_domain

Information

Domínio de negócio que agrupa as
funcionalidades e relatórios de suporte à
inteligência do negócio

Quadro 2: Modelo da lista de documentos para extração dos casos de uso
Fonte: Autora
Tipo

Nome

ID

Especificação de Requisitos

ERS Domínio Tal

1111

Especificação de Requisitos

ERS Domínio Qual

2222

Especificação de Interfaces

EI Sis Tal

3333
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Tipo

Nome

ID

Documento de Arquitetura

AR Sis Tal

4444

4.3 ATIVIDADE 1.3 – REDOCUMENTAÇÃO DOS REQUISITOS
LEVANTADOS

Esta atividade é constituída pela produção do diagrama de Casos de Uso,
assim como a lista dos casos de uso com uma breve descrição.
A seguir apresentam-se os procedimentos detalhados desta atividade.
4.3.1 PROCEDIMENTO 1: CONSTRUÇÃO DO DIAGRAMA DE CASOS DE USO
Descrição: Após o agrupamento dos documentos por domínio de negócio, os
analistas devem realizar uma segunda leitura para o grupo que especifica os
requisitos de software do domínio escolhido. Esta leitura deve ter por objetivo a
construção do diagrama de Casos de Uso, e o início da construção da lista de
Casos de Uso com o preenchimento dos campos indicados a seguir e a lista de
Atores.
Caso de Uso (ID)
Nome do Caso de Uso
Ator(es) do Caso de Uso
Documento Referência (ID)
Entrada: Grupo de documentos e requisitos do domínio de negócio que será
alvo do trabalho desenvolvido nesta pesquisa
Saída: Diagrama de Casos de Uso, Lista de Casos de Uso (semipreenchida) e
Lista de Atores.
4.3.2 PROCEDIMENTO 2: ESPECIFICAÇÃO

DOS REQUISITOS POR MEIO DE CASOS

DE USO

Descrição: Uma última leitura mais aprofundada dos documentos do domínio
escolhido deve ser realizada com o objetivo de especificar cada Caso de Uso
levantado. Nesta última atividade os analistas deverão recorrer à consulta dos
desenvolvedores especialistas para esclarecimento de ambiguidades ou
dúvidas oriundas da análise das documentações.
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Entrada: Grupo de documentos e requisitos do domínio de negócio que será
alvo do trabalho desenvolvido nesta pesquisa, diagrama de casos de uso
construído na atividade anterior e listas dos casos de uso e dos atores.
Saída: A lista de Casos de Uso deve ser completada com o preenchimento do
campo “Descrição” e os analistas devem criar os requisitos de software
derivados da análise inicial, referenciando a nova fonte de conhecimento, ou
seja, a ficha criada a partir do diagrama e das listas de casos de uso e atores
produzidos durante este ciclo.
A Figura 10, Quadro 3 e Quadro 4 representam os modelos que deverão ser
utilizados para a documentação inicial destes casos de uso:
Sub-System X

UseCase1

«extends»
UseCase3

Ator A

Ator C
UseCase2

UseCase4

Ator D
Ator B

Figura 10: Modelo do diagrama de caso de uso
Fonte: Autora
Quadro 3: Modelo da lista de casos de uso
Fonte: Autora
Caso de Nome

do Descrição

Uso (ID)

Caso de Uso

1

Caso de uso 1

Prioridade Documento
(TOP 5)

Executa a ação tal com as 1

Referência (ID)
1111

condições tais e tais
2

Caso de uso 2

Aplica as regras tais e 2

2222

tais.
3

Caso de uso 3

Valida as informações tal 3

3333
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Caso de Nome
Uso (ID)

do Descrição

Caso de Uso

Prioridade Documento
(TOP 5)

Referência (ID)

e tal.
4

Caso de uso 4

Permite suspender aquele 4

4444

tal e tal.

Quadro 4: Modelo da lista de atores dos casos de uso
Fonte: Autora
Ator (ID)

Ator

Descrição

A

Ator A

Usuário que atua de tal
forma e com tal objetivo.

B

Ator B

Usuário que atua de tal
forma e com tal objetivo.

C

Sistema C

Sistema

responsável

pela

responsável

pela

função tal.
D

Sistema D

Sistema
função tal.

Ao final do processo é produzido um artefato que documenta os requisitos de
software levantados, por meio de diagramas de caso de uso.
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PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROCESSO EM FUNÇÃO DOS
CICLOS DA PESQUISA-AÇÃO E FASE PRELIMINAR

Esta pesquisa será realizada de acordo uma simplificação do ciclo sugerido por
Coughlan e Coughlan (2002) representado na Figura 7 do capítulo 3.
O primeiro ciclo concentra as atividades relacionadas à extração de requisitos
dos documentos existentes do sistema legado. Este é o principal ciclo da
Pesquisa-Ação, pois neste trabalho, assume-se como premissa que a
recuperação dos requisitos por meio da engenharia reversa do sistema legado
será realizada principalmente, a partir desta fonte de informação.
A Figura 11 apresenta os passos do ciclo 1 da PA.
Fase Preliminar
1.1
Coleta de
documentos

(Contexto)

1.4
Avaliação

Monitoramento

1.2
Análise e
classificação

1.3
Registro dos
requisitos
(UML)

Figura 11: Ciclo 1 da PA
Fonte: Autora
A pesquisa realizada será conduzida, de acordo com o Quadro 5, o qual indica
o local onde a Pesquisa-Ação é realizada, assim como os grupos de
intervenção em cada ciclo, pessoas envolvidas e interessadas.
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Quadro 5: Quadro geral da pesquisa
Fonte: Autora
Elemento

Pesquisa-Ação

Local/Grupos

Empresa multinacional de médio porte, núcleo de inovação e

de intervenção

desenvolvimento

tecnológico,

que

atua

no

setor

de

Telecomunicações e fornece entre outros sistemas os BSSs.
Grupo de intervenção do Ciclo 1: Analistas de negócio, Arquitetos e
Analistas de sistema.
Grupo de intervenção do Ciclo 2: Analistas de negócio, Analistas de
sistema e Testadores.
Grupo de intervenção do Ciclo 3: Analistas de negócio, Testadores
e Desenvolvedores.
Envolvidos

Desenvolvedores, analistas, arquitetos e testadores.

Interessados

Organizações desenvolvedoras de softwares “BSS” com sistemas

nos resultados

legados.
Pesquisadores das áreas de engenharia de requisitos, manutenção
e

operação,

desenvolvimento

e

melhoria

de

processo

de

desenvolvimento de software.

Os artefatos produzidos durante o processo serão construídos com o apoio de
ferramentas internas da empresa onde a pesquisa será conduzida e aplicada,
são elas o Wiki e o JIRA.
No Apêndice B é feita uma breve descrição sobre estas ferramentas, no
entanto, elas podem ser substituídas ou dispensadas na aplicação do processo
proposto em outros trabalhos ou contextos, uma vez que são apenas
ferramentas de suporte a documentação e gestão do processo de
desenvolvimento de software, cuja adoção é obrigatória na organização em
que este trabalho de pesquisa foi aplicado.
Nos próximos capítulos o processo para recuperação de requisitos será
derivado em subprocessos, os quais serão detalhados e especificados.
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Cada um destes subprocessos, após sua contextualização, propósito (fase
preliminar da Pesquisa-Ação) e definição será aplicado em um ciclo da
Pesquisa-Ação, conforme apresentado na Figura 11.
Fase preliminar da Pesquisa-Ação
Conforme definido no escopo desta pesquisa, o processo proposto foi aplicado
a um domínio restrito de requisitos, a fim de simplificar a sua execução,
evolução e avaliação. O domínio escolhido dentre os domínios de negócio dos
sistemas de suporte no segmento das telecomunicações móveis trata-se das
Recargas Pré-Pagas.
Durante a fase preliminar, o processo inicial foi empiricamente desenhado, com
base na motivação da pesquisa, assim como a restrição do domínio de negócio
alvo da Pesquisa-Ação, como referenciado nas seções anteriores, com o
objetivo de reduzir-se o escopo da aplicação do processo e respectivo
refinamento.
A pesquisadora também foi indicada para coordenar este trabalho e definir, a
partir do resultado desta pesquisa, o processo que foi utilizado para a
recuperação dos requisitos do sistema legado.
A seguir encontra-se uma breve descrição do domínio funcional escolhido
como escopo da pesquisa.
Descrição resumida
A principal funcionalidade do domínio de Gestão de Recarga é a realização da
recarga pelo cliente/celular. Os demais processos envolvidos neste domínio
dão suporte a esta funcionalidade.
O processo de recarga proporciona a conversão de um pagamento efetuado
pelo cliente ou por um terceiro na inclusão de um valor pré-pago de crédito
para consumo nos eventos processados por um OCS (Online Charging
System), sendo passível, no âmbito do negócio de telecomunicações, de
aplicação de imposto (ICMS – no Brasil), e consequentemente de geração de
Nota Fiscal.
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A inclusão de um valor pré-pago de crédito oriundo de uma recarga pode
implicar internamente ao sistema na amortização de dívidas, no débito devido a
saldos negativos, no pagamento de serviços periódicos suspensos ou serviços
avulsos contratados pendentes por falta de pagamento, ou ainda na
recuperação de crédito que tenha sido “adiantado” pela operadora ao cliente.
Além disso, o evento de recarga é registrado em relatórios contábeis e podem
estimular o ciclo de vida do cliente dos serviços e também de campanhas.
O pré-pagamento referente à recarga realizada pelo cliente só pode ser
contabilizado como receita para a operadora de telecomunicações após a
prestação do serviço, ou seja, após este valor ser consumido nas chamadas e
demais eventos relacionados às telecomunicações. A gestão desta informação
correlacionada não é escopo do sistema, no entanto, os relatórios devem ser
disponibilizados para o sistema de faturamento responsável por esta
funcionalidade.
A partir da seção seguinte inicia-se a execução do Ciclo 1 da Pesquisa-Ação.
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6

EXECUÇÃO DO CICLO 1 DA PESQUISA-AÇÃO: RECUPERAÇÃO DE
REQUISITOS POR MEIO DA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÕES

O Ciclo 1 da Pesquisa-Ação corresponde à coleta de documentos, análise e
classificação, registro dos requisitos e avaliação e refinamento do processo
inicial empírico (ver Figura 8).
Este ciclo tem por objetivo recuperar os requisitos do sistema legado por meio
da análise da documentação existente, a partir da sua redocumentação pela
técnica de Casos de Uso fornecida pela UML.
A Figura 12 reproduz o conteúdo da Figura 9, a qual apresenta os
procedimentos

do

processo

inicial

empírico,

a

fim

de

facilitar

o

acompanhamento do leitor durante sua execução neste capítulo.

Figura 12: Procedimentos do subprocesso de recuperação de requisitos por
meio da análise de documentações
Fonte: Autora
Neste ciclo da pesquisa, participaram a pesquisadora, os analistas de negócio
que colaboraram com o levantamento e análise das documentações obtidas,
assim como um arquiteto e um desenvolvedor sênior .
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6.1 PASSO 1: COLETA DE DOCUMENTOS
Neste passo do Ciclo 1 da Pesquisa-Ação, foi executado o procedimento 1 da
atividade 1.1, correspondente ao subprocesso 1, descrito na seção “Atividade
1.1 – Análise das documentações disponíveis para obtenção dos requisitos
funcionais e não funcionais”, cujos resultados são apresentados a seguir.
6.1.1 ATIVIDADE 1.1  PROCEDIMENTO 1: IDENTIFICAÇÃO

E LOCALIZAÇÃO DOS

DOCUMENTOS EXISTENTES

Descrição: Para se iniciar o subprocesso 1, a primeira atividade foi identificar o
repositório

onde

os

documentos

existentes

do

sistema

legado

são

armazenados, e localizá-los.
Entrada: Foi identificado um repositório de documentos “Word”, os quais
documentam os requisitos de software do sistema legado. Este repositório,
intitulado de “Atena”, é acessível pela intranet da empresa, e possui acesso
restrito por usuário e senha, os quais a pesquisadora já possuía. O repositório
é uma ferramenta de gestão de arquivos desenvolvida internamente na própria
empresa, não sendo nenhuma ferramenta CASE de mercado.
Para se obter os documentos requeridos para a execução das atividades
subsequentes, inicialmente foi feita uma consulta a toda a estrutura de
diretórios da ferramenta, da qual foram identificados os diretórios que
efetivamente armazenavam as especificações de requisitos do sistema legado,
assim como os pedidos de clientes que deram origem às especificações.
Na maior parte das especificações identificadas, havia um pedido de cliente
relacionado, que também ficou disponível para análise durante a pesquisa.
Além disso, observou-se uma entidade agregadora das versões de cada
especificação de requisitos, a qual permitiu verificar qual era a última versão de
cada documento e quando esta última versão havia sido editada.
Com isso, foi possível avaliar quando se tratava de um documento antigo,
gerando um ponto de atenção durante as atividades subsequentes em relação
à desatualização das informações contidas no documento.
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Saída: A partir do acesso ao repositório, foram identificados 98 documentos de
requisitos (considerando-se a entidade agregadora de versões), agrupados de
acordo com diferentes regras; alguns orientados à principal funcionalidade que
os contornavam, outros agrupados de acordo com o produto ou serviço que
descreviam, conforme pedido do cliente, e outros ainda, de acordo com a
interface sistêmica que publicava as funcionalidades.
Desta forma, alguns documentos potencialmente apresentavam sobreposição
nas especificações que descreviam, e foi possível observar nos próximos
passos do Ciclo 1 da Pesquisa-Ação, por meio das múltiplas referências de
documentos em alguns casos de uso descritos.
A Tabela 1 a seguir apresenta a lista completa destes documentos, obtida ao
final deste procedimento.
Tabela 1 - Lista completa de documentos
Código
29328
29334
29344
29619
29620
29699
29708
29717
29727
29941
29992
29999
30003
30103
30533
30534
30535
30643
30646
30647
30722
30836
30962

Nome do documento
Habilitação Avulsa
Interfaces Online
Interface SICS
Segunda via de Cartão SIM
Migração CDMA-GSM
Migração Pré legado
Mudança NTC
Gestão Logística de Cartões SIM
Seguro Pré-Pago
Serviços Suplementares (Ativação / Desativação em Massa)
Extrato Detalhado
Relatório PRP
Gestão de Tarifários
BI Tools – Relatórios
Gestão Logística e Distribuição de Cartões de Recarga Físicos
Gestão Logística e Distribuição de Cartões de Recarga
Virtuais/Offline
Gestão Atendimento
Co-Billing
Suspensão a Pedido/Roubo
Restituir Suspensão
Interface Sistema DREC
Lista Gris/Negra
Business Configuration Applications
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Código

Nome do documento

30964
31191
31397
31499
31753
31885

Disaster Recovery
Promoções
Criação de Kit Avulso
Ciclo de Vida Pré-Pago
Interface Plataforma de Conteúdos Proprietária
Interface AN-AAA - VPN SSH

31907
31922
31927
31938
32043
32155
32166
32168
32326
32336
32348
32370
32572
32938
33008
33046
33076
33077
33106
33285
33291
33493
33562

Roaming URA/0800
Crédito Automático
Interceptação / Bloqueio de Clientes sem Cadastro
Novos Planos de Alto Valor
TIDRs
Conciliação Bancária
Nota Fiscal de Recarga Pré Paga
OpenRis
Troca de Equipamento
Migração GSM para CDMA
Histórico Pré-Pago
Trilhas de Auditoria
Gestão Logística da Numeração
Interface HLR Nortel
Solução de Dados
Interface HLR EMA
Migração Pré-Pós
Migração Pós-Pré
Cartões de Recarga SmartNet
Autenticação - Integração Plataforma Safe
Senha EVDO - Integração AN-AAA
Consulta de Saldo com retorno via SMS
Consulta Operações em Plataformas Externas

33783
33885
33886
33890
33894
33911
34000
34121
35141
35506
35511
35759
35922
36128

Integração Mediação Tarifação Offline
Serviços de Voz Off-net
Serviços Suplementares (via CRM)
Roaming GSM Offnet (Serviço Complementar)
Serviço de Voz Pré-Pago - Regras de Negócio
Raton
Solução Voz GSM
Interface HLR HP
Aglutinação de Saldos
Integração sistema externo GRC
Interface Plataforma de Conteúdos
Roaming Nacional / Internacional de Dados
Short Codes
Voice Mail
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Código

Nome do documento

36485
37145
37560
37708
37914
38356
41204
42785
43083
43477
43594
43693
43703
43867
43875
43978
43979
44152
44157
44199
44965
46013
46658
48177
49241

Gestão de IMSI Fake
SMS Presidente (Interface DW)
Tráfego Específico Pré
Ferramenta Console
Recarga com serviço
Reativação Automática
URA de Recarga *xxxx
Gestão Logística de Kits
Interfaces de Aprovisionamento Externo
Consulta de Saldo - Notificação no Fim da Chamada
Recarga com Cartão Físico
Ativação na Primeira Recarga
Interface assíncrona entre componentes internos
Consulta de Cadastro em Massa
BI Tools Manager
Relatórios BI Tools Reporter
Relatório Analítico Customer Care
Menu Sim Card
Overlay TDMA/AMPS
Monitoria em Tempo Real
Interface API sistema SCA
Extração de CDRs
Integração sistema SIGAN
Portabilidade - Port-IN
Regras SMP Pré-Pago

49254

Controle e Execução de operações

49323

Revalidação ou apropriação de saldos

51544

Catálogo de Produtos e Serviços

55674

Recarga Nacional

98888

Recarga Servcel

163069

Resiliência de Recargas

66216

Recarga

Fonte: Autora

6.2 PASSO 2: ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO
Neste passo do Ciclo 1 da Pesquisa-Ação, foi executado o procedimento 1 da
atividade 1.2, correspondente ao subprocesso 1, descrito na seção “Atividade
1.2 – Classificando e agrupando os documentos e requisitos levantados”, cujos
resultados são apresentados a seguir.
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6.2.1 ATIVIDADE 1.2  P ROCEDIMENTO 1: A GRUPAMENTO

DOS DOCUMENTOS E

REQUISITOS POR DOMÍNIO DE NEGÓCIO

Descrição: Após a localização dos documentos, os analistas realizaram uma
primeira leitura com o objetivo de agrupá-los de acordo com o domínio de
negócio que tratavam, restringindo-os apenas ao domínio “Gestão de Recargas
Pré-Pagas”, domínio este escolhido com o objetivo de reduzir o escopo do
trabalho.
Entrada: Documentos existentes do sistema legado (Tabela 1).
Saída: Documentos e requisitos agrupados de acordo com o domínio de
negócio escolhido (Gestão de Recargas).
Com a colaboração dos analistas de sistemas, a pesquisadora realizou uma
análise inicial dos documentos com o propósito de agrupá-los de acordo com o
domínio funcional abordado e separar apenas os documentos que seriam
utilizados no escopo definido pela pesquisa.
Desta atividade resultaram 11 documentos que abordam o domínio de negócio
“Gestão de Recargas”, dos 98 documentos inicialmente levantados, de acordo
com a Tabela 1.
A Tabela 2 apresenta a lista dos documentos (Tipo/Nome/ID) identificados
neste passo do ciclo 1.
Tabela 2: Lista de documentos levantados após classificação
Tipo

Nome

ID

ERS

Lista Gris/Negra

30836

ERS

Conciliação Bancária

32155

ERS

Nota Fiscal de Recarga Pré Paga

32166

ERS

URA de Recarga *xxxx

41204

ERS

Recarga com Cartão Físico

43594

ERS

Ativação na Primeira Recarga

43693

ERS

Recarga Nacional

55674

ERS

Recarga

66216

ERS

Recarga Servcel

98888

EIS

Interfaces Online HTTP/XML

29334
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Tipo

Nome

ID

EIS

Interfaces de telas CRM

57950

Fonte: Autora
Legenda: ERS = Especificação de Requisitos de Software
EIS = Especificação de Interfaces de Software

6.3 PASSO 3: REGISTRO DOS REQUISITOS (UML)
Neste passo do Ciclo 1 da Pesquisa-Ação, foram executados os procedimentos
1 e 2 da atividade 1.3, correspondente ao subprocesso 1, descritos na seção
“Atividade 1.3 – Redocumentação dos requisitos levantados”, cujos resultados
são apresentados a seguir.
6.3.1 ATIVIDADE 1.3  PROCEDIMENTO 1: CONSTRUÇÃO

DO

DIAGRAMA

DE

CASOS DE USO
Descrição: Após o agrupamento dos documentos por domínio de negócio, os
analistas realizaram uma segunda leitura para o grupo que especifica os
requisitos de software do domínio escolhido.
Esta leitura teve por objetivo a construção do diagrama de Casos de Uso, e o
início da construção da lista de Casos de Uso com o preenchimento da lista de
Atores e dos campos indicados a seguir:


Caso de Uso (ID)



Nome do Caso de Uso



Ator(es) do Caso de Uso



Documento Referência (ID)

Entrada: Lista de documentos e requisitos do domínio de negócio “Gestão de
Recargas” (Tabela 2).
Saída: Diagrama de Casos de Uso (Figura 13), Lista de Casos de Uso
semipreenchida – sem descrição (Tabela 4) e Lista de Atores (Tabela 3).
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Sistema Legado
Cancelar
Agendamento de Recarga

Confirmar
agendamento bancário

Consultar
Agendamento de Recarga
«extends»

Bancos (Servcel)
Agendar Recarga
Confirmar pagamento
(recarga agendada)
Consultar cliente
(ConsultaTel)

Billing (Pós-Pago)
«extends»
Efetuar
conciliação bancária

Gerar Nota Fiscal

«uses»
«extends»
SAP (Notas Fiscais)
Bancos (Servcel)
«uses»
Efetuar Recarga

Efetuar concessão do
benefício recarregado

«uses»
SAP

PRP (Relatório Contábil)

Suspender recarga
CRM/ Backoffice
CRM / Backoffice

Cancelar Nota
Fiscal

Consultar "blacklists
de recargas"
(Automática)

URA/Backoffice (PIN/Voucher)

Atualizar "blacklist
de recargas" (Automática)

SAP (Notas Fiscais)

«uses»

Alterar permissões
de recarga

URA

Figura 13: Diagrama de casos de uso
Fonte: Autora
Tabela 3: Lista de atores
Atores
Servcel

Descrição
O ServCel, software desenvolvido pela SOFTWARE EXPRESS,
realiza a comunicação entre Instituições Financeiras e a
Plataforma de Pré-Pago das concessionárias de telefonia. Sua
função principal é fazer transitar e registrar informações sobre as
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Atores

Descrição
operações de recarga de aparelhos celulares pré-pagos. O seu
uso em conjunto com o SiTef® possibilita a recarga do telefone
também por meio do uso de Cartões de Crédito ou Débito, sendo
que neste caso poderá ser utilizada plataforma proprietária de
recarga, como central de telemarketing, lojas da rede, URA e
Totens em pontos estratégicos. O ServCel é composto por vários
módulos, cada um responsável pela comunicação com uma
instituição financeira ou com o servidor da Operadora de prépago.

SAP

O SAP R/3 é um sistema que oferece um conjunto de módulos
com diversas aplicações de negócio. Os módulos são integrados
e contém a maior parte das funcionalidades necessárias às
grandes corporações, incluindo manufatura, finanças, vendas e
distribuição e recursos humanos.

URA (IVR)

IVR, é um acrônimo para a expressão inglesa Interactive Voice
Response (ou em português URA – “Unidade de Resposta
Audível”), é uma tecnologia que permite a um computador
detectar voz e sinais telefônicos (p.e. DTMF) no decorrer de uma
chamada telefônica. Um sistema IVR pode ser capaz de
responder ou interagir com o interlocutor por meio de áudio prégravado ou gerado dinamicamente permitindo, por exemplo,
instruir o interlocutor das ações a tomar, e estar dotado de
reconhecimento de voz para possibilitar o reconhecimento de
mensagens

vocais

(tipicamente

simples,

embora

não

necessariamente), como "Sim" ou "Não", nomes, etc. Um IVR
serve, portanto, qualquer função cuja interface possa ser
decomposto em séries de opções de menu
CRM/Backoffice Customer Relationship Management (CRM) é uma expressão
em inglês que pode ser traduzida para a língua portuguesa como
Gestão de Relacionamento com o Cliente. Foi criada para
definir toda uma classe de ferramentas que automatizam as
funções

de

contacto

com

o

cliente,

essas

ferramentas

compreendem sistemas informatizados e fundamentalmente uma
mudança

de

atitude

corporativa,

que

objetiva

ajudar

as

companhias a criar e manter um bom relacionamento com seus
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Atores

Descrição
clientes armazenando e inter-relacionando de forma inteligente,
informações sobre suas atividades e interações com a empresa.

PRP

Sistema utilizado para realizar a consolidação e análise dos
movimentos contábeis (crédito/débito) de todos os sistemas de
tarifação e cobrança da empresa, no qual o sistema legado se
enquadra como um destes sistemas.

Billing

(Pós- Sistema

Pago)

responsável

pelos

processos

de

faturamento,

arrecadação e cobrança das contas pós-pagas.

Fonte: Autora
Tabela 4: Lista de casos de uso (pré-preenchida)
Caso de Uso
Agendar recarga
Alterar permissões de recarga
Atualizar blacklist de recargas
(Automática)
Cancelar agendamento de recarga
Cancelar Nota Fiscal
Confirmar agendamento bancário
Confirmar pagamento (recarga
agendada)
Consultar agendamento de recarga
Consultar blacklist de recarga
(Automática)
Consultar cliente (ConsultaTel)
Efetuar concessão do benefício
recarregado
Efetuar conciliação bancária
Efetuar recarga
Gerar Nota Fiscal
Suspender recarga

Ator (es)
Billing (Pós-Pago)
URA / Backoffice
URA / Backoffice

ERDR Referência
(ID)
66216
30836
30836

Billing (Pós-Pago)
SAP
Bancos (Servcel)
Billing (Pós-Pago)

66216
32166
66216
66216

Billing (Pós-Pago)
URA / Backoffice

66216
30836

Servcel
PRP

98888
55674

Servcel
Servcel, SAP, CRM,
Backoffice, URA
SAP
CRM, Backoffice

32155
43594, 55674, 66216,
98888
32166
66216

Fonte: Autora
6.3.2 ATIVIDADE 1.3  PROCEDIMENTO 2: ESPECIFICAÇÃO

DOS REQUISITOS POR

MEIO DE CASOS DE USO

Descrição: Uma última leitura mais aprofundada dos documentos do domínio
escolhido foi realizada com o objetivo de especificar cada Caso de Uso
levantado. Nesta última atividade do Ciclo 1 os analistas recorreram à consulta
dos desenvolvedores especialistas para esclarecimento de ambiguidades ou
dúvidas oriundas da análise das documentações. Identificaram-se com o
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símbolo “*” os casos de uso que necessitaram deste recurso durante o
processo de especificação, conforme pode ser observado na Tabela 5.
Entrada: Lista de documentos e requisitos do domínio de negócio escolhido
(Tabela 2), diagrama de casos de uso construído no procedimento anterior
(Figura 13), listas de atores (Tabela 3) e lista de casos de uso (Tabela 4).
Saída: Lista de Casos de Uso foi completada com o preenchimento do campo
“Descrição”, que os especifica (Tabela 5).
Tabela 5: Lista de casos de uso
Caso de Uso

Descrição

Ator (es)

RFU.001 –
Agendar
recarga
RFU.002 –
Alterar
permissões
de recarga

Permite o agendamento periódico de
recargas para um cliente (por exemplo,
mensal)
Caso o cliente seja inserido na blacklist
de recarga (Automática) as chamadas
para o menu IVR de recarga PIN devem
ser bloqueadas, evitando que qualquer
nova requisição de recarga seja
processada pelo sistema
Permite a atualização da blacklist de
recargas mediante regras de tolerância a
falhas do processo de recarga (PIN) para
um cliente

Billing
(PósPago)
URA,
Backoffice

URA,
Backoffice

30836

Permite cancelar um agendamento de
recarga efetuado para um cliente

Billing
(PósPago)

66216

Caso seja requisitado o cancelamento de
uma recarga efetivada, a Nota Fiscal
gerada pelo sistema anteriormente deve
ser cancelada, permitindo a correta
consolidação contábil passível de
auditoria fiscal da operadora pelo
governo/finanças
Envia um arquivo das recargas
agendadas para confirmação do débito
(pagamento) pelas entidades bancárias
responsáveis
Recebe um arquivo dos pagamentos
efetuados referente às recargas
agendadas para liberar a efetivação da
recarga

SAP

32166

Servcel

66216

Billing
(PósPago)

66216

* RFU.003 –
Atualizar
blacklist de
recargas
(Automática)
RFU.004 –
Cancelar
agendamento
de recarga
* RFU.005 –
Cancelar
Nota Fiscal

RFU.006 –
Confirmar
agendamento
bancário
RFU.007 –
Confirmar
pagamento
(recarga
agendada)

ERDR
Referência
(ID)
66216

30836

75
Caso de Uso

Descrição

Ator (es)

RFU.008 –
Consultar
agendamento
de recarga
RFU.009 –
Consultar
blacklist de
recarga
(Automática)
RFU.010 –
Consultar
cliente
(ConsultaTel)

Permite consultar os agendamentos de
recarga efetuados para um cliente

Billing
(PósPago)

Permite consultar se um cliente consta
na blacklist de recargas (Automática)

URA /
Backoffice

30836

Esta operação permite que o Servcell
faça uma consulta antes de executar a
recarga de forma minimizar o risco que a
mesma tenha problemas após a
instituição financeira efetuar o débito
efetivo na conta do cliente. Validações:
existência do cliente, estado do cliente
válido, valor de recarga válido, lista de
aparelhos roubados
Permite selecionar e efetuar a concessão
do benefício recarregado mediante o
valor facial pago pelo cliente e o
canal/subcanal requisitante da operação
de recarga (algumas interfaces enviam o
código do mix/benefício ao invés do valor
facial apenas)
Caso uma recarga tenha sido efetivada
na instituição financeira que a solicitou,
mas não tenha sido efetivada no sistema
por alguma falha do sistema ou erro de
negócio, o processo de conciliação
bancária proporciona a retentativa de
efetivar a recarga no sistema a fim de
manter a coerência entre os sistemas
envolvidos no processo de recarga.
Mediante configuração esse processo
pode não efetivar automaticamente a
retentativa de recarga no sistema,
apenas disponibilizando esta informação
na tela de atendimento/Backoffice do
sistema para que um usuário realize a
recarga no sistema manualmente.
Permite a efetivação da recarga
mediante validações e estimula impactos
consequentes desta operação no sistema

Servcel

98888

PRP

55674

Servcel

32155

URA,
Servcel,
CRM,
Backoffice
SAP

43594,
55674,
66216,
98888
32166

* RFU.011 –
Efetuar
concessão
do benefício
recarregado
RFU.012 –
Efetuar
conciliação
bancária

RFU.013 –
Efetuar
recarga
* RFU.014 –
Gerar Nota
Fiscal

Permite a geração de Nota Fiscal
(Fatura) referente à operação de recarga
mediante alíquotas aplicáveis e
configuradas no sistema para cada
Unidade Federativa e canal requisitante

ERDR
Referência
(ID)
66216
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Caso de Uso

Descrição

Ator (es)

RFU.015 –
Suspender
recarga

Permite reter uma requisição de recarga
efetuada mediante as condições do
cliente no sistema não permitir a
efetivação da operação (por exemplo:
estado pré-ativo). A recarga
retida/suspensa é processada após o
cliente atender as condições para a
efetivação da operação

CRM,
Backoffice

ERDR
Referência
(ID)
66216

Fonte: Autora
A Tabela 6 apresenta o detalhamento do caso de uso RFU.013 – Efetuar
recarga, como exemplo do que foi produzido para cada caso de uso levantado
neste ciclo.
Tabela 6: Especificação do caso de uso RFU.013
Identificador do caso de
uso
Nome do caso de uso
Breve descrição

Atores
Prioridade
Pré-condições

Pós-condições

Fluxo de eventos
principal

RFU.013
Efetuar Recarga
Permite a efetivação da recarga mediante validações e
estimula impactos consequentes desta operação no
sistema
URA, Servcel, CRM, Backoffice
1 ( 1 – máxima, 5 – mínima)
O pagamento referente à recarga deve ter sido realizado
previamente com sucesso pelo canal escolhido pelo
cliente (banco, cartão de crédito, lojas (canal eletrônico),
aquisição de cartão físico de recarga, lançamento em
fatura pós-pago, etc...)
Caso seja uma recarga com cartão físico (PIN/Voucher),
o PIN deve ter sido validado com sucesso e o valor de
face do cartão deverá ter sido previamente obtido a partir
do PIN.
1 – Ao final deste caso de uso a conta pré-paga do
cliente deve ser atualizada com o crédito referente ao
valor de face pago na recarga.
2 – O sistema deve gerar uma nota fiscal referente a este
movimento, que deve ser disponibilizada para o sistema
SAP.
Passo 1: O sistema recebe os dados da linha do cliente,
do valor de face da recarga e do canal de recarga
utilizado.
Passo 2: O sistema valida se a linha do cliente existe.
Passo 3: O sistema valida se o cliente tem permissão
para realizar a recarga (valida o estado da linha e se o
cliente está impedido pela blacklist).
Passo 4: O sistema valida se o canal de recarga é válido.
Passo 5: O sistema valida se o valor de face é válido
para o canal de recarga em questão.
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Identificador do caso de
uso

Fluxo alternativo 1:
A linha não existe
Fluxo alternativo 2:
O cliente está em estado
inválido

Fluxo alternativo 3:
O cliente está impedido
pela blacklist
Fluxo alternativo 4:
O canal de recarga não
é válido
Fluxo alternativo 5:
O valor de face não é
válido

RFU.013
Passo 6: O sistema atualiza o saldo do cliente com o
crédito referente ao valor de face da recarga.
Passo 7: O sistema gera a nota fiscal da recarga e a
disponibiliza para o sistema SAP.
Passo 8: O sistema publica o movimento contábil (crédito
devido à recarga) no sistema PRP.
Caso a linha não exista o sistema deve retornar um erro
para o canal que requisitou a recarga e abortar o
processo.
Caso a linha do cliente esteja no estado “pré-ativo”, ou
seja, a linha ainda não está ativada para uso, o sistema
deverá colocar a requisição de recarga em pendência e
suspender a recarga, que deverá ser automaticamente
efetivada no momento em que a linha do cliente for
ativada.
Caso a linha do cliente esteja nos estados cancelada ou
suspensa, o sistema deverá retornar um erro para o
canal que requisitou a recarga e abortar o processo.
Caso o cliente esteja impedido pela blacklist o sistema
deve retornar um erro para o canal que requisitou a
recarga e abortar o processo.
Caso o canal de recarga não esteja definido no sistema,
o sistema deve retornar um erro para o canal que
requisitou a recarga e abortar o processo.
Caso o valor de face não esteja definido para o canal de
recarga respectivo no sistema, o sistema deve retornar
um erro para o canal que requisitou a recarga e abortar o
processo.

Fonte: Autora
Ao final do Ciclo 1, o subprocesso 1 produziu os artefatos apresentados nas
saídas de cada procedimento, que documentam os requisitos de software
levantados, por meio de casos de uso.
A Tabela 7 apresenta o glossário de siglas e termos utilizados nas
especificações dos casos de uso redocumentados no procedimento anterior.
Tabela 7: Glossário
Termo
Nota Fiscal

Descrição
A nota fiscal é um documento fiscal e que tem por fim o registro de
uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade
comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física ou outra
empresa. Nas situações em que a nota fiscal registra transferência de
valor monetário entre as partes, destina-se ao recolhimento de
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Termo

Descrição
impostos e a não utilização caracteriza sonegação fiscal. Entretanto,
as notas fiscais podem também ser utilizadas em contextos mais
amplos como na regularização de doações, transporte de bens,
empréstimos de bens, ou prestação de serviços sem benefício
financeiro á empresa emissora. Uma nota fiscal também pode
cancelar a validade de outra nota fiscal, como por exemplo, na
devolução de produtos industrializados, outros cancelamentos ou
cancelamento de contratos de serviços.

ICMS

O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação (ICMS) é um imposto estadual, ou seja, somente os
governos dos estados do Brasil e do Distrito Federal têm competência
para instituí-lo (conforme o art. 155, II, da Constituição de 1988).

Lista Negra

Lista que contém clientes que estão impedidos de efetuar alguma
operação ou usufruir de algum serviço, benefício ou privilégio no
escopo das atribuições do sistema. O cliente pode ser inserido ou
removido da lista negra de forma administrativa/manual ou de forma
automática

com

a

definição

de

critérios/regras

e

validações

controladas pelo sistema.
Valor Facial

Valor nominal da recarga, que é considerado para a aplicação de
imposto a ser registrado na Nota Fiscal.

Mix

Identificador do benefício atribuído ao cliente referente ao valor
nominal pago (direito adquirido pelo pagamento efetuado). O Mix pode
ser composto por um ou mais créditos com validades e aplicabilidades
diferentes.

PIN

Código secreto atribuído a um Voucher de recarga na sua geração.

Voucher

Cupom, vale ou recibo com um valor facial e um identificador
associado. No sistema um Voucher é um cupom gerado para
utilização no processo de recarga. É um mecanismo de recarga que
proporciona uma alta capilaridade e abrangência de clientes tanto no
aspecto geográfico como social e econômico. Numa aplicação mais
abrangente de Vouchers, muitos programas oferecem vales de
compras, de diversos valores para serem usados em lojas online
como Amazon ou Cd-Wow.

Fonte: Autora
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6.4 AVALIAÇÃO
Ao final do ciclo 1 foram levantados e especificados 15 Casos de Uso
pertencentes ao domínio funcional escolhido, ou seja, Recargas.
Os resultados produzidos ao final da primeira iteração do ciclo 1 foram
apresentados em uma reunião de avaliação a um grupo de analistas que atuam
no desenvolvimento do sistema legado, os quais não participaram do
desenvolvimento deste trabalho.
O objetivo principal desta apresentação foi o de identificar possíveis limitações
e restrições no objetivo de recuperação de requisitos de software do sistema
legado, resultantes da execução do subprocesso 1.
Participaram desta reunião: analistas de negócio, analistas de sistema,
analistas de testes, analistas de suporte e operação.
Durante a reunião, a equipe de testes, especialmente o grupo de testes de
interfaces Homem-Máquina, e a equipe de suporte e manutenção, identificaram
as funcionalidades indicadas na Tabela 8, disponibilizadas na interface gráfica
do sistema legado, intitulada “CRM”, que não foram contempladas na análise
realizada.
Tabela 8: Casos de uso não identificados no ciclo 1
Caso de Uso
RFU.016 – Transferir Recarga
RFU.017 – Consultar “blacklist” administrativa
RFU.018 – Gerir “blacklist” administrativa (adicionar/remover linha)

Fonte: Autora

6.5 CONCLUSÃO PARCIAL
Após a avaliação realizada durante a reunião, concluiu-se pela necessidade de
evoluir o subprocesso 1, por meio do desenvolvimento de um subprocesso
adicional com foco na recuperação de requisitos por meio especificamente da
análise de interfaces.
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A partir desta conclusão, decidiu-se avançar a pesquisa com o ciclo 2 da PA, o
qual abordou a recuperação de requisitos por meio da análise das interfaces do
sistema legado, conforme descrito no Capítulo 7.
Esta conclusão baseou-se nas respostas apresentadas às perguntas de
avaliação do ciclo 1, conforme segue:


Quais são as técnicas que foram efetivamente utilizadas para captar os
requisitos de software na engenharia reversa de sistemas legados
durante o Ciclo 1 da PA?
 Recuperação por inspeção visual dos documentos de requisitos por
analistas de sistemas, com experiência no sistema legado.
 Reconstrução da especificação de requisitos do sistema legado
utilizando a UML.
 Recuperação pela inspeção visual do código fonte em análises
pontuais dos requisitos documentados com alguma deficiência, como
ambiguidade ou incompletude, por exemplo.



Como estas técnicas foram concatenadas para captar os requisitos de
software na engenharia reversa de sistemas legados no Ciclo 1 da PA?
 As técnicas foram concatenadas pelo uso do processo proposto,
de forma que inicialmente fez-se a inspeção visual da
documentação; em seguida as técnicas de especificação por
meio da UML e a inspeção visual de código fonte foram
intercaladas, de acordo com a necessidade verificada de se
utilizar esta última técnica (ver 4.1).



O subprocesso proposto neste ciclo pode ser aplicado para definir todos
os requisitos do sistema legado?
 O subprocesso proposto neste ciclo apresentou pontos de
melhoria, conforme constatado na reunião de avaliação, na qual
foram identificados requisitos não levantados durante a sua
execução.



Quais limitações no cumprimento do objetivo do processo foram
identificadas com a aplicação exclusiva das técnicas deste ciclo?
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 As limitações identificadas neste ciclo referem-se a requisitos não
documentados, que consequentemente não foram levantados,
uma vez que as técnicas utilizadas neste ciclo baseavam-se
majoritariamente em uma única fonte de informação: os
documentos existentes do sistema legado, conforme identificado
na reunião de avaliação e apontado na Tabela 8.
O refinamento do processo de recuperação de requisitos resultante ao final
deste ciclo é apresentado na Figura 14, juntamente com a proposta para
evolução do processo, representado pelo subprocesso 2 da figura, que será
detalhado na seção seguinte.

Figura 14: Refinamento do processo de recuperação de requisitos de sistemas
legados ao final do ciclo 1 da Pesquisa-Ação
Fonte: Autora

6.6 PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DO SUBPROCESSO 2
DOS CICLOS DA

EM FUNÇÃO

PESQUISA-AÇÃO

O próximo ciclo servirá para complementar os resultados obtidos no primeiro
ciclo, por meio de outras fontes de informação do sistema legado.
Assim, o segundo ciclo concentra-se na execução e análise de resultados dos
testes Caixa Preta.
O planejamento da execução em função dos ciclos da PA poder ser visto
Figura 15.
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2.1
Identificação
das interfaces

2.4
Avaliação

Monitoramento

2.3
Estímulo das
interfaces
(Testes Caixa
Preta)

Figura 15: Ciclo 2 da PA
Fonte: Autora

2.2
Análise e
identificação
das funções
expostas
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EXECUÇÃO DO CICLO 2 DA PESQUISA-AÇÃO: RECUPERAÇÃO DE
REQUISITOS POR MEIO DA ANÁLISE DE INTERFACES

O Ciclo 2 da Pesquisa-Ação corresponde à identificação das interfaces, análise
de identificação das funções expostas, estímulo das interfaces por meio de
testes “caixa preta” e, avaliação e refinamento do subprocesso 2.
Este ciclo tem por objetivo recuperar os requisitos do sistema legado, por meio
da análise das interfaces, tanto homem-máquina quanto máquina-máquina, a
partir da identificação e execução de cenários de uso das funcionalidades nelas
expostas, seguido da análise dos resultados produzidos.
Para o domínio escolhido, Gestão de Recargas, foi abordada a seguinte
interface interna neste ciclo:
 CRM, interface web (homem-máquina) utilizada como CRM e também para
operação de BackOffice.
A Figura 16 apresenta os procedimentos do subprocesso 2, a fim de facilitar o
acompanhamento do leitor durante sua execução nesta seção.

Figura 16: Atividades do subprocesso de recuperação de requisitos por meio
da análise de interfaces
Fonte: Autora
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7.1 PASSO 1: IDENTIFICAÇÃO DAS INTERFACES
Neste passo do Ciclo 2 da Pesquisa-Ação, foi executado o procedimento 1 da
atividade 2.1, correspondente ao subprocesso 2, descrito na seção “Atividade
2.1 – Identificando o contexto de utilização do sistema e suas interfaces
(sistemas externos e usuários)”, cujos resultados são apresentados a seguir.
7.1.1 ATIVIDADE 2.1  P ROCEDIMENTO 1: LOCALIZAR

E

IDENTIFICAR OS

DOCUMENTOS EXISTENTES

Descrição: Para se iniciar o subprocesso 2, a primeira atividade realizada foi a
identificação dos repositórios onde os documentos existentes relacionados à
arquitetura, contorno e interfaces do sistema legado foram armazenados e
localizá-los.
Entrada: Informações de infraestrutura e ambientes do sistema legado, os
quais viabilizaram o acesso à interface web CRM para o decorrer das demais
atividades deste ciclo.
Estas informações foram localizadas em um repositório wiki diferente do
analisado no ciclo 1, mantido pelas equipes de desenvolvimento e testes, o
qual apresenta informações referentes aos ambientes de desenvolvimento,
testes e homologação, utilizados no desenvolvimento do sistema legado, tais
como IPs das máquinas, usuários, senhas de acesso (restritas). Como se trata
de um repositório que documenta apenas a infraestrutura dos ambientes de
desenvolvimento utilizado pela empresa, este não foi alvo da análise realizada
no ciclo 1, cujo foco era o repositório dos documentos de especificação de
requisitos do sistema legado.
Saída: Mapa sistemas externos (Figura 17), no qual se destacaram os sistemas
relacionados ao domínio de Gestão de Recargas, e, portanto, escopo da
análise proposta por este trabalho, assim como a lista de sistemas externos
(Tabela 9) e interfaces externas (
Tabela 10) e internas (Tabela 11), apenas com as informações relevantes no
escopo do trabalho, as quais serão utilizadas nas atividades subsequentes
deste ciclo.
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Plataformas de Aprovisionamento
Logística
EMA
DEALERS

AAA /
AN-AAA

GRÁFICAS

HLR
Gestão de Equipamentos

Customer Care

Self Care

C++

INVENTÁRIO
DE
SIMCARDS

Bilhetagem

MEDIAÇÃO

Sistema Legado

Files In/Out

Files In/Out

Faturamento

SICS
BILLING
Pós-Pago
UIF

PL/SQL

Gestão de Numeração

PORTABILIDADE

Canais de Recarga
INVENTÁRIO
DE NÚMEROS
Apoio ao negócio
SERVCEL
SAP

Envio de SMS

SERASA

DW

URA
*xxxx

SMSCENTER

CADASTRO
WEB

PRP

GRC

Figura 17: Mapa de interfaces levantado
Fonte: Autora
Tabela 9: Lista de sistemas externos
Cluster

Sistema

Descrição

Documento
Referência (ID)

Plataforma

de EMA

Responsável pela integração 33046

Aprovisionamento

com os elementos de rede
que fazem o controle dos
serviços da rede móvel de
telecomunicações

nos

terminais habilitados
Envio de SMS

SMS Center

Central de encaminhamento 137540
de SMSs (Short Message
Service)

Faturamento

Billing
Pago

Pós- Tarifação,

cobrança

e 66216

faturamento dos lançamentos
de débitos relacionados a
terminais
pagamento

com
do

plano
tipo

de
“pós-

pago” (chamadas e serviços)
Canais de Recarga

Servcel

Componente de integração 66216; 98888
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Cluster

Sistema

Descrição

Documento
Referência (ID)

as

com

instituições

financeiras que recebem as
requisições de recargas
URA *xxxx

66216;

41204;

43594
Apoio ao negócio

PRP

Sistema

de

Garantia

de 29999

Receita
SAP

Sistema ERP

32166

Fonte: Autora
Tabela 10: Lista de interfaces externas
Sistema/

Interface

Tipo

Sub-

de Tecnologia

Interface

Situação

da

funcionalidade

Sistema
Sistema

Alterar

EMA

Bloqueios

Serviços

e Online/

C++

Não identificada
no ciclo 1

Síncrona/
Output

Alterar Estado (ciclo Online/
de vida)

C++

Não identificada
no ciclo 1

Síncrona/
Output

Sistema

Consulta tel

Online/

SERVCEL

Recarga tel

Já

identificada

Síncrona/

(será

Input

validada)

Online/

Confirmar

PL/SQL

PL/SQL

Já

apenas

identificada

Síncrona/

(será

Input

validada)

Online/

PL/SQL

pagamento (recarga Síncrona/
agendada)

Input

Conciliação bancária

Offline/Arqu

Já

apenas

identificada

(será

apenas

validada)
ShellScript

ivo Output

Já

identificada

(será

apenas

validada)
Sistema

Recarga via

URA *xxxx

Bancário

Menu Online/
Síncrona/

PL/SQL

Já
(será

identificada
apenas
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Sistema/

Interface

Tipo

Sub-

de Tecnologia

Situação

da

Interface

funcionalidade

Input

validada)

Sistema
(Encaminhamento
Bancos)
Recarga

via

PIN Online/

(Cartão de Recarga)
Consultar

Atualizar

Alterar

SAP

Sistema

Input

validada)
PL/SQL

Já

apenas

identificada

Síncrona/

(será

Input

validada)
PL/SQL

Já

apenas

identificada

Síncrona/

(será

Input

validada)

permissões Online/

de recarga

identificada

(será

“blacklist” Online/

automática

Já

Síncrona/

“blacklist” Online/

automática

PL/SQL

PL/SQL

Já

apenas

identificada

Síncrona/

(será

Input

validada)

Efetuar recarga em Offline/Arqu

ShellScript

Já

apenas

identificada

kit criado (Linha pré- ivo Input

(será

ativa)

validada)

Confirmar

Offline/Arqu

ShellScript

Já

apenas

identificada

Billing Pós- pagamento (recarga ivo Input

(será

Pago

validada)

agendada)
Cancelar

Offline/Arqu

agendamento

ivo Input

ShellScript

Já

apenas

identificada

(será

apenas

validada)
Consultar

Online/

agendamento

HTTP/XML

de Sícrona/

recarga

Output

Agendar recarga

Offline/Arqu

Já

identificada

(será

apenas

validada)
Shellscript

ivo Input

Já

identificada

(será

apenas

validada)
Sistema

Enviar

SMS Center

(confirmação

Sistema

Notificação Online/

PL/SQL

no ciclo 1

de Assíncrona/

recarga)

Output

Relatório

de Offline/Arqu

Não identificada

ShellScript

Já

identificada
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Sistema/

Interface

Tipo

Sub-

de Tecnologia

Situação

Interface

da

funcionalidade

Sistema
PRP

movimento de crédito ivo Output

(será

e débito

validada)

apenas

Fonte: Autora

Tabela 11: Lista de interfaces internas
Sistema/

Interface

Tipo

Sub-Sistema

de Invocação

Interface

Sistema

Recarga

Legado/

Próprias

Lojas Online/

Tipo

de histórico

interface:

UI recargas

Já

identificada

Síncrona/

Recarga

Input

Recarga Lojas

validada)

do Online/

menu:

Não

de Síncrona/

Consulta

CRM
Consulta

menu:

Output

(Web

Histórico

> (será

apenas

> identificada no
de ciclo 1

Recargas

Application)

Consultar blacklist Online/

menu:

automática

Síncrona/

Consulta

Output

Blacklist IVR

validada)

Online/

menu:

Não

Síncrona/

Recarga

Input

Transferir

Transferir recarga

Já

identificada

> (será

apenas

> identificada no
ciclo 1

Recarga
Emissão da Nota Online/

menu:

Fiscal de Recarga

Síncrona/

Recarga

Input

Emissão de NF

validada)

Online/

menu:

Já

Legado/

Síncrona/

Recarga

Backoffice

Input

Recarga Manual

validada)

Online/

menu:

Já

Sistema

Recarga Manual

Recarga
Tipo

de Contingência

Síncrona/

Recarga

interface:

UI

Input

Recarga

(Web
Application)

Já
> (será

Online/

menu:

apenas

identificada

> (será

apenas

identificada

> (será
validada)

Contingência
Cancelar recarga

identificada

Não

apenas
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Sistema/

Interface

Sub-Sistema

Tipo

de Invocação

Interface
Síncrona/

Recarga

Input

Cancelar

> identificada no
ciclo 1

Recarga
Não

Consultar

Online/

menu:

“blacklist”

Síncrona/

Recarga

administrativa

Output

Consultar

> identificada no
ciclo 1

“blacklist”
administrativa
Gerir

“blacklist” Online/

administrativa

Não

menu:

Síncrona/

Recarga > Gerir identificada no

Input

“blacklist”

ciclo 1

administrativa

Fonte: Autora

7.2 PASSO 2: ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES EXPOSTAS
Neste passo do Ciclo 2 da Pesquisa-Ação, foi executado o procedimento 1 da
atividade 2.2, correspondente ao subprocesso 2, descrito na seção
“Procedimento 1: Desenhar e Planejar os testes Caixa Preta (análise funcional
das interfaces)”, cujos resultados são apresentados a seguir.
Optou-se por executar testes do tipo Caixa Preta, para estimular o sistema
legado, pois esta técnica permite que o sistema seja avaliado do ponto de vista
de um usuário, sem observar como o estímulo é processando internamente
pelo sistema, ou seja, permite observar apenas a resposta do sistema a um
estímulo externo.
7.2.1 ATIVIDADE 2.2  PROCEDIMENTO 1: DESENHAR

E

PLANEJAR

OS TESTES

CAIXA PRETA (ANÁLISE FUNCIONAL DAS INTERFACES )
Descrição: A preparação dos testes deve ser feita com a produção de uma
ficha que indique as condições em que cada teste será executado no
procedimento seguinte, assim como as manipulações prévias de dados para a
viabilização das condições indicadas.
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A partir as informações coletadas na atividade anterior, os testes Caixa Preta
serão planejados, tomando como base a seguinte regra:
- Serão realizados testes para os casos de uso já identificados e especificados
nas atividades anteriores (conforme coluna “situação da funcionalidade” nas
tabelas 10 e 11).
- Serão realizados testes para os novos casos de uso identificados a partir
desta atividade (conforme coluna “situação da funcionalidade” nas tabelas 9 e
10).
Entrada: Lista das interfaces externas (
Tabela 10) e internas (Tabela 11) identificadas na Atividade 2.1 – Identificando
o contexto de utilização do sistema e suas interfaces (sistemas externos e
usuários). Serão realizados estímulos para as funcionalidades classificadas
como “Input” na coluna “Tipo de interface” destas duas listas. As
funcionalidades classificadas como “Output” serão observadas antes e depois
da execução dos estímulos para se avaliar o resultado de cada caso de teste.
Saída: Plano de testes, com o preenchimento parcial das fichas de testes
(coluna “Resultado” não preenchida), conforme apresentado na Tabela 12.
Tabela 12: Plano de testes
Sistema

Interface

Descrição do caso
de teste

Sistema
SERVCEL

Consulta tel

Esta interface
consulta se uma linha
tem as condições
para receber uma
recarga.
Esta consulta é
realizada através de
uma simulação de
recarga, que deve
retornar sucesso ou
insucesso, e mediante
esse retorno, o
sistema externo
prossegue ou não
com a recarga

Dados de
entrada
necessários
para estímulo
da interface
Número de uma
linha

Resultado
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Sistema

Interface

Descrição do caso
de teste

Recarga
Tel

Esta interface realiza
uma recarga para um
cliente específico (sob
demanda)

Confirmar
Pagamento
(Recarga
agendada)

Esta interface realiza
a recarga para uma
lista de linhas
constantes em um
arquivo que constam
as linhas que tiveram
o agendamento de
recarga debitado de
sua conta corrente
bancária
A linha deve ter o
serviço de "recarga
programada" ativo
Após a realização de
recargas, o sistema
legado deverá gerar
um relatório para fins
de conciliação
bancária que será
consumido por
sistema externo.
Esta interface
encaminha uma
requisição de recarga
recebida por meio da
URA para o sistema
SERVCEL
Esta interface realiza
uma recarga para um
cliente específico (sob
demanda), por meio
da utilização de um
PIN de recarga, que
deve ser validado e
inutilizado após a
concessão dos
direitos relacionados
a recarga
Esta interface
consulta se uma linha
tem as condições

Conciliação
bancária

Sistema
URA *xxxx

Recarga via
Menu
Bancário
(Encaminha
mento
SERVCEL)
Recarga via
PIN (Cartão
de Recarga)

Consultar
“blacklist”
automática

Dados de
Resultado
entrada
necessários
para estímulo
da interface
Número de uma
linha, valor
facial da recarga
e instituição
financeira.
Número de uma
linha

Registros
gerados pelas
operações de
recargas
realizadas no
sistema legado

Número de uma
linha

Número de uma
linha e número
de um PIN de
recarga válido

Número de uma
linha
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Sistema

Interface

Atualizar
“blacklist”
automática

Alterar
permissões
de recarga

SAP

Efetuar
recarga em
kit criado
(Linha préativa)

SMS
Center

Enviar
notificação
(confirmação
da recarga)

Descrição do caso
de teste

para receber uma
recarga por meio da
utilização de um PIN.
Esta consulta é
realizada por meio da
conferência da
presença ou não da
linha em uma lista
intitulada "blacklist"
Esta interface atualiza
um contador referente
ao acúmulo de
tentativas de uso de
PIN de cartão de
recarga com erro
Esta interface
bloqueia ou libera a
permissão de uma
linha realizar recarga
via PIN de acordo
com um limiar prédefinido (por
configuração
sistêmica) do
contador de tentativas
com erro do uso de
PIN
Esta interface realiza
uma recarga para
uma linha específica
no processo de
criação de kits
(associação de
terminal e
linha/número no SAP)
Após a realização de
recargas, o sistema
legado deverá gerar
um estímulo ao
sistema externo (SMS
Center), para que a
linha que realizou a
recarga receba uma
notificação de
confirmação da
operação.

Dados de
entrada
necessários
para estímulo
da interface

Número de uma
linha e número
de um PIN de
recarga inválido

Número de uma
linha e número
de um PIN de
recarga inválido
(limiar
configurado = 5
tentativas com
erro)

Número de uma
linha
valor facial da
recarga

Realização de
uma recarga em
uma linha

Resultado
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Sistema

Interface

Descrição do caso
de teste

EMA

Alterar
estado da
linha e de
seus serviços
nos sistemas
de rede

Caso o evento de
recarga altere o
estado de uma linha
(por exemplo, nas
linhas barradas por
falta de saldo), a
plataforma EMA deve
ser notificada pelo
sistema legado.
Caso o evento de
recarga altere o
estado dos serviços
de uma linha (por
exemplo, serviços
com cobranças
pendentes por falta de
saldo), a plataforma
EMA deve ser
notificada pelo
sistema legado.
Após a realização de
recargas, o sistema
legado deverá gerar
um relatório para fins
de análise contábil
que será consumido
por sistema externo.
Esta interface realiza
a recarga para uma
lista de linhas
constantes em um
arquivo que constam
as linhas que tiveram
o agendamento de
recarga debitado de
sua fatura da linha
pós-paga
Esta interface realiza
a consulta dos
agendamentos de
recarga para uma
determinada linha.
Esta interface remove
uma linha do serviço
de "recarga
programada"
Esta interface
adiciona o serviço de
"recarga programada"

Alterar
estado dos
serviços da
linha nos
sistemas de
rede

PRP

Relatório de
movimento
de crédito e
débito

Sistema
Billing
Pós-Pago

Confirmar
pagamento
(recarga
agendada)

Consultar
agendament
o de recarga

Cancelar
agendament
o
Agendar
recarga

Dados de
entrada
necessários
para estímulo
da interface
Realização de
uma recarga em
uma linha
barrada.

Realização de
uma recarga em
uma linha sem
saldo.

Registros
gerados pelas
operações de
recargas
realizadas ou
canceladas no
sistema legado
Número de uma
linha

Número de uma
linha

Número de uma
linha

Número de uma
linha
valor facial da

Resultado
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Sistema

Interface

Descrição do caso
de teste

em uma linha prépaga
Sistema
Legado/
CRM

Recarga
Lojas
Próprias

Tipo de
interface:
UI (Web)

Consultar
histórico de
recargas

Consultar
blacklist
automática

Transferir
recarga

Emissão da
Nota Fiscal
de Recarga

Sistema
Legado/
Backoffice

Recarga
Manual

Tipo de
interface:
UI (Web)

Recarga
Contingência

Dados de
entrada
necessários
para estímulo
da interface
recarga e
periodicidade

Esta interface realiza
uma recarga para um
cliente específico (sob
demanda)
Esta interface retorna
as 5 últimas recargas
realizadas por uma
determinada linha
(data da recarga,
canal e valor facial)
Esta interface retorna
se a linha está ou não
na blacklist
automática. Se
estiver, retorna a data
de inclusão.
Esta interface
transfere uma recarga
realizada em uma
linha específica para
outra linha (sob
demanda)

Número de uma
linha e valor
facial de recarga

Esta interface emite a
2a via de Nota Fiscal
referente a uma
recarga realizada
previamente por uma
linha específica (sob
demanda)
Esta interface realiza
uma recarga para um
cliente específico (é
utilizada em caso de
incapacidade de
utilização de um
cartão de recarga
com PIN
completamente
legível)
Esta interface realiza
uma recarga para um
cliente específico (é
utilizada em caso de
incapacidade de
utilização de um

Número de uma
linha e recarga
realizada

Número de uma
linha

Número de uma
linha

Número de uma
linha (origem)
número de uma
linha (destino)
recarga a
transferir

Número de uma
linha e PIN de
recarga

Número de uma
linha e dígitos
legíveis do PIN

Resultado

95
Sistema

Interface

Consultar
blacklist
administrativ
a

Cancelar
recarga

Gerir
“blacklist”
administrativ
a

Descrição do caso
de teste

cartão de recarga
com PIN parcialmente
legível)
Esta interface retorna
se a linha está ou não
na blacklist
administrativa. Se
estiver, retorna a data
de inclusão, motivo e
usuário do sistema
responsável pela sua
inclusão.
Esta interface realiza
o cancelamento de
uma recarga e de
todas as ações
geradas por ela, como
por exemplo,
concessão de crédito
e geração de nota
fiscal
Esta interface permite
adicionar ou remover
uma linha da lista de
bloqueio de recarga
administrativa (por
suspeita de fraude)

Dados de
entrada
necessários
para estímulo
da interface

Resultado

Número de uma
linha

Número de uma
linha e recarga
realizada

Número de uma
linha

Fonte: Autora

7.3 PASSO 3: ESTÍMULO DAS INTERFACES (TESTES CAIXA PRETA)
Neste passo do Ciclo 2 da Pesquisa-Ação, foram executados o procedimento 2
da atividade 2.2, o procedimento 1 da atividade 2.3 e o procedimento 1 da
atividade 2.4, correspondente ao subprocesso 2, descritos respectivamente nas
seções “Procedimento 2: Execução dos testes Caixa Preta (análise funcional
das interfaces)”, “Atividade 2.3 – Classificar e agrupar os requisitos levantados”
e “Atividade 2.4 – Evolução das fichas de especificação dos requisitos
funcionais”, cujos resultados são apresentados a seguir.
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7.3.1 ATIVIDADE 2.2  PROCEDIMENTO 2: EXECUÇÃO DOS

TESTES

CAIXA PRETA

(ANÁLISE FUNCIONAL DAS INTERFACES )
Descrição: Nesta atividade devem ser executados os testes Caixa Preta
planejados na atividade anterior para cada interface identificada
Entrada: Ficha de planejamento dos testes Caixa Preta (Tabela 12).
Saída: Os resultados dos testes devem ser incluídos na coluna “Resultados” do
plano de testes para que na atividade seguinte sejam usados na produção de
novos casos de uso e nas situações em que o caso de uso gerado pelo teste
Caixa Preta já estiver documentado, ele deve ser validado e refinado mediante
os resultados obtidos no teste (Tabela 13).
Tabela 13: Resultado dos testes
Sistema

Interface

Descrição
do caso de
teste

Sistema
SERVCEL

Consulta tel

Esta
interface
consulta se
uma linha
tem as
condições
para receber
uma recarga.
Esta consulta
é realizada
através de
uma
simulação de
recarga, que
deve retornar
sucesso ou
insucesso, e
mediante
esse retorno,
o sistema
externo
prossegue ou
não com a
recarga.
Esta
interface
realiza uma
recarga para
um cliente

Recarga tel

Dados de
entrada
necessários
para estímulo
da interface
Número de
uma linha

Resultado

Número de
uma linha,
valor facial da
recarga e
instituição

Erro  Para valores
fora do portifólio da
operadora.
Operação
bloqueada para a

Erro  linha
suspensa,
cancelada ou
desativada.
Operação
bloqueada para a
linha.
Sucesso  Linha
pré-ativa, ativa ou
barrada.
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Sistema

Interface

Descrição
do caso de
teste

específico
(sob
demanda)

Confirmar
Pagamento
(Recarga
agendada)

Esta
interface
realiza a
recarga para
uma lista de
linhas
constantes
em um
arquivo que
constam as
linhas que
tiveram o
agendament
o de recarga
debitado de
sua conta
corrente
bancária
A linha deve
ter o serviço
de "recarga
programada"
ativo

Dados de
entrada
necessários
para estímulo
da interface
financeira.

Número de
uma linha

Resultado

linha.
Sucesso  para
valores presentes no
portifólio da
operadora
No caso da recarga
com sucesso, houve
alteração do estado
da linha (préativa/barrada 
ativa) e dos serviços
(suspenso  ativo)
O saldo recarregado
também sofreu
cobrança de
serviços suspensos
por falta de
pagamento de
mensalidade. Linha
recebe notificação
por SMS de
confirmação da
recarga e da
situação atual dos
seus saldos.
Erro  linha nos
estados suspenso e
cancelado.
Sucesso  Idêntico
ao teste anterior.
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Sistema

Interface

Conciliação
bancária

Sistema
URA *xxxx

Descrição
do caso de
teste

Após a
realização de
recargas, o
sistema
legado
deverá gerar
um relatório
para fins de
conciliação
bancária que
será
consumido
por sistema
externo.
Recarga via
Esta
Menu Bancário interface
(Encaminhame encaminha
nto SERVCEL) uma
requisição de
recarga
recebida por
meio da URA
para o
sistema
SERVCEL
Recarga via
Esta
PIN (Cartão de interface
Recarga)
realiza uma
recarga para
um cliente
específico
(sob
demanda),
por meio da
utilização de
um PIN de
recarga, que
deve ser
validado e
inutilizado
após a
concessão
dos direitos
relacionados
a recarga
Consultar
Esta
“blacklist”
interface
automática
consulta se

Dados de
entrada
necessários
para estímulo
da interface
Registros
gerados pelas
operações de
recargas
realizadas no
sistema legado

Resultado

Número de
uma linha

Idêntico ao cenário
“Recarga tel”

Número de
uma linha e
número de um
PIN de recarga
válido

Erro Estado
inválido da linha
(idem demais
cenários), PIN
inválido ou operação
bloqueada para a
linha (Após 5
tentativas com PIN
inválido, a linha ficou
bloqueada.)
Sucesso  Idem
cenário “Recarga
tel”, e o PIN passa
para o estado
“Usado” (ao tentar
usar novamente o
sistema informa que
este PIN já foi
utilizado)

Número de
uma linha

Erro  Linha não
encontrada
Sucesso  Informa

Relatório gerado
com o número da
linha, valor
recarregado,
identificador do
canal de recarga e
data/hora da
operação.
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Sistema

Interface

Atualizar
“blacklist”
automática

Alterar
permissões de
recarga

Descrição
do caso de
teste

uma linha
tem as
condições
para receber
uma recarga
por meio da
utilização de
um PIN.
Esta consulta
é realizada
por meio da
conferência
da presença
ou não da
linha em uma
lista intitulada
"blacklist"
Esta
interface
atualiza um
contador
referente ao
acúmulo de
tentativas de
uso de PIN
de cartão de
recarga com
erro
Esta
interface
bloqueia ou
libera a
permissão de
uma linha
realizar
recarga via
PIN de
acordo com
um limiar
pré-definido
(por
configuração
sistêmica) do
contador de
tentativas
com erro do
uso de PIN

Dados de
entrada
necessários
para estímulo
da interface

Resultado

que a linha foi
bloqueada, e
apresenta as
tentativas de uso de
PIN inválido (com
data/hora)

Número de
uma linha e
número de um
PIN de recarga
inválido

Erro  A linha já
está bloqueada
Sucesso  Atualiza
a quantidade de
tentativas em erro

Número de
uma linha e
número de um
PIN de recarga
inválido
(limiar
configurado =
5 tentativas
com erro)

Erro  Linha não
encontrada
Sucesso  Valida
se já atingiu 5
tentativas inválidas e
bloqueia a linha para
realizar recarga com
PIN.
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Sistema

Interface

Descrição
do caso de
teste

SMS
Center

Enviar
notificação
(confirmação
da recarga)

EMA

Alterar estado
da linha

Após a
realização de
recargas, o
sistema
legado
deverá gerar
um estímulo
ao sistema
externo
(SMS
Center), para
que a linha
que realizou
a recarga
receba uma
notificação
de
confirmação
da operação.
Caso o
evento de
recarga
altere o
estado de
uma linha
(por
exemplo, nas
linhas
barradas por
falta de
saldo), a
plataforma
EMA deve
ser notificada
pelo sistema
legado.
Caso o
evento de
recarga
altere o
estado dos
serviços de
uma linha
(por
exemplo,
serviços com
cobranças
pendentes
por falta de

Alterar estado
dos serviços
da linha nos
sistemas de
rede

Dados de
entrada
necessários
para estímulo
da interface
Realização de
uma recarga
em uma linha

Resultado

Realização de
uma recarga
em uma linha
barrada.

Após a realização
da recarga,
observou-se no
sistema legado a
alteração do estado
da linha, e a mesma
passou a poder
realizar chamadas
(ou seja, não está
mais barrada na
rede)

Realização de
uma recarga
em uma linha
sem saldo.

Após a realização
da recarga,
observou-se no
sistema legado a
alteração do estado
da linha, e a mesma
passou a poder
realizar chamadas
(ou seja, não está
mais barrada na
rede)

Após menos de 1
minuto da realização
da recarga,
verificou-se que a
linha recebeu um
SMS com a seguinte
mensagem:
“Recarga realizada
com sucesso. Seu
saldo é de: R$xx”.
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Sistema

Interface

SAP

Efetuar
recarga em kit
criado (Linha
pré-ativa)

PRP

Relatório de
movimento de
crédito e
débito

Sistema
Billing
Pós-Pago

Confirmar
pagamento
(recarga
agendada)

Descrição
do caso de
teste

saldo), a
plataforma
EMA deve
ser notificada
pelo sistema
legado.
Esta
interface
realiza uma
recarga para
uma linha
específica no
processo de
criação de
kits
(associação
de terminal e
linha/número
no SAP)
Após a
realização de
recargas, o
sistema
legado
deverá gerar
um relatório
para fins de
análise
contábil que
será
consumido
por sistema
externo.

Esta
interface
realiza a
recarga para
uma lista de
linhas
constantes
em um
arquivo que
constam as
linhas que
tiveram o

Dados de
entrada
necessários
para estímulo
da interface

Resultado

Número de
uma linha
valor facial da
recarga

Erro  Valor de
recarga não existe
Sucesso  O
sistema apresenta
uma operação
pendente de recarga
após o estímulo.
Nada muda na linha
(estado) nem nos
seus serviços.

Registros
gerados pelas
operações de
recargas
realizadas ou
canceladas no
sistema legado

Verificou-se que
adicionalmente aos
movimentos de
crédito oriundo da
recarga, o débito
oriundo do
cancelamento da
recarga também é
registrado neste
relatório.
Relatório gerado
com o número da
linha, o tipo de
movimento
(crédito/débito), a
operação realizada,
a data/hora e o
valor.
Idêntico ao cenário
“Recarga tel”

Número de
uma linha
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Sistema

Interface

Consultar
agendamento
de recarga

Cancelar
agendamento

Sistema
Legado/
CRM

Descrição
do caso de
teste

agendament
o de recarga
debitado de
sua fatura da
linha póspaga
Esta
interface
realiza a
consulta dos
agendament
os de
recarga para
uma
determinada
linha.
Esta
interface
remove uma
linha do
serviço de
"recarga
programada"

Dados de
entrada
necessários
para estímulo
da interface

Resultado

Número de
uma linha

Erro  Linha sem
agendamento
Sucesso  O
sistema apresenta
os detalhes do
agendamento, como
data do
agendamento, data
da próxima recarga
e valor facial.
Erro  Linha sem
agendamento
Sucesso  O
sistema apresenta a
operação de
remoção do
agendamento.
Nenhum outro efeito
é verificado na linha
ou nos seus
serviços.
Erro  Linha já
possui agendamento
Sucesso  O
sistema apresenta a
operação de
inclusão do
agendamento.
Nenhum outro efeito
é verificado na linha
ou nos seus
serviços.
Idêntico ao cenário
“Recarga tel”

Número de
uma linha

Agendar
recarga

Esta
interface
adiciona o
serviço de
"recarga
programada"
em uma linha
pré-paga

Número de
uma linha
valor facial da
recarga e
periodicidade

Recarga Lojas
Próprias

Esta
interface
realiza uma
recarga para
um cliente
específico
(sob
demanda)
Esta
interface
retorna as 5

Número de
uma linha e
valor facial de
recarga

Tipo de
interface:
UI (Web)
Consultar
histórico de
recargas

Número de
uma linha

Erro -> linha não
encontrada
Sucesso 

103
Sistema

Interface

Consultar
blacklist
automática

Descrição
do caso de
teste

últimas
recargas
realizadas
por uma
determinada
linha (data da
recarga,
canal e valor
facial)
Esta
interface
retorna se a
linha está ou
não na
blacklist
automática.
Se estiver,
retorna a
data de
inclusão.

Dados de
entrada
necessários
para estímulo
da interface

Resultado

Apresenta as 5
últimas recargas
realizadas pela
linha, com os
detalhes de data da
recarga, canal de
captura e valor
facial.
Número de
uma linha

Transferir
recarga

Esta
interface
transfere
uma recarga
realizada em
uma linha
específica
para outra
linha (sob
demanda)

Número de
uma linha
(origem)
número de
uma linha
(destino)
recarga a
transferir

Emissão da

Esta

Número de

Erro  Linha não
encontrada
Sucesso  Retorna
a situação da linha
em relação ao
bloqueio de
recargas por
inclusão na blacklist
automática com os
detalhes de data de
inclusão e as
tentativas de
recarga (data, canal
e valor facial) com
erro que
ocasionaram a
inclusão na blacklist
automática.
Erro  Os créditos
da recarga já foram
utilizados parcial ou
totalmente.
Sucesso  A linha
origem tem o saldo
reduzido e a linha
destino tem o saldo
acrescido do
respectivo valor,
subtraindo-se uma
taxa de serviço,
conforme verificado
no extrato da linha
após a operação.
A linha sofre os
mesmos efeitos
verificados no
cenário “recarga tel”
(estado, serviços e
cobrança)
Erro  Nota fiscal
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Sistema

Sistema
Legado/
Backoffice

Interface

Descrição
do caso de
teste

Nota Fiscal de
Recarga

interface
emite a 2a
via de Nota
Fiscal
referente a
uma recarga
realizada
previamente
por uma linha
específica
(sob
demanda)
Esta
interface
realiza uma
recarga para
um cliente
específico (é
utilizada em
caso de
incapacidade
de utilização
de um cartão
de recarga
com PIN
completamen
te legível)
Esta
interface
realiza uma
recarga para
um cliente
específico (é
utilizada em
caso de
incapacidade
de utilização
de um cartão
de recarga
com PIN
parcialmente
legível)
Esta
interface
realiza o
cancelament
o de uma
recarga e de
todas as

Recarga
Manual

Tipo de
interface:
UI (Web)

Recarga
Contingência

Cancelar
recarga

Dados de
entrada
necessários
para estímulo
da interface
uma linha e
recarga
realizada

Resultado

cancelada
Sucesso  retorna
a nota fiscal
selecionada para
impressão

Número de
Idêntico ao cenário
uma linha e
“Recarga via PIN”
PIN de recarga

Número de
uma linha e
dígitos legíveis
do PIN

Erro  Inserir pelo
menos 10 dígitos do
PIN
Restante idêntico ao
cenário “Recarga via
PIN”

Número de
uma linha e
recarga
realizada

Erro  Os créditos
da recarga já foram
utilizados parcial ou
totalmente.
Sucesso  A linha
origem tem o saldo
reduzido, e tanto a
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Sistema

Interface

Descrição
do caso de
teste

ações
geradas por
ela, como por
exemplo,
concessão
de crédito e
geração de
nota fiscal
Gerir “blacklist” Esta
administrativa
interface
permite
adicionar ou
remover uma
linha da lista
de bloqueio
de recarga
administrativ
a (por
suspeita de
fraude)

Consultar
blacklist
administrativa

Fonte: Autora

Esta
interface
retorna se a
linha está ou
não na
blacklist
administrativ
a. Se estiver,
retorna a
data de
inclusão,
motivo e
usuário do
sistema
responsável
pela sua
inclusão.

Dados de
entrada
necessários
para estímulo
da interface

Resultado

linha quanto seus
serviços retornam
ao estado anterior a
recarga.

Número de
uma linha

Número de
uma linha

Erro  Ao
adicionar: linha já se
encontra na lista
Sucesso  Ao
adicionar: linha é
apresentada na
“lista negra” de
recargas, e fica
bloqueada de
efetuar qualquer tipo
de recarga.
Ao remover: linha
não é mais
apresentada na
“lista negra” de
recargas e já é
possível fazer
recargas com a
linha.
Erro  Linha não
encontrada
Sucesso  Retorna
a situação da linha
em relação ao
bloqueio de
recargas por
inclusão na blacklist
administrativa com
os detalhes de data
de inclusão, motivo
e usuário do sistema
que realizou a
operação.
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7.3.2 ATIVIDADE 2.3  PROCEDIMENTO 1: ANÁLISE

DOS RESULTADOS DOS

TESTES

Descrição: Após a execução dos testes Caixa Preta, os analistas devem
realizar uma leitura dos resultados apresentados com o objetivo de levantar e
agrupar os requisitos de acordo com o tipo de interface que os tratam e
compará-los aos requisitos obtidos ao final do ciclo 1, para definir os novos
requisitos levantados e as informações complementares dos requisitos já
levantados anteriormente.
Entrada: Resultados produzidos pela execução dos casos de testes planejados
na atividade anterior.
Saída: Requisitos levantados e agrupados de acordo com o domínio de
negócio que especificam.
A classificação dos requisitos obtidos neste ciclo, conforme indicado nas
seções anteriores, foram identificados a partir do estímulo das funcionalidades
disponíveis na interface gráfica intitulada por CRM, por isso, foram
classificadas pelo código “crm_interface” e quando os resultados dos estímulos
provocaram modificações nas plataformas de aprovisionamento ou Envio de
SMS, também foram classificadas por “prv_interface”. Os dois requisitos
referentes a geração de relatórios para consumo por plataformas externas
(PRP e Servcel) foram classificados por “med_interface”, por se tratar de uma
interface de geração de arquivos (Output). Esta classificação é refletida nos
atores do diagrama de casos de uso atualizado pelos novos casos de uso
identificados ao final deste procedimento, conforme ilustrado na Figura 18.
A Figura 18 apresenta o diagrama de casos de uso atualizado ao final deste
ciclo da PA, no qual se destacam (pela cor) os novos casos de uso obtidos a
partir da técnica de testes Caixa Preta (conforme coluna “situação da
funcionalidade: Não identificada no ciclo 1”, nas tabelas 10 e 11).
Como é possível observar, foram obtidos 9 casos de uso adicionais aos 15
obtidos no ciclo 1.
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A partir destes novos casos de uso identificados, prosseguiu-se então com a
última atividade do ciclo 2, ou seja, a especificação dos requisitos obtidos a
partir dos casos de uso identificados na Figura 18.
Sistema Legado
Cancelar
Agendamento de Recarga

Enviar Notificação

SMS Center

«uses»
Consultar
Agendamento de Recarga

«extends»

Confirmar
agendamento bancário
«uses»

Agendar Recarga
Bancos
Confirmar pagamento
(recarga agendada)

Billing (Pós-Pago)

Gerar Nota Fiscal
Efetuar
conciliação bancária
«extends»
«uses» Efetuar concessão do
benefício recarregado

Validar cliente
«extends»
(ConsultaTel)

SAP (Notas Fiscais)

«uses»
Bancos (Servcell)

Efectuar Recarga
«uses»

«uses»
Consultar Blacklist de
Recarga
(Administrativa)

SAP

PRP (Relatório Contábil)

«uses»
Alterar ciclo de
vida

«uses»
Plataformas de Rede
Alterar serviços

Gerir Blacklist de
Recarga (Administrativa)
CRM / Backoffice

Consultar Recarga
(Histórico)

Suspender recarga
CRM/ Backoffice

Cancelar Recarga
«uses»

Transferir Recarga

«uses»

Consultar "blacklists
de recargas"
(Automática)

URA/Backoffice (PIN/Voucher)

Atualizar "blacklist
de recargas" (Automática)

Cancelar Nota
Fiscal

SAP (Notas Fiscais)

Reverter da recarga

«uses»

Alterar permissões
de recarga

Figura 18: Diagrama de casos de uso ao final do ciclo 2
Fonte: Autora

URA
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7.3.3 ATIVIDADE 2.4  PROCEDIMENTO 1: ESPECIFICAÇÃO

DOS REQUISITOS POR

MEIO DE CASOS DE USO

Descrição: Uma última leitura mais aprofundada dos resultados dos testes deve
ser realizada com o objetivo de especificar cada novo Caso de Uso levantado e
validar os já levantados no ciclo anterior.
Nesta última atividade os analistas deverão recorrer à consulta dos
desenvolvedores especialistas para esclarecimento de ambiguidades ou
dúvidas oriundas da análise dos resultados dos testes Caixa Preta em
comparação às especificações dos casos de uso recuperados no ciclo anterior
e validados neste ciclo.
Entrada: Análise dos resultados dos testes caixa preta realizada na atividade
anterior do ciclo 2.
Saída: Os casos de uso que já haviam sido levantados e especificados no ciclo
1 devem ser validados a partir dos resultados dos testes respectivos, com o
objetivo de serem complementados e refinados. A lista dos novos Casos de
Uso levantados durante este ciclo deve ser completada com o preenchimento
do campo “Descrição” e os analistas devem criar os requisitos de software
derivados da análise inicial, referenciando a nova fonte de conhecimento, ou
seja, a ficha criada a partir do diagrama e das listas de casos de uso e atores
produzidos durante este ciclo.
Ao final do processo é complementado o artefato que documenta os requisitos
de software levantados e especificados, por meio de diagramas de caso de uso
(Figura 26) e informações complementares (Quadro 8 e Quadro 9), conforme
criados no ciclo 1 e apresentados na seção Atividade 1.3 – Redocumentação
dos requisitos levantados.
O diagrama de casos de uso evoluído foi apresentado no procedimento anterior
enquanto que a lista de casos de uso com as respectivas especificações são
apresentadas pela Fonte: Autora
Tabela 15. Esta tabela apresenta apenas os novos casos de uso identificados
neste ciclo, que complementam a Tabela 5 do ciclo 1.
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A Tabela 14 apresenta os novos atores identificados durante este ciclo e
referenciados no novo diagrama de casos de uso.
Tabela 14: Lista de atores adicional ao final do ciclo 2
Atores
EMA

Descrição
Sistema externo responsável pelo aprovisionamento de serviços e
bloqueios da linha nas plataformas de rede (HLR, Voicemail, etc...).

SMS Center

Plataforma responsável pela entrega de SMS para os terminais
móveis.

Fonte: Autora
Tabela 15: Lista de casos de uso adicional ao final do ciclo 2
Caso de uso

Descrição

RFU.016 – Alterar
serviços

Permite efetuar a atualização do ciclo de vida de
serviços de acordo com as regras de ciclo de vida
configuradas no sistema (por exemplo: a
revalidação, restituição ou ativação de serviços)

RFU.017 –
Atualizar ciclo de
vida
RFU.018 –
Cancelar recarga

Permite efetuar a atualização do ciclo de vida do
cliente de acordo com as regras de ciclo de vida
configuradas no sistema
Permite cancelar a operação de recarga efetuada
previamente para um cliente

-

RFU.019 –
Consultar blacklist
de recarga
(administrativa)
RFU.020 – Gerir
blacklist de
recarga
(administrativa)
RFU.021 –
Consultar recarga
(histórico)
RFU.022 – Enviar
notificação

Permite consultar se um cliente consta na blacklist
de recargas (administrativa)

-

Permite incluir/remover um cliente da blacklist de
recargas (administrativa)

-

Permite consultar as operações de recarga para um
cliente

-

Permite o envio de notificação de acordo com o
resultado da operação de recarga
(sucesso/insucesso) e do benefício recarregado

-

RFU.023 – Reverter
recarga (derivado
do Caso de Uso
RFU.018 – Cancelar
Recarga)
RFU.024 –
Transferir recarga

Caso seja requisitado o cancelamento de uma
recarga efetivada, o sistema deve tentar reverter a
recarga através da remoção do benefício
recarregado na conta do cliente

-

Permite que um cliente transfira uma recarga
efetuada para outro cliente do sistema

-

Fonte: Autora

ERDR
Referência
(ID)
-

-
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7.4 AVALIAÇÃO
Ao final do ciclo 2 foram levantados e especificados 9 Casos de Uso adicionais,
complementares aos 15 casos de uso levantados no ciclo 1, pertencentes ao
domínio funcional de Gestão de Recargas, por meio do estímulo e da análise
dos resultados produzidos pela interface CRM pertencente ao sistema legado e
utilizada pelos usuários finais do sistema.
Os resultados produzidos ao final do ciclo 2 foram apresentados em uma
reunião de avaliação com o mesmo grupo de analistas da reunião de avaliação
do ciclo 1, os quais não participaram do desenvolvimento deste trabalho.
O objetivo principal desta apresentação foi o de identificar possíveis limitações
e restrições no objetivo de recuperação de requisitos de software do sistema
legado, resultantes da execução do subprocesso 2, e avaliar o nível de
completude dos requisitos ao final deste ciclo, de acordo com o feedback dos
participantes.
Participaram desta reunião: analistas de negócio, analistas de sistema,
analistas de testes, analistas de suporte e operação.
Durante a reunião, após a apresentação dos resultados, e o compartilhamento
de algumas dificuldades enfrentadas durante os testes em relação ao tempo de
resposta das telas da aplicação web estimulada, o grupo que acompanha o
desempenho do sistema no ambiente de produção identificou atributos de
qualidade do sistema que devem ser verificados durante a operação do
sistema legado.
Estes atributos fazem parte do SLA estabelecido por contrato entre o
fornecedor do sistema e o cliente e por isso é necessário que sejam
identificados e que a condição atualmente verificada para estes atributos sejam
registradas como requisitos mínimos para o novo sistema.
A Tabela 16 apresenta os atributos de qualidade apresentados na reunião por
esta equipe.

111
Tabela 16: Atributos de qualidade monitorados por SLA
Requisito Não Funcional
RNF.001 – Disponibilidade
RNF.002 – Desempenho de recargas
RNF.003 – Índice de completamento de chamadas (fora do domínio analisado)
RNF.004 – Quantidade de falhas de aprovisionamento por hora (fora do domínio
analisado)

Fonte: Autora

7.5 CONCLUSÃO PARCIAL
Após a avaliação realizada durante a reunião, concluiu-se pela necessidade de
evoluir os subprocessos 1 e 2, por meio do desenvolvimento de um
subprocesso adicional com foco na recuperação de requisitos por meio da
análise de traços de execução (logs).
A partir desta conclusão, decidiu-se avançar a pesquisa com o ciclo 3 da
Pesquisa-Ação, o qual aborda a recuperação de requisitos por meio da análise
do comportamento do sistema legado nos seus traços de execução (logs),
conforme detalhado no Capítulo 8.
Esta conclusão baseou-se nas respostas apresentadas às perguntas de
avaliação do ciclo 2, conforme segue:


Quais são as técnicas que foram efetivamente utilizadas para captar os
requisitos de software na engenharia reversa de sistemas legados
durante o Ciclo 2 da PA?
 Recuperação por inspeção visual dos resultados verificados após a
execução de testes Caixa Preta, os quais estimularam as interfaces
gráficas do sistema utilizadas pelos usuários finais para executar as
funcionalidades nela disponibilizadas.
 Complementação da especificação de requisitos do sistema legado
utilizando a UML.



Como estas técnicas foram concatenadas para captar os requisitos de
software na engenharia reversa de sistemas legados no Ciclo 2 da PA?
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 As técnicas foram concatenadas de forma que inicialmente fez-se
o mapeamento das interfaces do sistema legado (Figura 17); em
seguida identificaram-se apenas as interfaces participantes nos
cenários de negócio do domínio de Gestão de Recargas
(destaques em verde da Figura 17).
Estas

interfaces

foram

posteriormente analisadas para

o

planejamento dos testes. Em seguida, executaram-se os testes
planejados e analisaram-se os resultados obtidos. A partir dos
resultados,

novos

casos

de

uso

foram

identificados

e

especificados por meio da UML.


O subprocesso proposto neste ciclo, juntamente com o subprocesso
definido no ciclo anterior, podem ser aplicados para definir todos os
requisitos do sistema legado?
 O subprocesso proposto neste ciclo apresentou pontos a serem
complementados, conforme constatado na reunião de avaliação,
na qual foram identificados requisitos não levantados durante a
sua execução. Apesar disso, verificou-se a relevância de se
agregar o subprocesso proposto neste ciclo no processo de
recuperação de requisitos, visto que este apresentou uma adição
de casos de uso não previstos no primeiro ciclo.



Quais limitações no cumprimento do objetivo do processo foram
identificadas com a aplicação exclusiva das técnicas deste ciclo?
 As limitações identificadas neste ciclo referem-se a requisitos não
funcionais, relacionados majoritariamente com a operação do
sistema legado e os níveis de serviço acordados entre fornecedor
e cliente (SLAs). Estes requisitos não foram levantados até este
ponto do trabalho, uma vez que as técnicas utilizadas neste ciclo
e no anterior baseavam-se majoritariamente nas funcionalidades
do sistema legado, conforme se verifica no resultado parcial
obtido até este ponto do trabalho.

O refinamento do processo de recuperação de requisitos resultante ao final
deste ciclo é apresentado na Figura 14, juntamente com a proposta para
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evolução do processo, representado pelo subprocesso 3 da Figura 19, que
será detalhado na seção seguinte.

Figura 19: Refinamento do processo de recuperação de requisitos de sistemas
legados ao final do ciclo 2 da Pesquisa-Ação
Fonte: Autora

7.6 PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DO SUBPROCESSO 3
DOS CICLOS DA

O

próximo

ciclo

EM FUNÇÃO

PESQUISA-AÇÃO

servirá

para

complementar

os

resultados

obtidos

principalmente no primeiro ciclo, por meio de outras fontes de informação do
sistema legado.
O planejamento da execução em função dos ciclos da PA poder ser visto na
Figura 20.
Assim, o terceiro ciclo concentra-se na análise dos traços de execução (logs)
do sistema legado.
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3.1
Identificação
dos traços
de execução

3.4
Avaliação

Monitoramento

3.3
Captura e
análise do
conteúdo
dos traços
de execução

Figura 20: Ciclo 3 da PA
Fonte: Autora

3.2
Análise e
identificação
dos traços
de execução
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8

EXECUÇÃO DO CICLO 3 DA PESQUISA-AÇÃO: RECUPERAÇÃO DE
REQUISITOS POR MEIO DA ANÁLISE COMPORTAMENTAL

O Ciclo 3 da Pesquisa-Ação corresponde à execução dos passos: identificação
dos traços de execução (logs); análise e classificação; registro dos requisitos
não funcionais e/ou funcionais identificados por meio de linguagem natural e
UML respectivamente e avaliação (ver Figura 24).
Este ciclo tem por objetivo recuperar os requisitos do sistema legado, por meio
da análise dos traços de execução (logs) produzidos pelo sistema legado
durante a sua operação.
Participaram deste ciclo, a pesquisadora, a qual acompanhou, coordenou e
apoiou a análise dos resultados das atividades executadas no subprocesso; e
um analista de suporte e operação do sistema, o qual recolheu e consolidou os
logs (traços de execução) do sistema legado no ambiente de produção,
extraindo-se as métricas previstas para os atributos de qualidade que foram
escopo desta análise.
Além disso, dois desenvolvedores colaboraram na análise do código fonte do
sistema legado para compreensão das lógicas de negócio executadas pelos
novos requisitos funcionais identificados nos logs e que foram adicionados aos
requisitos funcionais recuperados nos ciclos 1 e 2.
A Figura 21 apresenta os procedimentos do subprocesso 3, a fim de facilitar o
acompanhamento do leitor durante sua execução nesta seção.
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Figura 21: Procedimentos do subprocesso de recuperação de requisitos por
meio da análise comportamental (nos traços de execução – logs)
Fonte: Autora

8.1 PASSO 1: IDENTIFICAÇÃO DOS TRAÇOS DE EXECUÇÃO (LOGS)
Neste passo do Ciclo 3 da Pesquisa-Ação, foi executado o procedimento 1 da
atividade 3.1, correspondente ao subprocesso 3, descrito na seção “Atividade
3.1 – Análise do comportamento do sistema para obtenção dos requisitos não
funcionais”, cujos resultados são apresentados a seguir.
8.1.1 ATIVIDADE 3.1  P ROCEDIMENTO 1: LOCALIZAR

E

IDENTIFICAR OS

ARQUIVOS DE REGISTRO DOS LOGS

Descrição: Para se iniciar o subprocesso 3 a primeira atividade foi obter os
registros dos traços de execução produzidos pelo sistema legado.
Entrada: Todos os arquivos de logs gerados pelo sistema foram identificados e
agrupados com o apoio da equipe de operação e manutenção, estando
familiarizada com os mesmos e possuindo acesso a estes em ambiente de
produção da plataforma. Foram obtidos arquivos referentes a todos os dias dos
12 últimos meses anteriores a este experimento.
Saída: Para o domínio escolhido, Gestão de Recargas, os arquivos abordados
no ciclo 3 são referentes aos:
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 Logs da aplicação web CRM (interface homem-máquina utilizada como
CRM e também para operação de BackOffice)
 Logs do motor de execução (camada de execução da lógica de negócio) do
sistema
Verificou-se também a necessidade de se conhecer os termos do SLA, assim
como os atributos de qualidade monitorados por este contrato com o objetivo
de restringir-se o domínio da análise do material identificado neste
procedimento.
A Tabela 17 apresenta os atributos de qualidade e os termos relevantes do
contrato de SLA do sistema legado, para a análise e recuperação dos
requisitos propostos neste ciclo. Estes dados foram obtidos a partir da equipe
de operação e manutenção da plataforma que atua no cliente que a utiliza.
Tabela 17: Lista de atributos de qualidade e termos de serviço (SLA)
Atributo de qualidade

Nível

mínimo

de Período

operação tolerado

monitoramento

>99%

Mensal

>95%

Mensal

Desempenho (Captura e

< 60 segundos

Mensal

processamento de recargas)

(considerando-se

Disponibilidade

de

(Captura de recargas)
Disponibilidade
(Processamento de recargas)

apenas os períodos
de disponibilidade do
sistema)
Desempenho (*TMA – CRM)

< 3 minutos

Semanal

Fonte: Autora
Legenda: *Tempo Médio de Atendimento (no CallCenter)

8.2 PASSO 2: ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES E
CARACTERÍSTICAS REGISTRADAS NOS

LOGS

Neste passo do Ciclo 3 da Pesquisa-Ação, foi executado o procedimento 1 da
atividade 3.2, correspondente ao subprocesso 3, descrito na seção “Atividade
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3.2 – Classificando e agrupando a informação”, cujos resultados são
apresentados a seguir.
8.2.1 ATIVIDADE 3.2  PROCEDIMENTO 1: A GRUPAMENTO

DOS REQUISITOS

LEVANTADOS POR DOMÍNIO DE NEGÓCIO

Descrição: A partir da identificação dos arquivos que serão utilizados (saída da
atividade anterior), o conteúdo destes arquivos foi inicialmente analisado a
partir de inspeção visual, com o apoio de dois desenvolvedores que conheciam
e estavam familiarizados com a estrutura de construção da informação
registrada nestes 2 tipos de logs (aplicação web CRM e motor de execução),
com os objetivos:
1- Cálculo

das

métricas

para

os

atributos

de

qualidade

(disponibilidade/desempenho) definidos previamente na Tabela 17.
2- Obtenção das funcionalidades registradas nos traços de execução
(operações realizadas) a partir das interfaces do sistema que permitem
estimulá-lo (“input”) para posteriormente (seção 8.3) serem confrontados
com as funcionalidades que já haviam sido identificadas nos ciclos
anteriores, com o objetivo de identificar funcionalidades ainda não
documentadas pelo processo de recuperação de requisitos.
Entrada: Lista de atributos de qualidade e métricas obtidos nos documentos de
SLA; classificação de requisitos não funcionais da norma ISO 9126 (2001).
Saída: A Tabela 18 apresenta os atributos de qualidade levantados na Tabela
17, incluindo-se o agrupamento realizado neste procedimento.
Tabela 18: Lista de atributos de qualidade classificados
Grupo

Disponibilidade

Atributo

de Nível mínimo de Período

qualidade

operação tolerado

monitoramento

Disponibilidade

>99%

Mensal

>95%

Mensal

(Captura de
recargas)
Disponibilidade
(Processamento de
recargas)

de
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Grupo

Desempenho

Atributo

de Nível mínimo de Período

qualidade

operação tolerado

monitoramento

Desempenho

< 60 segundos

Mensal

(Captura e

(considerando-se

processamento de

apenas os períodos

recargas)

de disponibilidade

de

do sistema)
Desempenho

< 3 minutos

Semanal

(*TMA – CRM)

Fonte: Autora
Além dessas métricas, os requisitos funcionais identificados não foram
documentados neste passo, e foram diretamente confrontados com os
requisitos funcionais que já haviam sido documentados pelos demais ciclos,
diretamente no Passo 3.

8.3 PASSO 3: CAPTURA E ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS LOGS
Neste passo do Ciclo 3 da Pesquisa-Ação, foram executados os procedimentos
1 e 2 da atividade 3.3, correspondente ao subprocesso 3, descritos na seção
“Atividade 3.3 – Evolução/Criação de fichas de especificação dos requisitos”,
cujos resultados são apresentados a seguir.
A inspeção visual dos arquivos de log foi realizada a partir do entendimento da
estrutura e padrão de escrita do log para cada processo disparado no sistema
legado. Esta estrutura segue um padrão no qual o processo disparado tem um
identificador único que permite rastrear todos os subprocesso desencadeados
a partir do processo principal.
Além disso, cada subprocesso é identificado por uma palavra chave,
relacionada a rotina que executa. Essas características permitiram a
identificação dos requisitos funcionais durante esse passo da PA.
Outra característica da estrutura do log é a escrita da data/hora de cada
registro, além do fato de que a inicialização do sistema também registra dados
no log.
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A partir da contabilização destas duas características foi possível calcular as
métricas de disponibilidade e desempenho do processo de recarga, ou seja, o
cálculo do desempenho foi realizado com base na média das diferenças da
data/hora do início e fim da execução de cada processo, enquanto que a
disponibilidade foi calculada com base na proporção entre o tempo de
funcionamento e o tempo de indisponibilidade calculado a partir da data/hora
de desligamento do sistema (shutdown/restart) e da reinicialização do mesmo.
8.3.1 ATIVIDADE 3.3  PROCEDIMENTO 1: ESPECIFICAÇÃO

DOS REQUISITOS NÃO

FUNCIONAIS POR MEIO DE LINGUAGEM NATURAL

Descrição: Os dados referentes à dimensão tempo relacionados a cada
funcionalidade (desempenho), ou ao sistema como um todo (disponibilidade)
foram, em uma fase intermediária, sintetizados e analisados a partir de uma
planilha, com o apoio de fórmulas matemáticas simples (médias e desvios),
para a obtenção das métricas referentes aos atributos de qualidade alvos da
análise deste ciclo.
Entrada: Registros dos traços de execução (logs) produzidos pelo sistema
legado (devidamente agrupados e classificados, conforme atividade anterior).
Saída: A partir da Tabela 18, uma nova coluna foi adicionada (Nível Médio
Verificado), com o objetivo de comparar os valores obtidos pela análise dos
atributos de qualidade, realizada a partir dos traços de execução, com os
valores esperados, conforme SLA apresentado no Passo 1.
Tabela 19: Lista das métricas calculadas
Grupo

Atributo

de Nível

qualidade

mínimo
operação

Nível
de Médio

Período

monitoramento

Verificado

tolerado
Disponibilidade

Disponibilidade

>99%

99%

Mensal

>95%

97%

Mensal

(Captura de
recargas)
Disponibilidade
(Processamento
de recargas)

de
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Grupo

Atributo

de Nível

qualidade

mínimo

Nível
de Médio

operação

Período

de

monitoramento

Verificado

tolerado
Desempenho

Desempenho

< 5 minutos

47

(Captura e

(considerand

segundos

processamento

o-se apenas

de recargas)

os períodos

Mensal

de
disponibilidad
e do sistema)
Desempenho

< 3 minutos

5 minutos

Semanal

(*TMA – CRM)

Fonte: Autora
8.3.2 ATIVIDADE 3.3  P ROCEDIMENTO 2: EVOLUÇÃO/REFINAMENTO
REQUISITOS FUNCIONAIS (CICLOS

DOS

1 E 2) POR MEIO DE CASOS DE USO

Descrição: A partir das funcionalidades identificadas na análise inicial dos
traços de execução realizada no Passo 2 (seção 8.2) foi realizada a
comparação com os casos de uso já levantados pelos ciclos anteriores, e com
isso identificou-se novos casos de uso que deveriam complementar a
especificação dos requisitos funcionais recuperados pelo processo proposto.
Entrada: Lista das funcionalidades identificadas a partir da análise dos traços
de execução, conforme descrito no Passo 2 (seção 8.2).
Saída: Foram criados 4 novos casos de uso, conforme se destaca na Figura
22, a qual apresenta o diagrama de casos de uso final após a conclusão do
ciclo 3 da Pesquisa-Ação.
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Sistema Legado
Cancelar
Agendamento de Recarga

Enviar Notificação

SMS Center

«uses»
Consultar
Agendamento de Recarga

«extends»

Confirmar
agendamento bancário

«uses»

Agendar Recarga

Bancos (Servcel)

Gerar Nota Fiscal
Confirmar pagamento
(recarga agendada)

Efetuar concessão do
benefício recarregado

Efetuar
conciliação bancária

SAP (Notas Fiscais)
Billing (Pós-Pago)

«uses»

Validar cliente
(ConsultaTel)

«extends»

Efetuar cobrança
«uses»

«extends»

«uses»

Amortizar dívidas

«uses»
Bancos (Servcel)
«uses»
Efectuar Recarga
«uses»

SAP

Recuperar saldos

«uses»
«uses»

PRP (Relatório Contábil)
Alterar ciclo de
vida

«uses»

Consultar Blacklist de
Recarga
(Administrativa)

«uses»

Alterar serviços
EMA

Gerir Blacklist de
Recarga (Administrativa)

Processar Campanhas

CRM / Backoffice

Consultar Recarga
(Histórico)

Suspender recarga

ACM
CRM/ Backoffice

Cancelar Recarga
«uses»

Transferir Recarga

«uses»

Consultar "blacklists
de recargas"
(Automática)

URA/Backoffice (PIN/Voucher)

Atualizar "blacklist
de recargas" (Automática)

Cancelar Nota
Fiscal

SAP (Notas Fiscais)

Reverter da recarga

«uses»

Alterar permissões
de recarga

URA

Figura 22: Diagrama de casos de uso ao final do ciclo 3
Fonte: Autora

A Tabela 20 apresenta o novo ator identificado neste ciclo e representado no
diagrama de casos de uso da Figura 22.
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A Tabela 21 apresenta a lista complementar referente aos 4 casos de uso
adicionais levantados neste ciclo.
Tabela 20: Lista de atores adicionais ao final do ciclo 3
Atores
ACM

Descrição
Sistema responsável pela execução de campanhas e publicação dos
benefícios, cobranças e notificações resultantes desta execução para
cada cliente.

Fonte: Autora
Tabela 21: Lista dos casos de uso adicionais identificados no ciclo 3
Use Case

Descrição

RFU.025 –
Processar
campanhas

Permite efetuar o processamento de campanhas
que utilizem o evento de recarga como trigger do
ciclo de vida configurado para a campanha
mediante os parâmetros deste evento (valor facial,
canal, subcanal, etc...)
Permite efetuar a cobrança/débito referente à
operação de recarga mediante o canal/subcanal
requisitante da operação de recarga

RFU.026 –
Efetuar cobrança

RFU.027 –
Recuperar saldos

RFU.028 –
Amortizar dívidas

Permite efetuar a recuperação de saldos, caso o
cliente tenha recebido um adiantamento de crédito
ou ainda caso o cliente possua saldos negativos em
bolsas de consumo que permitam a recuperação do
valor devedor
Permite efetuar a amortização total ou parcial de
uma dívida existente no sistema, de acordo com um
limite de valor de amortização relativo ao valor facial
da recarga

ERDR
Referência
(ID)
-

-

-

-

Fonte: Autora

8.4 AVALIAÇÃO
Ao final do ciclo 3 foram levantados e especificados 4 requisitos mínimos não
funcionais do sistema legado, para o domínio de Gestão de Recargas, além de
4 Casos de Uso adicionais aos requisitos funcionais recuperados durante os
ciclos 1 e 2.
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Os resultados produzidos ao final do ciclo 3 foram apresentados em uma
reunião de avaliação com o mesmo grupo de analistas da reunião de avaliação
dos ciclos 1 e 2.
O objetivo principal desta apresentação foi o de identificar possíveis limitações
e restrições no objetivo de recuperação de requisitos de software do sistema
legado, resultantes da execução do subprocesso 3, e avaliar o nível de
completude dos requisitos ao final deste ciclo, de acordo com a avaliação e
discussão dos resultados obtidos neste ciclo e apresentados aos participantes.
Participaram desta reunião: analistas de negócio, analistas de sistema,
analistas de testes, analistas de suporte e operação.
Durante a reunião, após a apresentação dos resultados do ciclo 3, o grupo
chegou à conclusão de que os principais requisitos funcionais e não funcionais
referentes ao domínio de negócio escolhida para o trabalho tinham sido
recuperados.

8.5 CONCLUSÃO PARCIAL
Após a avaliação realizada durante a reunião, concluiu-se que com os
requisitos recuperados no ciclo 3, os requisitos funcionais já haviam sido
suficientemente levantados e que seriam suficientes para a implementação do
novo sistema responsável pelas funções específicas de Gestão de Recargas,
assim como os principais requisitos não funcionais.
Estes últimos serviriam para garantir, no limite inferior, o mesmo desempenho e
disponibilidade verificada atualmente pelo sistema legado, sem impactar a
operação do negócio e nem a percepção de qualidade do negócio pelos
clientes.
Esta conclusão baseou-se nas respostas apresentadas às perguntas de
avaliação do ciclo 3, conforme segue:


Quais são as técnicas que foram efetivamente utilizadas para captar os
requisitos de software na engenharia reversa de sistemas legados
durante o Ciclo 3 da PA?

125
 Recuperação de requisitos funcionais e não funcionais por inspeção
visual dos traços de execução do sistema legado;
 Complementação da especificação de requisitos funcionais do
sistema legado utilizando a UML;
 Verificação das métricas referente ao comportamento atual do
sistema legado relativo aos atributos de qualidade levantados no
início do ciclo 3.


Como estas técnicas foram concatenadas para captar os requisitos de
software na engenharia reversa de sistemas legados no Ciclo 3 da PA?
 As técnicas foram concatenadas de forma que inicialmente fez-se
a identificação dos atributos de qualidade do sistema legado que
deveriam ser verificados (Tabela 18); em seguida verificaram-se
as métricas atuais para estes atributos de qualidade, por meio da
inspeção dos traços de execução do sistema legado;
 Paralelamente, durante a análise dos traços de execução,
verificou-se também a execução de algumas rotinas referentes a
requisitos funcionais que ainda não haviam sido identificados
durante os ciclos 1 e 2, que foram posteriormente especificados
com o apoio da equipe de desenvolvimento, já que não havia
registros dos requisitos em documentação;



O subprocesso desenvolvido neste ciclo, juntamente com o subprocesso
definido no ciclo anterior, podem ser aplicados para definir todos os
requisitos do sistema legado?
 Foi possível concluir que os principais e mais relevantes
requisitos atendidos pelo sistema legado foram recuperados, uma
vez que foram abordadas as principais fontes de informação
disponíveis do sistema legado, inclusive o próprio sistema legado,
especialmente nos ciclos 2 e 3 (e validadas pelos analistas).
Desta forma, garante-se que todos os processos de negócio
suportados pelo sistema legado serão suportados pelo sistema
que o deverá substituir.
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Quais limitações no cumprimento do objetivo do processo foram
identificadas com a aplicação exclusiva das técnicas deste ciclo?
 As limitações identificadas neste ciclo referem-se a requisitos não
funcionais, relacionados majoritariamente com a operação do
sistema legado e os níveis de serviço acordados entre fornecedor
e cliente (SLAs). Estes requisitos não foram levantados até este
ponto do trabalho, uma vez que as técnicas utilizadas neste ciclo
e no anterior baseavam-se majoritariamente nas funcionalidades
do sistema legado, conforme se verifica no resultado parcial
obtido até este ponto do trabalho.
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9

PROCESSO FINAL

O processo inicial, empírico, do qual se parte nesta pesquisa, corresponde ao
subprocesso 1, que durante a implementação e avaliação dos ciclos da
Pesquisa-Ação foi refinado e evoluído com a inclusão dos subprocessos 2 e 3,
chegando-se ao resultado final apresentado nesta figura.
Assim, a Figura 23 apresenta as atividades dentro de cada subprocesso, que
serão detalhadas nas seções seguintes.

Atividade 1.1 –
Análise das
documentações

Atividade 1.2 –
Classificar e
agrupar

Atividade 1.3 Redocumentar
os requisitos

Atividade 2.1 –
contexto e suas
interfaces
(contorno)

Atividade 3.1 –
Análise dos
logs

Atividade 2.4 –
Evolução da
especificação
(Etapa 1.3)

Atividade 2.3 –
Classificar e
agrupar

Atividade 2.2 –
Análise das
funcionalidades

Atividade 3.2 –
Classificar e
agrupar

Atividade 3.3 –
Evolução da
especificação
(Etapa 1.3)

Figura 23: Atividades dos subprocessos derivados do processo final
Fonte: Autora
Nas seções seguintes, cada subprocesso e suas respectivas atividades e
procedimentos serão descritos com mais detalhes. A nomenclatura utilizada
neste trabalho para os diferentes níveis de agrupamento das atividades
propostas, ou seja, processo, subprocesso, atividade e procedimento, baseiase na estrutura proposta4 por CRUZ, T. (2004).
A Figura 24 apresenta os ciclos de interações da PA dos quais derivaram
esses subprocesso.

4

Conforme resumidamente apresentado no Apêndice A.
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Figura 24: Iteração dos ciclos da PA aplicadas ao trabalho
Fonte: Autora
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9.1 SUBPROCESSO 1 – RECUPERAÇÃO DE REQUISITOS POR MEIO DA
ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÕES

Nesta seção são detalhadas as atividades que constituem o subprocesso 1,
apresentadas na Figura 23 (este subprocesso foi descrito no capítulo 4, mas
será repetido neste capítulo para facilitar a consulta do processo final como um
todo).
A Figura 25 apresenta os procedimentos envolvidos nas atividades do
subprocesso 1 da dissertação, considerando-se as entradas, saídas e
mecanismos envolvidos em cada atividade.

Figura 25: Procedimentos do subprocesso de recuperação de requisitos por
meio da análise de documentações
Fonte: Autora
9.1.1 ATIVIDADE 1.1 – ANÁLISE

DAS

DOCUMENTAÇÕES

DISPONÍVEIS

PARA

OBTENÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Nesta atividade, todos os documentos de requisitos e arquitetura disponíveis
devem ser analisados a fim de obter os requisitos funcionais e não funcionais
do software.
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Recomenda-se, sempre que necessário, recorrer aos desenvolvedores e
especialistas do sistema para uma análise manual do código fonte com o
objetivo de esclarecimento de requisitos incompletos ou ambíguos obtidos dos
documentos analisados.
A seguir apresenta-se o procedimento detalhado desta atividade (ver Figura 25,
1º bloco).
9.1.1.1 P ROCEDIMENTO 1: I DENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS
EXISTENTES

Descrição: Para se iniciar o subprocesso 1, a primeira atividade é identificar o
repositório (ou os repositórios) onde os documentos existentes do sistema
legado são armazenados e localizá-los.
Entrada: Informações (máquinas, diretórios, usuário e senha para acesso,
padrões de nomenclatura dos documentos, padrões de estrutura dos
documentos) sobre os repositórios onde se localizam as documentações
existentes do sistema legado.
Saída: Lista dos documentos existentes do sistema legado (especificações de
requisitos, especificações de interfaces, visões arquiteturais, projeto de
desenvolvimento).
9.1.2 ATIVIDADE 1.2 – CLASSIFICANDO

E AGRUPANDO OS DOCUMENTOS E

REQUISITOS LEVANTADOS

Os documentos devem ser agrupados de acordo com os domínios de negócio
que tratam, assim como deverão ser organizados os requisitos extraídos deles.
Para cada domínio de negócio deve ser construída uma ficha de requisitos
para fins de organização e localização da informação.
A seguir apresenta-se o procedimento detalhado desta atividade (ver Figura 25,
2º bloco).
9.1.2.1 P ROCEDIMENTO 1: A GRUPAMENTO DOS DOCUMENTOS E REQUISITOS POR
DOMÍNIO DE NEGÓCIO

Descrição: Após a localização dos documentos, os analistas devem realizar
uma primeira leitura com o objetivo de agrupá-los de acordo com o domínio de
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negócio que tratam, concentrando-se desta forma as fontes de conhecimento a
serem analisadas durante a Pesquisa-Ação, que será realizada sobre um único
domínio com o objetivo de reduzir o escopo do trabalho.
Entrada: Documentos existentes do sistema legado
Saída: Documentos e requisitos classificados de acordo com o domínio de
negócio escolhido (restrição de escopo do trabalho).
Os domínios de negócio a serem considerados são os propostos no padrão
TAM do TM Fórum, conforme apresentado no Quadro 6.
O Quadro 7 representa o modelo da lista de documentos a ser apresentada
após a classificação dos documentos de acordo com o domínio de negócio
escolhido.
Quadro 6: Domínios de negócio segundo o padrão TAM
Fonte: Autora
Classificação/

Nome

Descrição

Grupo
Gestão

de gcc_domain

Clientes e Contas

Domínio de negócio que agrupa as
funcionalidades de gestão de clientes e

Domínios de negócio (com base no TAM)

contas
Gestão de Ordens goa_domain

Domínio de negócio que agrupa as

de

funcionalidades de gestão de ordens de

Aprovisionamento

aprovisionamento

Gestão

Domínio de negócio que agrupa as

Produtos

de gps_domain
e

funcionalidades de gestão de produtos e

Serviços

serviços

Autorização,

avtcs_domain

Domínio de negócio que agrupa as

Valoração,

funcionalidades

Tarifação,

valoração,

Controle

de

tarifação

autorização,
e

controle

de

de

serviços de rede

de gr_domain

Domínio de negócio que agrupa as

Serviços
Gestão
Recargas
Gestão
Vouchers

funcionalidades de gestão de recargas
de gv_domain

Domínio de negócio que agrupa as
funcionalidades de gestão de vouchers
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Classificação/

Nome

Descrição

Grupo
(cupons)
Operação,
Manutenção

oms_domain
e

funcionalidades

Suporte
Billing

de

operação,

manutenção e suporte
bill_domain

(Faturamento)
Enterprise

Domínio de negócios que agrupa as

Domínio de negócio que agrupa as
funcionalidades de faturamento

ei_domain

Information

Domínio de negócio que agrupa as
funcionalidades e relatórios de suporte à
inteligência do negócio

Quadro 7: Modelo da lista de documentos para extração dos casos de uso
Fonte: Autora
Tipo
Especificação

Nome

ID

de ERS Domínio Tal

1111

de ERS Domínio Qual

2222

de EI Sis Tal

3333

de AR Sis Tal

4444

Requisitos
Especificação
Requisitos
Especificação
Interfaces
Documento
Arquitetura

9.1.3 ATIVIDADE 1.3 – REDOCUMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEVANTADOS
Esta atividade é constituída pela produção do diagrama de Casos de Uso,
assim como a lista dos casos de uso com uma breve descrição.
A seguir apresentam-se os procedimentos detalhados desta atividade (ver
Figura 25, 3º e 4º blocos).
9.1.3.1 P ROCEDIMENTO 1: C ONSTRUÇÃO DO D IAGRAMA DE C ASOS DE U SO

Descrição: Após o agrupamento dos documentos por domínio de negócio, os
analistas devem realizar uma segunda leitura para o grupo que especifica os
requisitos de software do domínio escolhido. Esta leitura deve ter por objetivo a
construção do diagrama de Casos de Uso, e o início da construção da lista de
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Casos de Uso com o preenchimento dos campos indicados a seguir e a lista de
Atores.
Caso de Uso (ID)
Nome do Caso de Uso
Ator(es) do Caso de Uso
Documento Referência (ID)
Entrada: Grupo de documentos e requisitos do domínio de negócio que será
alvo do trabalho desenvolvido nesta pesquisa
Saída: Diagrama de Casos de Uso, Lista de Casos de Uso (semipreenchida) e
Lista de Atores.
9.1.3.2 P ROCEDIMENTO 2: E SPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS POR MEIO DE CASOS
DE USO

Descrição: Uma última leitura mais aprofundada dos documentos do domínio
escolhido deve ser realizada com o objetivo de especificar cada Caso de Uso
levantado. Nesta última atividade os analistas deverão recorrer à consulta dos
desenvolvedores especialistas para esclarecimento de ambiguidades ou
dúvidas oriundas da análise das documentações.
Entrada: Grupo de documentos e requisitos do domínio de negócio que será
alvo do trabalho desenvolvido nesta pesquisa, diagrama de casos de uso
construído na atividade anterior e listas dos casos de uso e dos atores.
Saída: A lista de Casos de Uso deve ser completada com o preenchimento do
campo “Descrição” e os analistas devem criar os requisitos de software
derivados da análise inicial, referenciando a nova fonte de conhecimento, ou
seja, a ficha criada a partir do diagrama e das listas de casos de uso e atores
produzidos durante este ciclo.
A Figura 26, Quadro 8 e Quadro 9 representam os modelos que deverão ser
utilizados para a documentação inicial destes casos de uso:

134
Sub-System X

UseCase1

«extends»
UseCase3

Ator A

Ator C
UseCase2

UseCase4

Ator D
Ator B

Figura 26: Modelo do diagrama de caso de uso
Fonte: Autora
Quadro 8: Modelo da lista de casos de uso
Fonte: Autora
Caso de Nome
Uso (ID)

do Descrição

Prioridade Documento

Caso de Uso

(TOP 5)

Referência
(ID)

1

Caso de uso 1

Executa a ação tal com as 1

1111

condições tais e tais
2

Caso de uso 2

Aplica as regras tais e tais.

2

2222

3

Caso de uso 3

Valida as informações tal e 3

3333

tal.
4

Caso de uso 4

Permite suspender aquele tal 4

4444

e tal.

Quadro 9: Modelo da lista de atores dos casos de uso
Fonte: Autora
Ator (ID)

Ator

Descrição

A

Ator A

Usuário que atua de tal
forma e com tal objetivo.

B

Ator B

Usuário que atua de tal
forma e com tal objetivo.

C

Sistema C

Sistema
função tal.

responsável

pela
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Ator (ID)

Ator

Descrição

D

Sistema D

Sistema

responsável

pela

função tal.

Ao final do processo é produzido um artefato que documenta os requisitos de
software levantados, por meio de diagramas de caso de uso.

9.2 SUBPROCESSO 2 – RECUPERAÇÃO DE REQUISITOS POR MEIO DA
ANÁLISE DE INTERFACES

Nesta seção são detalhadas as atividades que constituem o subprocesso 2,
apresentado na Figura 23. A Figura 27 apresenta os procedimentos envolvidos
nas atividades do subprocesso 2 da pesquisa.

Figura 27: Procedimentos do subprocesso de recuperação de requisitos por
meio da análise de interfaces
Fonte: Autora
9.2.1 ATIVIDADE 2.1 – IDENTIFICANDO

O CONTEXTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA E

SUAS INTERFACES (SISTEMAS EXTERNOS E USUÁRIOS )

Nesta atividade deve ser realizada uma análise de contexto para a identificação
do ambiente em que o sistema legado está enquadrado, listando os sistemas
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externos com os quais interage, assim como as interfaces com usuários (GUI –
Graphic User Interfaces) que o sistema legado fornece.
Esta atividade é concluída com a produção de um mapa de sistemas externos,
assim como a lista das interfaces do sistema legado com estes sistemas, com
uma breve descrição.
A seguir, apresenta-se o procedimento detalhado desta atividade (ver Figura
27, 1º bloco).
9.2.1.1 P ROCEDIMENTO 1: L OCALIZAR E IDENTIFICAR OS DOCUMENTOS EXISTENTES

Descrição: Para se iniciar o subprocesso 2, a primeira atividade a ser realizada
é a identificação do repositório onde os documentos existentes relacionados à
arquitetura, contorno e interfaces do sistema legado são armazenados e
localizá-los.
Entrada: Informações de infraestrutura e ambientes do sistema legado, os
quais viabilizarão o acesso às interfaces emergentes surgidas no final do ciclo
1;
Saída: Mapa sistemas externos, no qual devem ser destacados os sistemas
relacionados ao domínio de Gestão de Recargas, e, portanto, escopo da
análise proposta por este trabalho, assim como a lista de sistemas externos e
interfaces externas e internas, apenas com as informações relevantes no
escopo do trabalho, as quais serão utilizadas nas atividades subsequentes
deste ciclo.
A Figura 28, Quadro 10, Quadro 11 e Quadro 12 representam os modelos que
deverão ser utilizados para a documentação inicial das interfaces:
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Plataformas de
Aprovisionamento

Gestão de Equipamentos
e Numeração

Sistema
E

Sistema
A

Backoffice

Self Care

Customer Care

Sistema
F

Sistema
B

Sistemas de Logística

Sistemas de Billing

Sistema Legado

Sistema
C

Sistema
G

BI

Files In/Out

Sistema
D

Sistema
H

Figura 28: Modelo do mapa de interfaces
Fonte: Autora
Quadro 10: Modelo de lista de sistemas externos
Fonte: Autora
Cluster

Sistema

Sub-

Descrição

Documento

Sistema

Referência
(ID)

Plataformas

de Sistema E

HLR

Home

Locator 1111

Register – Sistema

Aprovisionamento

responsável

pela

localização tal.
AAA

Autorization,
Authentication

2222
e

Access,
responsável

pelo

controle do acesso
tal e tal.
Plataformas

de Sistema F

Aprovisionamento

VoiceMail

Responsável pelo 3333
armazenamento e
gestão

das

mensagens de voz
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Cluster

Sistema

Sub-

Descrição

Documento

Sistema

Referência
(ID)
(Caixa Postal)

MissedCalls

Responsável pelo
armazenamento e
gestão

de

notificações

de

chamadas
perdidas
Sistemas de Billing

Sistema G Cobilling

Sistema
responsável

4444
pela

gestão tal e tal.
Sistemas de Billing

Sistema H

Re-rating

Sistema
responsável

4444
pela

gestão tal e tal.

Quadro 11: Modelo de lista de interfaces externas
Fonte: Autora
Sistema/

Interface

Sub-Sistema
Sistema E/

Criar Cliente

HLR

Tipo de Tecnologia

Situação

Interface

funcionalidade

Online/

C

da

Não

Síncrona

identificada no

Output

ciclo 1

Remover

Já

identificada

Cliente

(a validar)

Alterar Perfil

Já

identificada

(a validar)
Sistema E/

Criar cliente

AAA
Reiniciar Senha

Online/

CORBA

Já

identificada

Síncrona

(a validar)

Output

Já

identificada

(a validar)
Sistema F/ VoiceMail

Criar

caixa Online/

PL/SQL

Já

identificada

postal

Assíncro

(a validar)

Reiniciar Senha

na

Não

Output

identificada no
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Sistema/

Interface

Sub-Sistema

Tipo de Tecnologia

Situação

da

Interface

funcionalidade
ciclo 1

Sistema

F/ Ativar serviço

MissedCalls

Desativar

Online/

Não

Assíncro

identificada no

na

ciclo 1

Output

Não
identificada no

serviço

ciclo 1
Sistema G/ Cobilling

Calcular

Offline/Ar ShellScript

Não

Repasses

quivo

identificada no

Out

ciclo 1

Output
Sistema G/

Retarifar

Offline/Ar ShellScript

Não

Re-rating

chamadas

quivo In

identificada no

Input

ciclo 1

Quadro 12: Modelo de lista de interfaces internas
Fonte: Autora
Sistema/

Interface

Tipo

Sub-Sistema
Sistema Legado/

de Invocação

Interface
Recarga Manual

CRM

Situação

da

funcionalidade

Online/

menu:

Não

Síncrona

Recarga >

identificada no

Input

ciclo 1

(url:

Recarga

Não

www.exemplo.co

Contingência

identificada no

m

user/pw:

ciclo 1
Cancelamento de

Não

Recarga

identificada no

admin/***)

ciclo 1
Consulta

do Online/

menu:

Já

identificada

histórico

de Síncrona

Recarga >

(a validar)

Output

recargas
Emissão da Nota

Já

Fiscal

(a validar)

Recarga

de

identificada
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Sistema/

Interface

Tipo

Sub-Sistema

de Invocação

Interface

Situação

funcionalidade

Sistema Legado/ Relatório

de Online/

menu:

Já

Backoffice

acessos

de Assíncrona

Relatórios

(a validar)

(url:

usuários

Output

> Controle

www.exemplo.co
m

da

identificada

de Acesso
Ajuste de saldo Online/

menu:

Já

(crédito/débito)

Síncrona

Ajustes>

(a validar)

Input

Ajuste

user/pw:
admin/***)

9.2.2 ATIVIDADE 2.2 – ANÁLISE

identificada

de

Saldo
DAS

FUNCIONALIDADES

DISPONÍVEIS

NAS

INTERFACES

A partir desta lista de interfaces, uma segunda atividade deve ser realizada,
aprofundando-se nos processos visíveis e disponíveis em cada uma das
interfaces identificadas.
Além destes processos, deve-se observar a existência de processos internos,
como relógios que desencadeiam outros processos no sistema que gerem
saídas funcionais, como a geração de relatórios, alterações nas informações
armazenadas pelo sistema ou ainda estímulos a outros sistemas com os quais
interage.
A seguir, apresentam-se os procedimentos detalhados desta atividade (ver
Figura 27, 2º e 3º blocos).
9.2.2.1 P ROCEDIMENTO 1: D ESENHAR E P LANEJAR OS TESTES C AIXA P RETA
( ANÁLISE FUNCIONAL DAS INTERFACES )

Descrição: A preparação dos testes deve ser feita com a produção de uma
ficha que indique as condições em que cada teste será executado no
procedimento seguinte, assim como as manipulações prévias de dados para a
viabilização das condições indicadas.
A partir as informações coletadas na atividade anterior, os testes Caixa Preta
serão planejados, tomando como base a seguinte regra:
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- Serão realizados testes para os casos de uso já identificados e especificados
nas atividades anteriores (conforme coluna “situação da funcionalidade” –
Quadro 11/Quadro 12);
- Serão realizados testes para os novos casos de uso identificados a partir
desta atividade (conforme coluna “situação da funcionalidade” – Quadro
11/Quadro 12).
Entrada: Lista das interfaces externas e internas identificadas na atividade
anterior. Serão realizados estímulos para as funcionalidades classificadas
como “Input” (ou seja, que recebe um estímulo externo e pontual de um
usuário do sistema) na coluna “Tipo de interface” (Quadro 11/Quadro 12)
destas duas listas. As funcionalidades classificadas como “Output” (ou seja,
que produz um estímulo em um sistema externo) serão observadas antes e
depois da execução dos estímulos para se avaliar o resultado de cada caso de
teste.
Saída: Planejamento dos testes Caixa Preta (conforme modelo apresentado no
Quadro 13).
O Quadro 13 representa o modelo da ficha de testes utilizada neste
procedimento.
Quadro 13: Modelo de ficha de testes
Fonte: Autora
Sistema/

Interface

Dados de

Sub-Sistema

Resultado

Execução

entrada

Sistema Legado/

Recarga

Linha:

Estímulo

CRM

Manual

1199991234

interface web

(url:

Cancelamento

Valor: R$20

www.exemplo.co

de Recarga

m

Consulta

do Linha:

Estímulo

histórico

de 1199991234

interface web

user/pw:

recargas

admin/***)

Nota Fiscal de

da

da

Recarga
Sistema
Backoffice

Legado/ Relatório
Acessos

de -

Estímulo

da

interface web
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Sistema/

Interface

Sub-Sistema

Dados de

Resultado

Execução

entrada

(url:

Ajuste de saldo Linha:

Estímulo

www.exemplo.co

(crédito/débito)

interface web

m

1199991234

da

Operação:
Débito

user/pw:

Valor: R$10

admin/***)
9.2.2.2 P ROCEDIMENTO 2: E XECUÇÃO DOS TESTES C AIXA P RETA ( ANÁLISE
FUNCIONAL DAS INTERFACES )

Descrição: Nesta atividade devem ser executados os testes Caixa Preta
planejados na atividade anterior para cada interface identificada.
Entrada: Ficha de planejamento dos testes Caixa Preta.
Saída: Os resultados dos testes (a serem documentados na coluna
“Resultados” do Quadro 13) devem produzir novos casos de uso, que devem
ser documentados de acordo com os modelos apresentados na seção 9.1.3.
Nas situações em que o caso de uso gerado pelo teste Caixa Preta já estiver
documentado, ele deve ser validado e refinado mediante os resultados obtidos
no teste.
9.2.3 ATIVIDADE 2.3 – CLASSIFICAR E AGRUPAR OS REQUISITOS LEVANTADOS
As informações levantadas podem ser agrupadas de acordo com o domínio de
negócio, a fim de facilitar a aplicação das técnicas de engenharia de software
durante o trabalho de recuperação dos requisitos de software do sistema
legado.
A seguir apresenta-se o procedimento detalhado desta atividade (ver Figura 27,
4º bloco).
9.2.3.1 P ROCEDIMENTO 1: A NÁLISE DOS RESULTADOS DOS TESTES

Descrição: Após a execução dos testes Caixa Preta, os analistas devem
realizar uma leitura dos resultados apresentados com o objetivo de levantar e
agrupar os requisitos de acordo com o tipo de interface que os tratam.
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Entrada: Resultados produzidos pela execução dos casos de testes planejados
na atividade anterior.
Saída: Requisitos levantados e agrupados de acordo com o domínio de
negócio que especificam.
A classificação e o agrupamento seguem respectivamente os padrões
utilizados na engenharia de requisitos, e os domínios de negócio contidos no
padrão TAM do TM Fórum.
O Quadro 14 apresenta as classificações e os grupos utilizados para
organização e localização dos requisitos de software levantados neste trabalho.
Quadro 14: Classificações e grupos de requisitos
Fonte: Autora
Grupo

Nome

Descrição

init_interface

Interface PL/SQL

prv_interface

Interface

C

destinada

aos

sistemas

de

Tipo de interface de estímulo

aprovisionamento
net_interface

Interfaces Diameter ou CAP/INAP destinadas
a

comunicação

com

a

rede

de

destinadas

aos

telecomunicações (SCPs)
uif_interface

Interface

HTTP/HTTPS

sistemas externos de TI
crm_interface

Interface gráfica destinada ao usuário final
(papel de atendente)

selfcare_interface

Interface gráfica destinada ao usuário final
(papel de cliente)

med_interface

Interface para processamento (in) e geração
(out) de arquivos

9.2.4 ATIVIDADE 2.4 – EVOLUÇÃO

DAS

FICHAS

DE

ESPECIFICAÇÃO

DOS

REQUISITOS FUNCIONAIS

Em seguida, inicia-se a criação de fichas de requisitos seguindo os modelos
apresentados nas atividades anteriores, como resultado da análise inicial dos
documentos e das interfaces.
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A ficha de especificação gerada no subprocesso 1 deve ser evoluída ao final do
subprocesso 2 por meio do refinamento dos casos de uso já produzidos e da
inclusão de novos casos de uso identificados no subprocesso 2.
A seguir, apresenta-se o procedimento detalhado desta atividade (ver Figura
27, 5º bloco).
9.2.4.1 P ROCEDIMENTO 1: E SPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS POR MEIO DE CASOS
DE USO

Descrição: Uma última leitura mais aprofundada dos resultados dos testes deve
ser realizada com o objetivo de especificar cada novo Caso de Uso levantado e
validar os já levantados no ciclo anterior.
Nesta última atividade os analistas deverão recorrer à consulta dos
desenvolvedores especialistas para esclarecimento de ambiguidades ou
dúvidas oriundas da análise dos resultados dos testes em comparação às
especificações dos casos de uso recuperados no ciclo anterior e validados
neste ciclo.
Entrada: Análise dos resultados dos testes caixa preta realizada na atividade
anterior do ciclo 2.
Saída: Os casos de uso que já haviam sido levantados e especificados no ciclo
1 devem ser validados a partir dos resultados dos testes respectivos, com o
objetivo de serem complementados e refinados. A lista dos novos Casos de
Uso levantados durante este ciclo deve ser completada com o preenchimento
do campo “Descrição” e os analistas devem criar os requisitos de software
derivados da análise inicial, referenciando a nova fonte de conhecimento, ou
seja, a ficha criada a partir do diagrama e das listas de casos de uso e atores
produzidos durante este ciclo.
Ao final do processo é complementado o artefato que documenta os requisitos
de software levantados e especificados, por meio de diagramas de caso de uso
(Figura 26) e informações complementares (Quadro 8 e Quadro 9), conforme
criados no ciclo 1 e apresentados na seção Atividade 1.3 – Redocumentação
dos requisitos levantados.
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9.3 SUBPROCESSO 3 – RECUPERAÇÃO DE REQUISITOS POR MEIO DA
ANÁLISE COMPORTAMENTAL

Nesta seção são detalhadas as atividades que constituem o subprocesso 3,
apresentado na Figura 23. A Figura 29 apresenta os procedimentos envolvidos
nas atividades do subprocesso 3 da pesquisa.

Figura 29: Procedimentos do subprocesso de recuperação de requisitos por
meio da análise comportamental (nos traços de execução – logs)
Fonte: Autora
9.3.1 ATIVIDADE 3.1 – ANÁLISE

DO

COMPORTAMENTO

DO

SISTEMA

PARA

OBTENÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Após a conclusão dos testes Caixa Preta, nos quais foram produzidos
estímulos ao sistema e seus resultados foram recolhidos, os traços de
execução (logs) gerados pelo sistema nestes testes devem ser analisados. O
objetivo desta atividade é complementar a captura de requisitos, especialmente
na perspectiva não funcional dos cenários construídos na Atividade 2.2 –
Análise das funcionalidades disponíveis nas interfaces do subprocesso 2.
Dentre as análises realizadas nesta atividade, encontram-se as latências dos
processos de negócio e a segurança na transmissão e armazenamento dos
dados utilizados pelo sistema.
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A seguir apresenta-se o procedimento detalhado desta atividade (ver Figura 29,
1º bloco).
9.3.1.1 P ROCEDIMENTO 1: L OCALIZAR E IDENTIFICAR OS ARQUIVOS DE REGISTRO
DOS LOGS

Descrição: Para se iniciar o subprocesso 3 a primeira atividade é identificar o
repositório (ou os repositórios) onde os registros dos traços de execução
produzidos pelo sistema legado são armazenados e localizá-los. Nesta
atividade, é necessário também conhecer a estrutura da informação utilizada
pelos desenvolvedores para a construção dos logs gerados. Esta informação
deve ser obtida pelos manuais de boas práticas de desenvolvimento, se houver
ou ainda pela consulta aos desenvolvedores.
Entrada: Informações das máquinas, diretórios, usuário e senha para acesso,
padrões de nomenclatura dos documentos, padrões de estrutura dos
documentos sobre os registros dos traços de execução do sistema legado.
Saída: Lista dos documentos/arquivos existentes do sistema legado com o
registro dos logs e a estrutura da informação na qual se baseiam estes
registros.
9.3.2 ATIVIDADE 3.2 – CLASSIFICANDO E AGRUPANDO A INFORMAÇÃO
A classificação e o agrupamento seguem os padrões utilizados na engenharia
de requisitos, neste caso, os requisitos não funcionais, os quais ainda podem
ser agrupados de acordo com o atributo de qualidade que se refere.
A seguir apresenta-se o procedimento detalhado desta atividade (ver Figura 29,
2º bloco).
9.3.2.1 P ROCEDIMENTO 1: A GRUPAMENTO DOS REQUISITOS LEVANTADOS POR
DOMÍNIO DE NEGÓCIO

Descrição: Após a coleta dos registros referentes aos traços de execução
(logs) produzidos pelo sistema legado, os analistas devem realizar uma leitura
dos resultados apresentados com o objetivo de levantar e agrupar os requisitos
de acordo com os atributos de qualidade que tratam, de acordo com o Quadro
15 apresentado nesta seção.
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Entrada: Lista de atributos de qualidade e métricas obtidos nos documentos de
SLA; classificação de requisitos não funcionais de acordo com a norma ISO
9126 (2001).
Saída: Requisitos levantados e agrupados de acordo com os atributos de
qualidade definidos no Quadro 15.
O Quadro 15 apresenta as classificações e os grupos utilizados para
organização e localização dos requisitos de software levantados neste
processo.
Quadro 15: Classificações e grupos de requisitos não funcionais
Fonte: Autora
Grupo

Classificação

Nome

Descrição

Desempenho

rnf_desempenho

Requisitos não funcionais que
garantem as latências exigidas
nos

processos

de

negócio

suportado pelo sistema
Disponibilidade

rnf_disponibilidade

Requisitos não funcionais que
garantem a continuidade do
negócio suportado pelo sistema

Requisito não funcional

em

casos

de

falhas

comprometem

que
sua

disponibilidade parcial ou total
Escalabilidade

rnf_escalabilidade

Requisitos não funcionais de
suporte à evolução volumétrica
de

armazenamento

e

processamento de dados
Segurança

rnf_segurança

Requisitos não funcionais que
garantem a segurança exigida
por padrões de mercado no
contexto organizacional (PCIDSS) ou pela legislação local
ou internacional (por exemplo:
Lei Sabarnes-Oxley)

Manutenibilidade

rnf_manutenibilidade

Requisitos não funcionais que
dão suporte à manutenção e
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Grupo

Classificação

Nome

Descrição
operação do sistema (exemplo:
registro de logs, simuladores de
situações de erro, operações
corretivas,

sincronismos

de

dados)
Confiabilidade

rnf_confiabilidade

Requisitos não funcionais de
confiabilidade (workaround de
processos
resiliência

de
a

contingenciais,

negócio,

falhas,

fluxos

monitorias

preventiva e de remediação)
Compatibilidade

rnf_compatibilidade

Requisitos não funcionais de
compatibilidade tecnológica

9.3.3 ATIVIDADE 3.3 – EVOLUÇÃO/CRIAÇÃO

DE FICHAS DE ESPECIFICAÇÃO DOS

REQUISITOS

Em seguida, inicia-se a evolução das fichas de requisitos funcionais, seguindo
os modelos apresentados nas atividades anteriores, além da criação das fichas
de requisitos não funcionais como resultado da análise comportamental por
meio dos traços de execução do sistema legado.
A seguir, apresentam-se os procedimentos detalhados desta atividade (ver
Figura 29, 3º e 4º blocos).
9.3.3.1 P ROCEDIMENTO 1: E SPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS POR
MEIO DE LINGUAGEM NATURAL

Descrição: Uma segunda leitura mais aprofundada nos traços de execução
deve ser realizada com o objetivo de especificar os requisitos não funcionais
registrados. Nesta atividade os analistas deverão recorrer à consulta dos
desenvolvedores especialistas para esclarecimento de ambiguidades ou
dúvidas oriundas da análise dos registros.
Os requisitos não funcionais serão documentados por meio de linguagem
natural sem estruturação, no entanto, atendendo aos parâmetros e métricas
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padrões para cada tipo de atributo de qualidade analisado, quando for possível
obter tais informações da fonte analisada.
Entrada: Registros dos traços de execução (logs) produzidos pelo sistema
legado que será alvo do trabalho desenvolvido nesta pesquisa, devidamente
agrupados e classificados, conforme atividade anterior.
Saída: Os analistas devem criar os requisitos não funcionais derivados da
análise inicial, referenciando a nova fonte de conhecimento e a classificação do
requisito, o resultado da atividade anterior.
Após a documentação dos requisitos não funcionais, a ficha de especificação
dos requisitos funcionais, gerada e refinada pelos subprocessos 1 e 2, deve ser
evoluída ao final do subprocesso 3 por meio do refinamento dos casos de uso
já produzidos e da inclusão de novos casos de uso identificados no
subprocesso 3.
9.3.3.2 P ROCEDIMENTO 2: E VOLUÇÃO /R EFINAMENTO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS
( CICLOS 1 E 2) POR MEIO DE CASOS DE USO

Descrição: Uma última leitura mais aprofundada dos resultados dos traços de
execução (logs) deve ser realizada com o objetivo de refinar os Casos de Uso
levantados nos processos anteriores. Nesta última atividade os analistas
deverão

recorrer

à

consulta

dos

desenvolvedores

especialistas

para

esclarecimento de ambiguidades ou dúvidas oriundas da análise dos registros.
Entrada: Trechos de registros dos traços de execução que serão alvos do
trabalho desenvolvido nesta atividade, conforme o agrupamento e classificação
realizada na atividade anterior.
Saída: A lista de Casos de Uso deve ser completada com o preenchimento do
campo “Descrição” e os analistas devem evoluir os requisitos de software
derivados da análise inicial, referenciando a nova fonte de conhecimento.

9.4 SÍNTESE DO PROCESSO FINAL
A estrutura do processo final é apresentada na Figura 30.
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Esta figura resume a estrutura do processo, a partir dos subprocessos, atividades e procedimentos que o constituem.

Processo

Subprocesso 1

Atividade 1.1

Procedimento
1

Atividade 1.2

Procedimento
1

Subprocesso 2

Atividade 1.3

Procedimento
1
Procedimento
2

Atividade 2.1

Procedimento
1

Atividade 2.2

Procedimento
1

Atividade 2.3

Procedimento
1

Subprocesso 3

Atividade 2.4

Atividade 3.1

Procedimento
1

Procedimento
2

Figura 30: Estrutura do processo a partir dos subprocessos, atividades e procedimentos
Fonte: Autora

Procedimento
1

Atividade 3.2

Procedimento
1

Atividade 3.3

Procedimento
1
Procedimento
2
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O Quadro 16 resume as atividades e procedimentos executados em cada
passo dos três ciclos da Pesquisa-Ação (PA) descritos na Figura 24,
detalhados nos capítulos subsequentes deste trabalho.
Quadro 16: Resumo das atividades e procedimentos dos ciclos da PA
Fonte: Autora
Ciclos da Passos da PA

Atividade

Procedimento

PA
Ciclo 1 – Recuperação de requisitos por meio da análise de documentações

Coleta

de Atividade 1.1 – Análise Procedimento

Documentos

das

documentações Identificação
disponíveis
para localização
obtenção dos requisitos
funcionais

e

e
dos

documentos existentes

não

funcionais
Análise

e Atividade

Classificação

1.2

Classificando
agrupando

– Procedimento

1:

e Agrupamento

dos

os documentos

e

requisitos

documentos e requisitos por domínio de negócio
levantados
Registro dos Atividade

– Procedimento

1.3

Requisitos

Redocumentação

(UML)

requisitos levantados

1:

dos Construção do Diagrama de
Casos de Uso
Procedimento

2:

Especificação

dos

requisitos

por

meio

de

casos de uso
Avaliação

REUNIÃO COM EQUIPE DE ANALISTAS DO
SISTEMA LEGADO E CONCLUSÃO PARCIAL

de interfaces

requisitos por meio da análise

Identificação
Ciclo 2 – Recuperação de

1:

Atividade

2.1

– Procedimento 1: Localizar

das interfaces Identificando o contexto e
identificar
os
de utilização do sistema e documentos existentes
suas interfaces (sistemas
externos e usuários)
Análise
identificação
das

e Atividade 2.2 – Análise Procedimento 1: Desenhar
das

funcionalidades e Planejar os testes Caixa

funções disponíveis nas interfaces

expostas

Preta (análise funcional das
interfaces)
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Ciclos da Passos da PA

Atividade

Procedimento

PA
Estímulo das Atividade 2.2 – Análise Procedimento 2: Execução
interfaces

das

funcionalidades dos

testes

(Testes Caixa disponíveis nas interfaces

(análise

Preta)

interfaces)

Caixa

Preta

funcional

das

Atividade 2.3 – Classificar Procedimento

1:

Análise

e agrupar os requisitos dos resultados dos testes
levantados
Atividade 2.4 – Evolução Procedimento
das

fichas

de Especificação

especificação

dos requisitos

requisitos funcionais
Avaliação

1:

por

dos
meio

de

casos de uso
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Atividade 3.1 – Análise do Procedimento 1: Localizar e

Ciclo 3 – Recuperação de requisitos por meio da análise comportamental

Identificação

dos traços de comportamento
execução

sistema

(logs)

dos

para

do identificar os arquivos de
obtenção registro dos logs

requisitos

não

funcionais
Análise

e Atividade

classificação

– Procedimento

3.2

Classificando

1:

e Agrupamento dos requisitos

agrupando a informação

levantados por domínio de
negócio

Registro dos Atividade

3.3

– Procedimento

1:

de Especificação

dos

requisitos

Evolução/Criação

(Linguagem

fichas de especificação requisitos

Natural
UML)

e dos requisitos

por

meio

não

funcionais

de

linguagem

natural
Procedimento

2:

Evolução/Refinamento dos
requisitos funcionais (ciclos
1 e 2) por meio de casos de
uso
Avaliação
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Na

pesquisa

proposta

por

este

trabalho,

parte-se

inicialmente

das

documentações de especificação existentes do sistema legado, e, portanto a
primeira técnica a ser aplicada no Ciclo 1 é extração de conhecimento das
documentações e a respectiva especificação por meio da UML.
A identificação das interfaces do sistema (sejam elas interfaces homemmáquina ou máquina-máquina) é também fundamental para a extração dos
requisitos do sistema e viabiliza a aplicação de testes Caixa Preta, que também
colaboram com a extração de requisitos de negócio do sistema legado.
Portanto, a segunda técnica que será aplicada no Ciclo 2 é a execução dos
testes Caixa Preta nas interfaces do sistema legado para as funcionalidades
expostas, com os objetivos de complementar a especificação produzida, e
também validar os requisitos extraídos das documentações de especificação
analisadas previamente.
Os resultados obtidos por meio da aplicação desta técnica deverá
complementar a especificação produzida no Ciclo 1, dentro da estruturação dos
diagramas UML utilizados.
Finalmente, com o propósito de complementar os requisitos obtidos nos ciclos
anteriores, os traços de execução deverão ser analisados, abstendo-se, no
entanto de analisar os processos que já estiverem especificados e validados,
ou seja, apenas os processos que não estiverem identificados ao final do Ciclo
2 é que deverão ser analisados por meio dos traços de execução do sistema
legado.
Tal análise deve se concentrar principalmente em processos de negócio cujos
estímulos sejam internos ao sistema, por exemplo, processos periódicos como
geração de relatórios ou geração de alarmes com base em condições prédefinidas pelo negócio e que, portanto não são observadas pela técnica de
caixa preta e podem não ter sido extraídas das documentações de
especificação analisadas.
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10 DISCUSSÃO FINAL
Este capítulo inicia-se pelas conclusões finais referentes aos resultados obtidos
na Pesquisa-Ação e às conclusões parciais descritas nos capítulos anteriores.
Em seguida são apresentadas as contribuições que este trabalho traz à área
de engenharia reversa de software, mais especificamente aplicada a sistemas
legados e recuperação dos requisitos suportados por eles. Finalmente, são
feitas algumas sugestões de trabalhos futuros e considerações finais que
trazem para reflexão do leitor alguns aspectos observados como limitadores
para o processo obtido ao final do trabalho.

10.1 CONCLUSÕES
Dadas às premissas inicialmente colocadas a este trabalho (existência de
documentação significativa do sistema legado, acesso restrito aos analistas e
colaboradores da empresa fornecedora do sistema legado – sem contato com
os usuários finais da área cliente, existência de código fonte em diferentes
estruturas e linguagens de programação), assim como as restrições
conhecidas a priori, como, por exemplo, a impossibilidade de se aferir um nível
quantitativo de cobertura dos requisitos recuperados, definiu-se um conjunto de
perguntas para se avaliar o trabalho parcialmente a cada conclusão de ciclo da
Pesquisa-Ação .
Visando a orientar as conclusões finais deste trabalho, procurou-se responder
à seguinte questão relativa a esta Pesquisa-Ação e todos os ciclos executados
durante o seu desenvolvimento:
-

Como aplicar técnicas de Engenharia de Software para a obtenção dos
requisitos de um sistema legado por meio de um processo para a
recuperação destes requisitos?
1. A análise dos documentos existentes do sistema legado e sua
reestruturação mostrou-se uma técnica bastante importante para
a recuperação dos requisitos de software do sistema, pois foi
possível observar que alguns requisitos recuperados não foram
identificados nas outras fontes de requisitos analisadas.
2. A separação e organização das informações analisadas nas
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atividades envolvidas em cada ciclo, em domínios de negócio e
classificação dos requisitos mostraram-se eficientes no aspecto
que viabilizaram o paralelismo do trabalho, assim como
endereçou a estratégia de modularização do sistema legado
(monolítico) em sub-sistemas com funções bem definidas, além
de permitir que o trabalho fosse aplicado a um domínio de
negócio restrito e principalmente, seu resultado viabiliza o início
da construção de um novo sub-sistema, para a substituição
parcial do sistema legado.
3. A aplicação da técnica de análise das interfaces do sistema por
meio da aplicação de testes caixa preta mostrou-se relevante,
pois além de complementar a análise dos documentos,
incorporando novos requisitos que foram recuperados, também
foi extremamente útil para a validação dos requisitos recuperados
a partir dos documentos do sistema legado. Esta técnica, apesar
de incorporar menos requisitos funcionais que a técnica anterior
no contexto em que esta pesquisa foi realizada, permitiu garantir
um maior grau de confiabilidade aos resultados produzidos,
devido à validação proporcionada por ela.
4. Tanto a técnica de análise de documentos, apliquanto a técnica
de análise de interfaces, de um modo geral, tendem a recuperar
requisitos do sistema legado classificados como funcionais.
5. A técnica de análise dos traços de execução do sistema legado
complementou o resultado final do processo com a recuperação
dos requisitos não funcionais, assim como permitiu ampliar a
cobertura para a recuperação dos requsitos funcionais não
obtidos nos subprocessos anteriores, especialmente requisitos
não funcionais enquadrados nos atributos de qualidade de
desempenho e disponibilidade, de acordo com norma ISO 9126
(2001).
De modo que a resposta á questão principal desta dissertação de mestrado
pode ser respondida utilizando-se o processo obtido na Figura 23, onde
inicialmente aplicou-se o subprocesso 1 descrito pelas suas respectivas
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atividades e procedimentos indicados na seção 9.1 Subprocesso 1 –
Recuperação de requisitos por meio da análise de documentações.
Conforme as conclusões parciais apresentaram nos capítulos previamente
desenvolvidos neste trabalho, é possível verificar que a definição do processo
de recuperação de requisitos por meio da engenharia reversa iniciou-se com
um foco bastante dirigido à análise de documentação do sistema legado, que
foi abordado no ciclo 1 da Pesquisa-Ação.
No entanto, restringir-se aos documentos do sistema legado mostrou-se
insuficiente para o propósito da pesquisa, ou seja, recuperar os requisitos do
legado com o objetivo de, posteriormente, viabilizar a reconstrução de um
sistema substituto.
Após esta constatação, o processo inicial foi refinado com a concatenação de
diferentes técnicas de engenharia de software, dentro de novos subprocessos,
definidos para a complementação dos resultados iniciais obtidos no ciclo 1.
Estas técnicas foram escolhidas de acordo com as fontes de informação
disponíveis e acessíveis, definidas como foco de cada subprocesso
complementar, os quais foram executados nos 2 ciclos subsequentes da
Pesquisa-Ação.
Estas fontes de informação utilizadas em complemento aos documentos do
sistema legado durante os ciclos 2 e 3, partiram do próprio sistema legado, tal
como ele estava implementado no período em que este trabalho foi
desenvolvido, o que permitiu também verificar a veracidade da fonte de
informação utilizada no ciclo 1.
Situações de desvio dos resultados, em que os requisitos documentados
estavam obsoletos, ambíguos ou incompletos puderam ser sanadas, após a
verificação das funcionalidades disponibilizadas aos usuários e sistemas
externos do legado.
Em algumas situações pontuais de conflito entre os resultados obtidos em
determinados requisitos nos ciclos 1 e 2 foram esclarecidas junto à equipe de
desenvolvimento, que apoiou o trabalho com a verificação do código fonte,
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para que se chegasse a um consenso sobre o que exatamente aquele requisito
especificava.
O resultado final deste trabalho está detalhado no capítulo 9, o qual apresenta
o processo final desenvolvido, com todos seus elementos, ou seja,
subprocessos, atividades e procedimentos, para a recuperação de requisitos
do sistema legado por meio da engenharia reversa de software.
A Figura 30 e o Quadro 16 sintetizam os resultados obtidos nesta Pesquisa-Ação.

10.2 CONTRIBUIÇÕES
A aplicação do processo final, por meio da Pesquisa-Ação apresentada durante
a parte prática desta pesquisa, possibilitou a realização das seguintes
contribuições:
-

Utilizar técnicas de engenharia de software para analisar as diferentes
fontes de informação com o objetivo de recuperar os requisitos de
sistemas legados;

-

Apresentar diferentes possibilidades de fontes de informação a partir das
quais é possível aplicar técnicas para recuperar os requisitos do sistema
legado;

-

Apresentar a contribuição individual de cada técnica, dentro da
sequência proposta no processo, e para cada tipo de requisito a que
cada técnica mais se adequa;

-

Desenvolvimento de um processo (verificado na parte prática) visando à
concatenação das técnicas para recuperar os requisitos de software,
utilizando as fontes de informação definidas nesta pesquisa.

-

Opção à engenharia reversa de software (utilizada a partir da leitura
direta de código fonte), minimizando a distorção dos requisitos
recuperados devido a defeitos inseridos no código fonte ao longo da vida
útil do sistema legado.
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10.3 SUGESTÕES E FUTUROS TRABALHOS
Sugere-se a aplicação do processo resultante a um sistema legado, cuja
documentação seja praticamente inexistente, para se identificar a necessidade
de técnicas adicionais relevantes às propostas neste trabalho, já que o
subprocesso 1 terá pouca aplicabilidade neste contexto.
Além disso, sugere-se que sejam desenvolvidos trabalhos futuros que validem
a qualidade dos artefatos produzidos na aplicação do processo desenvolvido
neste trabalho por meio da sua utilização no processo de desenvolvimento de
software do novo sistema que deverá substituir o sistema legado analisado,
com a engenharia avante (forward).
Outra sugestão para avaliação da robustez do processo desenvolvido por este
trabalho é a comparação dos resultados obtidos a partir da aplicação dele,
confrontados aos resultados produzidos por um analisador de código fonte,
num contexto em que há mais de uma linguagem de programação (com
diferentes orientações – procedimentos/objetos, por exemplo).
Finalmente, para verificar-se o nível de cobertura oferecido pelo processo,
propõe-se que a fase de desenvolvimento forward do novo sistema que irá
substituir o sistema legado no domínio de negócio analisado, seja
acompanhada, para que sejam constatados os requisitos que não foram
recuperados ou suficientemente especificados com as técnicas utilizadas, e
assim, o processo seja mais uma vez refinado.

10.4 SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DO PROCESSO
Sugere-se a alteração na forma de concatenação dos subprocessos, iniciandose o processo pelo subprocesso 2 ao invés do 1, em um contexto de aplicação
no qual assume-se que a documentação existente do sistema legado seja
escassa e pobre. Neste contexto, seria interessante a automatização previa
dos testes caixa preta, ou ainda a introdução de um novo subprocesso no qual
esta automatização é viabilizada.

10.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A principal limitação da pesquisa é a não garantia quantitativa do nível de
cobertura dos resultados obtidos na aplicação do processo, o que somente
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poderia ser realizado complementando-se o processo final com uma avaliação
extensiva do código fonte do projeto.
Foi possível observar que a qualidade dos resultados obtidos é bastante
variável de acordo com a experiência e o nível de conhecimento prévio do
domínio de negócio dos requisitos analisados, ou seja, a eficiência do processo
apresenta uma dependência significativa dos recursos humanos envolvidos.
O processo final também é dependente de um ambiente no qual a existência
de documentação do sistema legado é verificada e, além disso, os processos
de governança organizacionais sejam seguidos. Desta forma, com alguns
padrões de documentação e desenvolvimento de software existente, o esforço
de aplicação das técnicas propostas fica mais controlado e contido.
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Apêndice A: nomenclatura utilizada na especificação do processo
desenvolvido neste trabalho
A Figura 31, apresenta a estrutura de nomenclatura proposta por Cruz, T.
(2004).

PROCESSO

SUBPROCESSO 1

ATIVIDADE 1

“A”

1

ATIVIDADE 2

“B”

2

SUBPROCESSO 2

1

PROCEDIMENTOS

PASSOS OU SUB-ATIVIDADES

SUBPROCESSO 3

Ocorrências
Clientes internos
Papéis funcionais
Procedimentos
Tarefas
Metas
Indicadores de desempenho
Regras de negócio
Exceções
Anomalias
Tempos
Rotas

Figura 31: Nomenclatura aplicada a processos
Fonte: Cruz, T. (2004)
Com as seguintes definições:
Subprocesso
É um conjunto de atividades correlacionadas que executa uma parte específica
do processo, do qual recebe insumos e para o qual envia o produto do trabalho
realizado por todas as atividades que o compõem.
Atividade
É o conjunto de procedimentos que deve ser executado com o objetivo de
produzir um determinado resultado.
As atividades podem ser classificadas em:


Primárias: são as que têm participação direta na criação do bem ou
serviço, que é objeto do processo;
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Secundárias: são aquelas que não estão diretamente envolvidas com a
produção do bem ou serviço que a organização é responsável. Este tipo
de atividade existe para permitir que as atividades principais sejam
executadas;



Transversais: é o conjunto de várias especialidades, executadas em
uma única operação com a finalidade de resolver problemas. As
atividades transversais compõem processos de negócios transversais.

Procedimento
Trata-se do conjunto de informações para indicar ao responsável por uma
atividade como, quando e com quem um evento deve ser executado. Toda
atividade contém, pelo menos, um evento. Evento é um acontecimento e por
meio de sua realização torna-se possível que cada atividade produza sua parte
do produto, dentro do processo.
Para a tecnologia workflow, o que de fato é importante é o controle dos
eventos, de modo que durante a definição de um processo a ser implementado
por um workflow, o mesmo é realizado passo a passo, definindo-se cada
evento.
Assim, alguns aspectos são importantes na definição de um procedimento: o
que dá início à atividade, de que forma ela deve ser executada e com quais
ferramentas devem ser executadas.
Para executar um evento, há o procedimento que, por sua vez, é dividido em
passos.
Passo
É a menor parte realizável de um procedimento para reduzir um evento em
atividade. O passo é a decomposição de um procedimento, e o conjunto de
passos ou subatividades compõe os procedimentos inerentes a cada um dos
eventos existentes em cada atividade.
Esta decomposição, além de permitir a execução do evento, também ajuda a
racionalizar a atividade.
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Apêndice B – breve descritivo das ferramentas de apoio utilizadas
O termo wiki é utilizado para identificar um tipo de software colaborativo para a
criação de documentos em hipertexto. A ferramenta web permite que os
documentos sejam editados coletivamente com uma linguagem de marcação
muito simples e eficaz, através da utilização de um navegador web.
O JIRA é uma ferramenta proprietária, desenvolvida pela empresa Atlassian 5
para o acompanhamento de projetos para as equipes de construção
de software, altamente configurável aos processos e métodos de trabalho de
cada organização. Esta ferramenta permite o trabalho colaborativo nas
diferentes atividades do processo de desenvolvimento de software, desde a
gestão do projeto, a gestão dos requisitos, dos testes, defeitos, modelagem e
rastreabilidade do código com os demais artefatos a ele relacionados.
No âmbito do trabalho desenvolvido pela presente pesquisa, estas ferramentas
serão

utilizadas

respectivamente

para

a

construção

e

gestão

das

especificações de requisitos, que serão recuperados e evoluídos à medida que
o processo desenvolvido inicialmente é refinado ao longo dos ciclos da
Pesquisa-Ação.
A utilização destas ferramentas facilita o trabalho colaborativo, pois são
ferramentas que permitem o acesso remoto (por meio da internet) pelos
analistas envolvidos na Pesquisa-Ação, sem que as informações produzidas
sejam armazenadas e evoluídas localmente no ambiente de um colaborador
específico. No entanto, é possível a utilização de ferramentas convencionais de
edição de texto, como o Word, por exemplo, para a construção dos artefatos
propostos, sem nenhum ônus aos resultados do processo.

5

http://www.atlassian.com/company

