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RESUMO
A necessidade de aumentar a efetividade dos documentos gerados durante a
construção de um software, de melhorar a compreensão dos conteúdos por parte
dos desenvolvedores, e representar as funcionalidades de um software é um desafio
no ciclo de vida de desenvolvimento de um software. O objetivo deste trabalho é
elaborar um método para a descrição de regras e a apresentação do funcionamento
do software, com a ajuda de protótipos funcionais. Além de representar o software
na fase de requisitos, os protótipos serão a entrada para a fase de construção,
devendo ser reaproveitados. O trabalho descreve as sequências das etapas da
aplicação do método e, por meio de uma prova de conceito, constrói a
funcionalidade de um software aplicando o método para comparação com o método
tradicional de especificação utilizando-se RUP e UML. Assim, esta pesquisa
contribui com o uso de protótipos como principal documento para a construção de
software, substituindo os documentos descritivos usados no ambiente empresarial e
no acadêmico.

Palavras-chave: Método de especificação, Protótipos, Prototipação, Documentação,
Especificação.

ABSTRACT

Software Specification Method using Prototypes
The need to increase effectiveness of the documents generated during
software development, to improve developers’ comprehension of such documents,
and to represent the software functional designs, is a challenge in the software
development life cycle. The main purpose of this work is to establish a method to
describe rules and functional designs of software, with the help of functional
prototypes. Besides describing software in the specification phase, prototypes will
serve as the development phase input, demanding reuse. This work describes the
sequences of the stages to implement the method and, by proof of concept, builds a
software functionality applying the method for comparison with the traditional
specification method, based upon RUP and UML. Therefore, this research
contributes to the use of prototypes as the main document for software development,
replacing descriptive documents currently used in corporate and academic
environments.

Keywords: Specification
Specification.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
Apesar de os processos tradicionais de desenvolvimento de software
constituírem uma área consolidada na engenharia de software, os documentos
gerados em qualquer um deles são relativamente extensos e, em alguns casos,
chegam a ser redundantes, e têm sua efetividade questionada, como ocorre nas
pesquisas de Parnas (2012), Waldmann e Borges et al. (2011). Um bom exemplo
são as empresas obrigadas a seguir a Lei Sarbanes-Oxley, que adotam padrões de
documentos em grande quantidade e longas extensões para cumprir essa exigência
legal.
Segundo Parnas (2010), em sua pesquisa, os desenvolvedores acreditam que
a maioria da documentação de software contem muitas páginas de textos
desestruturados e prolixos. Além de os documentos serem em número excessivo, as
falhas de desenvolvimento de um software decorrem da produção de documentos
inadequados. Outro ponto importante reside na falta de interesse por parte dos
desenvolvedores no conteúdo dos documentos. O não entendimento de como a
documentação pode ser usada durante o ciclo de vida de desenvolvimento de um
software faz com que sejam criados documentos de pouca utilidade e,
consequentemente, inaproveitáveis (PARNAS, 2010).
Parnas (2010), ainda nessa pesquisa, relaciona alguns motivos de a
documentação ser, por muitos, desconsiderada de um projeto de software. Quatro
desses motivos são: a enorme falta de interesse, por parte dos desenvolvedores, na
confecção de documentos de software; o fato de, muitas vezes, a documentação
ficar sob a responsabilidade de um técnico que não conta com todos os detalhes da
funcionalidade, e se tornam, assim, inconsistentes e incompletos; os usuários do
software sentem que os documentos são mal organizados e pouco confiáveis, os
desenvolvedores, por sua vez, preferem simplesmente olhar o código a entender a
documentação; por fim, para o usuário, a documentação parece ser apenas uma
ajuda ou lista de perguntas frequentes. O usuário também encontra dificuldades
quando deseja encontrar detalhes sobre a construção; os documentos mostram-se
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complexos, pois neles, perguntas incomuns não têm respostas – daí o nome de “lista
de perguntas frequentes”.
Ainda de acordo com Parnas (2010), os desenvolvedores de software relatam
que documentação é uma coleção de palavras amontoadas em milhares de páginas
de descrições introdutórias e desestruturadas. E como forma para tratar esse
problema, Waldmann (2011) aborda maneiras similares aos métodos ágeis, como
por exemplo, Scrum, Agile e Kanban, nos quais os autores apontam os esforços
para a elaboração de documentos mais úteis ao projeto. A constatação dessas
dificuldades motivou esta pesquisa sobre o assunto de compreensão de software,
que é uma atividade fundamental para a construção de software e que também
exige um dispêndio de tempo por parte dos desenvolvedores. Rajlich et al. (2002)
enfatizam que um software não compreendido não pode ser alterado, e a
documentação e os artefatos são movidos pela necessidade de compreensão.
Assim, documentos mal compreendidos geram softwares com características
inadequadas. O estudo feito por Roehm et al. (2012) observa as formas pelas quais
28 desenvolvedores entendem os requisitos ou a funcionalidade de um software e
outro, por Prasad et al. (2012), investiga a maneira mais rápida e precisa de
entendimento, por meio de textos, tabelas ou gráficos.
A pesquisa de Roehm et al. (2012) foi realizada em sete empresas e analisou
a estratégia de 28 desenvolvedores para a compreensão de um software. Segundo
essa investigação, 21 dos entrevistados confiam mais no código-fonte do que nos
documentos. No tocante a essa constatação, a pesquisa de Chen et al. (2012) que
trabalha sobre o quão efetiva e eficiente é a ligação entre a documentação e o
código-fonte que a representa, sobre as técnicas tradicionais de matrizes e
referências cruzadas e sua proposta usando as técnicas de treemap e árvore
hierárquica, técnicas essas que apresentam elementos visuais que ligam os
documentos de requisitos com código-fonte dos componentes correspondentes.
Outro fato descrito como descoberta interessante é que, como alternativa aos
documentos e à leitura do código-fonte, os desenvolvedores colocam-se no papel
dos usuários e, assim, analisam os fluxos e regras visíveis na interface gráfica do
usuário e os comparam com o comportamento desejado da funcionalidade.
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Outros argumentos citados na área de aprendizagem por Prasad et al. (2012)
reforçam a pesquisa de Roehm et al. (2012) sobre o uso de elementos gráficos para
melhorar a compreensão. A pesquisa investiga qual das três formas (textos, tabelas
ou gráficos) de apresentar informações é mais eficaz, rápida e apropriada para uma
mensagem ser apresentada ao público que, na pesquisa de Prasad et al. (2012), foi
composto por 25 estudantes de graduação e pós-graduação.
Roehm et al. (2012) relatam que elementos em forma de gráficos são
compreendidos mais rapidamente que os demais. Porém, os elementos textuais e
tabelas têm maior exatidão. Apesar das diferenças entre as formas pesquisadas, os
autores sugerem não tratar de forma independente e isolada o problema, que
consiste em apresentar informações ao usuário final, mas sim na combinação de
formatos adequados às necessidades da apresentação.
A documentação de um software, os documentos gerados para sua
construção e seu entendimento constituem uma parte complexa da engenharia de
software. Há questões em aberto, como por exemplo, elaboração de documentos
para cada um dos públicos (técnicos ou clientes), como conseguir que as pessoas
que se ocupam da construção de um projeto de software entendam ou produzam
documentos a serem aproveitados por todos. Lethbridge et al. (2003), em seu
estudo, abordam a compreensão da documentação, a utilidade dos documentos, a
atualização durante o ciclo de vida do projeto com exemplos de empresas do mundo
corporativo, empresas

do governo e outras exclusivamente do setor de

telecomunicações.
Uma forma de tentar minimizar esses problemas de documentação e
compreensão de software seria o uso da prototipação, a qual tem como proposta
facilitar a coleta de requisitos e características de um software e apresentar
possíveis cenários, tema mostrado como enfoque introdutório pelos autores Kordon
et al. (2002) e Pressman (2009) e também abordado no artigo de revisão escrito por
Mahmud (2012) e Bernardi et al. (2011). Neste os autores citam as vantagens e
desvantagens dessa técnica e sua importância durante o processo de ciclo de vida
de desenvolvimento do software. Além do mais, relata ele, a prototipação é uma boa
alternativa para apresentar e validar requisitos de um software em conjunto com o
usuário e o desenvolvedor. Além disso, com a prototipação, é possível ressaltar
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aspectos importantes e úteis para o melhor entendimento dos requisitos, simular o
funcionamento de parte do software e também o papel do usuário em seu uso.
Dessa forma, a prototipação contribui com a validação das regras a serem
implementadas pelo software.

1.2 Objetivo
O trabalho tem como objetivo desenvolver um método que visa a documentar
um software do segmento bancário construído para plataforma de internet, por meio
de protótipos e linguagem de programação a fim de reduzir a dificuldade tanto da
documentação descritiva de software como do entendimento do funcionamento
deste. Além disso, pretende fazer com que a documentação seja incrementada até o
produto do software final. Com o auxílio de janelas para os protótipos visuais ou em
comentários de códigos, será possível descrever as regras funcionais, validações e
até mesmo as decisões arquiteturais. Estas podem conter simples referências a
documentos externos do protótipo que explicam, com mais detalhes, itens que
ficariam imprecisos com um protótipo. Um exemplo seriam detalhes de um algoritmo
para criptografia usado para comunicação em dois componentes de segurança.

1.3 Contribuições
O método a ser elaborado neste trabalho visa a reaproveitar o protótipo criado
na fase de requisitos para diminuir esforços na fase de construção, com a tendência
de usar mais a linguagem de programação e menos os textos descritivos. Além
disso, com a ajuda de anotações ou referências a outros documentos, pretende
apresentar as decisões e desenhos arquiteturais do projeto de software.
Este trabalho relaciona assuntos tratados separadamente, como prototipação,
documentação e compreensão de software pelos autores Mahmud, Bernardi e
Kordon (Prototipação), Parnas, Monteiro, Weldman e Chen (Documentação), e
Prasad, Lethbridge e Roehm (Compreensão), respectivamente, e quanto ao uso de
protótipos funcionais para documentar um software e torná-los uma alternativa para
os documentos descritivos tradicionais.
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1.4 Método de Trabalho
A pesquisa foi iniciada com o levantamento e os estudos bibliográficos
relacionados à documentação e à compreensão de software. A partir desse
levantamento e dos problemas relatados pelos autores, foi constatada a
necessidade de fazer o levantamento bibliográfico sobre prototipação, seus
métodos, vantagens e desvantagens.
Após a conclusão da revisão bibliográfica, iniciou-se a definição do método.
O método tem como base o uso de protótipos para especificação de um software,
isto é, o protótipo será o documento no qual constarão as descrições das restrições
de negócios e restrições técnicas, a navegação e visualização da funcionalidade a
ser construída e comentários ou referências de diagramas de decisões arquiteturais.
Essa atividade tem como objetivo descrever cada passo do MESP, sua forma de
aplicação, sequência de execução dos passos e exemplos de uso.
A aplicação desse método ocorre nas fases de análise de requisitos e
construção do processo de ciclo de vida de um software, tomando com base a
norma da International Electrotechnical Commission / International Organization for
Standardization (ISO/IEC 12207, 2008).
O método utiliza protótipos funcionais, auxilia o levantamento de requisitos, ao
mesmo tempo em que possibilita o experimento do produto final. Assim, adiciona
mais informações aos documentos tradicionais, como descrição de caso de uso,
user stories, diagramas de sequência e outros pelo protótipo funcional. Esses
protótipos funcionais serão os direcionadores para a fase de construção e evoluirão
o código-fonte do protótipo até a construção do requisito funcional.
A validação, ou teste de aceitação, usa o protótipo como checagem, utilizando
os requisitos coletados para comparação com as funcionalidades do produto.
Em seguida, é definido o modelo de avaliação, que estabelece como serão
aplicados os testes nas funcionalidades de software construídas usando o método
proposto na pesquisa e os testes aplicados nessas funcionalidades utilizando o
método de desenvolvimento de sistemas bancários (MDSB). Este segue uma
adaptação do processo RUP e utiliza-se de documentos gerados com a notação
Unified Modeling Language (UML). O RUP é um processo bastante disseminado
entre as empresas de construção de software e tem como objetivo auxiliar a
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produção de software. A avaliação deve conter os critérios para validar a eficiência e
a confiabilidade da documentação, para as fases de requisitos e construção. Na fase
de requisitos será validada a aderência dos documentos segundo a adaptação da
escala Likert, o esforço para esclarecimento de dúvidas e o esforço empreendido
para a elaboração dos documentos. Para a fase de construção, será validado o
tempo

para

a

compreensão

dos

documentos

por

parte

dos

analistas

desenvolvedores, o esforço para a construção das funcionalidades, e por fim, o
percentual de reuso do documento no código-fonte gerado.
A prova de conceito do método será iniciada com a escolha de um projeto
real para a construção de duas funcionalidades de um software. Para cada
funcionalidade são aplicados o MDSB e seus documentos, e o método proposto pela
pesquisa utilizando protótipos como o elemento principal da especificação e a base
para a fase de construção, possibilitando assim quantificar o esforço gerado,
aderência dos documentos e o reuso nos dois métodos além de analisar a
completude dos requisitos coletados.
Por fim, a avaliação dos resultados tem como objetivo testar a aplicação e a
viabilidade do MESP em relação ao MDSB.

E visa ainda a avaliar a eficácia do

método quanto à compreensão do software a ser construído, ao seu entendimento e
ao reuso dos artefatos gerados na fase subsequente, de construção.
O método proposto neste trabalho será referenciado pelo acrônimo MESP,
que representa a expressão Método de Especificação de Software com o uso de
Protótipos. Para a avaliação da pesquisa, o MESP será comparado com o método
de desenvolvimento de sistemas bancários que tem como base documentos gerados
com notação UML (Unified Modeling Language) a ser identificado pelo acrônimo
MDSB.

1.5 Organização do Trabalho
A seção dois (2), Revisão Bibliográfica, inicia-se com o detalhamento da
bibliografia relevante para a proposta. Serão apresentados trabalhos relacionados à
documentação, sua forma de uso, compreensão de software, prototipação e
recomendações expostas em pesquisas recentes. Nesta seção, observa-se a
aplicação dos temas segundo a visão dos autores, sugerem-se maneiras diferentes
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de compreensão de software, vantagens e desvantagens no uso de protótipos, uso
de protótipos para a compreensão de software e as referências a serem usadas
neste trabalho e por quê.
Na seção três (3), Método, apresenta-se a proposta do método com base no
levantamento da seção dois, relatando os passos necessários à aplicação do
método.
A seção quatro (4), Experimento, consiste na aplicação do método proposto e
do método MDSB com base em documentos, considerando as funcionalidades
selecionadas de um projeto de sistema. Também é apresentada a forma de
comparação e os critérios considerados para os dois métodos. O experimento foi
aplicado nas fases de requisitos e construção do ciclo de vida de desenvolvimento
de um software. Assim, os resultados são apresentados para a fase de requisitos e,
em seguida, para a fase de construção nessa seção.
Com os resultados, espera-se observar possíveis melhoras nas formas de
compreensão de software e vantagens no uso do protótipo.
A seção cinco (5) apresenta as considerações finais sobre a pesquisa, suas
contribuições e pontos de melhorias, além dos possíveis trabalhos futuros gerados a
partir dela.

16

2 Revisão Bibliográfica

2.1 Introdução
Nesta seção apresentam-se a análise e o levantamento bibliográfico de
conceitos sobre documentação e compreensão de software, bem como o uso de
protótipos no ciclo de vida de construção de um software e o auxilio de sua
compreensão. Os tópicos da Revisão Bibliográfica estão divididos nas seguintes
seções:


Documentação
o Agilidade na elaboração de documentos
o Relação entre documentação e código-fonte



Compreensão de software e Prototipação
o Prototipação no ciclo de vida de um software
o Prototipação rápida e evolutiva

2.2 Documentação de software
A partir dos relatos de profissionais de software (PARNAS, 2010) e das
experiências do cotidiano profissional do autor, tornou-se fácil encontrar problemas
de não aceitação dos documentos exigidos no ciclo de vida de construção de um
software. Grande parte deles, segundo Parnas (2010) está no excesso de
documentos e em sua forma desestruturada e prolixa de apresentar as informações.
Waldmann (2011) sugere o desafio de tratar a elaboração de documentos e a
coleta de requisitos da mesma forma pela qual as metodologias de desenvolvimento
de software e os processos ágeis de desenvolvimento destes, como por exemplo,
Scrum, Agile, AUP, XP e Kanban resolveram o problema da construção de software,
focando os elementos que dão mais retorno ao projeto e reduzem o risco de
insucesso.
A pesquisa de Borges et al. (2011) sugere como estratégia para o excesso de
documentos e de elevados custos de produção uma abordagem denominada
“Tailoring RUP”, que visa a simplificar o processo de desenvolvimento de software,
segundo a necessidade de cada empresa, excluindo ou mesclando atividades e
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documentos sem perda de qualidade do processo. A evolução natural do
desenvolvimento de software, o nível de sofisticação e o aumento da complexidade
são itens que merecem atenção na elaboração de documentos por analistas de
requisitos, arquitetos e desenvolvedores. Além disso, a data de implantação, o
esforço para a redução de erros e a pressão para a diminuição de custos e prazo
são variáveis que têm impacto direto na criação de documentos de uso efetivo e
documentação em projetos de todos os portes. Todas essas variáveis tornam-se um
problema no momento de defender o valor investido na criação de documentos, e
não na fase de construção do software (MONTEIRO et al., 2012).
O framework RUP não é um processo engessado, como declara sua
definição, mas sim um conjunto de processos que deve ser adaptado de acordo com
as necessidades do projeto de software. Contudo, muitas vezes é customizado de
forma equivocada, obrigando as equipes de projeto de software a criar documentos
desnecessários e desestruturados, conforme apresentado na pesquisa de Parnas
(2010). Abaixo na figura 1 é possível visualizar alguns documentos que podem ser
usados de acordo com a customização adotada do framework RUP.
Figura 1 – Documentos do Rational Unified Process

Fonte: Kruchten (2003)
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Os trabalhos de Monteiro et al. (2012) e Borges et al. (2011) têm a mesma
proposta de simplificar o processo de desenvolvimento de software RUP sem
negligenciar as funções criticas para o desenvolvimento deste.
Com base na redução de papéis dos profissionais, o processo RUP é
composto de 39 papéis no geral, sendo 13 chamados de papéis principais, que, na
proposta de um modelo simplificado de Monteiro et al. (2012) e Borges et al. (2011),
são reduzidos a oito, redução essa que pode ser verificada Tabela 1.
Tabela 1 – Comparação entre Modelo Base RUP e Modelo Simplificado
Modelo Base

Modelo Simplificado

Gerente de
Projeto

Gerente de
Analista de
Projeto
Processos,
Gerente de
Controle de
Mudanças,
Gerente de
Desenvolvimento,

Integrador

Revisor de
Código,
Projetista,
Integrador de
Teste

Integrador

Revisor de
Projeto

Revisor de
Negócios,
Revisor de
Gerenciamento,
Revisor de
Requisitos
Projetista de
Negócios,
Engenheiro de
Caso de Uso,
Especificador de
Caso de Uso
Revisor de
Arquitetura,
Especialista em
Ferramentas

Revisor de
Projeto

Analista de
sistema

Engenheiro de
Processo

Analista de
Processos, Gerente
de Controle de
Mudanças, Gerente
de
Desenvolvimento,
Analista de
Sistemas, Projetista
de Negócios,
Especificador de
Caso de Uso
Revisor de Código,
Projetista,
integrador de
Teste, Revisor de
Projeto, Projetista
de Banco de
Dados,
Desenvolvedor de
Treinamento
Revisor de
Negócios, Revisor
de Gerenciamento,
Revisor de
Requisitos

Engenheiro de Revisor de
Processo
Arquitetura,
Especialista em
Ferramentas
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Desenvolvedor

Engenheiro de
Componentes

Arquiteto de
Software
Administrador
de Sistema
Gerente de
Testes

Revisor de
Projeto
Gerente de
Configuração
Projetista de
Teste

Projetista de
Artista Gráfico
Interfaces
Homem Máquina
Desenvolvedor
Escritor Técnico
de Treinamento
Projetista de
Banco de Dados
Testador de
Sistema

Desenvolvedor Engenheiro de
Componente,
Projetista,
Projetista de
Interfaces HomemMáquina, Artista
Gráfico, Escritor
Técnico

Administrador
de Sistema
Gerente de
Testes

Gerente de
Configuração
Projetista de Teste,
Engenheiro de
Caso de Uso

Testador de
Sistema

Fonte: Monteiro et al. (2012)

Monteiro et al. (2012) relatam em seu trabalho que, além da redução de
papéis, o processo de simplificação apresenta uma significativa redução na
produção de documentos. O trabalho usado como base por Monteiro et al. (2012)
para a redução dos documentos foi a pesquisa de Hirsch (2002), que reduz os 80
documentos do RUP a 15, sendo eles:


Documento de Visão: descrição dos objetivos do projeto, classes de
usuários e todas as características do produto.



Casos de Uso: descrição de todos os casos de uso em um único
documento; o objetivo é melhorar entendimento do sistema.



Documento de Arquitetura: descrição de alto nível do projeto do
sistema, composto por diagramas UML e descrições dos mecanismos
importantes.



Modelo de Projeto (Design): detalhamento do projeto do software em
forma de classes, objetos e agrupamento por pacotes.
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Modelo de Implementação: conjunto de todos os documentos
necessários para a construção do sistema, como exemplo: códigofonte, arquivos de configuração e outros.



Lista de Defeitos: lista de defeitos do projeto, com seu status de
corrigido ou ainda em correção.



Documento de Versões: descrição de cada entrega do software para o
cliente.



Documento de Instalação: descrição dos procedimentos de instalação,
arquivos necessários, configurações requeridas.



Plano de Configuração: descrição da política de controle de versão,
liberações de versão e gerenciamento de solicitação de mudança.



Lista de Solicitação de Mudança: lista de todas as solicitações de
alterações em requisitos do software, os status de efetuado ou em
andamento e uma breve descrição de cada uma.



Plano de Desenvolvimento: lista de todas as iterações planejadas para
a construção do software, principais objetivos datas, inicial e final.



Iteração e Avaliação: plano detalhado de recursos, mudanças,
correções de bugs e plano de avaliação contendo os resultados de
cada iteração, com os objetivos alcançados, bugs corridos e possíveis
desvios de plano e suas razões.



Documento do Processo: descrição de como o RUP foi adequado ao
projeto, quais artefatos foram usados e quais foram desprezados.



Guia de Programação: guia da linguagem de programação adotada
para a construção do software.

O uso do modelo simplificado foi testado na pesquisa de Monteiro et al.
(2012), em um estudo de caso com sete equipes compostas de 13 a 17
profissionais, divididos em: 1 (um) gerente de projeto, 2 (dois) analistas de sistemas,
2 (dois) integradores, 1 (um) arquiteto, 1 (um) revisor, 1 (um) engenheiro de
processo, 6 (seis) programadores, 1 (um) administrador de sistema, 1 (um) gerente
de teste e 1 (um) testador, ilustrados na Figura 2. As sete equipes foram convidadas
a desenvolver um software de pesquisa no prazo determinado de três meses e de
todas elas, duas não adotaram o método simplificado do RUP.
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Figura 2 – Modelo das equipes de aplicação do Modelo RUP e Modelo
Simplificado.

(1) Gerente de

(2) Analistas de

Projeto

Sistemas

(1) Engenheiro

(6) Programadores

de processo

(2) Integradores

(1) Arquiteto

(1) Revisor

(1) Administrador

(1) Gerente

(1) Testador

de sistema

de Testes

Fonte: Adaptado de Monteiro et al. (2012)
A avaliação das equipes e do modelo foi conduzida com a adoção do modelo
de referência Capability Maturity Model Integration (CMMI-DEV v1.2 ML2), que
mediu de forma percentual a realização do processo em cada área do ciclo de
desenvolvimento de software. As equipes que adotaram o método sem a
simplificação concluíram em média 50% das fases. Já as demais, que adotaram o
processo simplificado, concluíram em média 80% das fases. Na Tabela 2 é possível
verificar todos os percentuais coletados durante o processo de desenvolvimento do
software.
As pesquisas de Borges et al. (2011) e Monteiro et al. (2012) mostram que
simplificar o método de acordo com a necessidade do projeto tem ligação direta com
a realização completa das fases, ou seja, com menos papéis e menos documentos,
é possível terminar as fases com maior rapidez. Essa simplificação de documentos
torna muito relevante este trabalho, pois demonstra ser desnecessário despender
tanto esforço na confecção. Usam-se apenas documentos que geram valor para o
projeto e os clientes e, assim, o esforço reduzido com documentos pode ser
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revertido em benefício da construção de novas funcionalidades para o sistema,
aplicando, dessa forma, o conceito do framework RUP, modelando de acordo com
as necessidades do projeto de software e não gerando papéis e/ou atividades
desnecessárias.
Tabela 2 – Resultados do Estudo de Casos de Modelo Base e Simplificado
Equipes
Áreas dos Processos
CMMI-DEV ML2

Gerenciamento de
Requisitos
Planejamento do
Projeto
Monitoramento e
Controle
Analises e Métricas
Controle de
Qualidade
Gerenciamento de
Configuração
Média da Equipe

Equipe Equipe Equipe Equipe Equipe Equipe Equipe
1
2
3
4
6
5
7
Mod.
Mod.
Mod.
Mod. Modelo
Mod.
Modelo
Simplif. Simplif. Simplif. Simplif. Normal Simplif. Normal

Média
da
Área

64%

82%

93%

68%

50%

93%

35%

69%

64%

77%

89%

68%

58%

86%

66%

73%

76%

87%

97%

51%

39%

84%

58%

70%

65%

91%

94%

50%

46%

91%

29%

67%

88%

81%

100%

54%

73%

92%

55%

78%

72%

81%

100%

72%

47%

91%

64%

75%

72%

83%

96%

61%

52%

90%

51%

Fonte: Monteiro et al. (2012)

2.2.1 Agilidade na elaboração de documentos
Uma vez que os problemas na fase de construção de um software, seu inicio
tardio e os poucos recursos tenha sido contornados com a adoção de métodos
ágeis, que oferecem formas de segmentar o projeto e determinar que partes terão
mais alocações de esforço, Weldman (2012), em seu artigo, indica uma solução
semelhante à adoção de métodos ágeis destinados à construção de software, para
os dois problemas mencionados na área de engenharia de requisitos, o excesso de
documentos e os conteúdos prolixos citados no artigo de Parnas (2010).
O autor pretende coletá-los de forma similar ao método ágil empregado na
construção de software, podendo essa forma de coleta ser empregada tanto para a
construção com o método ágil quanto com o modelo “V” tradicional.
O estudo de caso de Weldman (2012) relata qual a estratégia adotada para a
elaboração de documentos de requisitos de um software controlador de hardware. O
autor criou duas abordagens: a primeira é uma forma de especificar sucintamente os
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requisitos de uma funcionalidade, e a segunda detalha a funcionalidade do requisito
em questão.
Em seu trabalho o autor concentrou-se na atuação das funcionalidades que
reduziram o risco do projeto. Assim, para cada funcionalidade, o critério de escolha
da abordagem usada foi relacionado a duas perguntas: haverá risco para software
se a funcionalidade estiver com a definição dos requisitos com poucos detalhes? O
risco será baixo se a funcionalidade estiver com um alto nível de detalhe de seus
requisitos? Com isso é possível determinar em que funcionalidades será usada a
primeira abordagem, cujo detalhamento dos requisitos exigem pouco esforço, e em
quais será adotada a segunda, cujo detalhamento dos requisitos implicam esforço
considerável.
Weldman (2012) demonstra no estudo de caso ser possível adotar esse
modelo ágil de especificação de requisitos, que agrega valor aos negócios com
limitações de recursos. Essa abordagem foca em requisitos-chave, simplificando os
documentos gerados no ciclo de vida de desenvolvimento de um software, sempre
de acordo com o que é essencial ao processo de negócios. Características simples
não necessitam de um excesso de documentos; já as características que podem
influenciar riscos e objetivos do negócio devem, sim, ter foco e detalhamento maior
para sua futura construção.

2.2.2 Relação entre documentação e código-fonte
A rastreabilidade constitui um fator critico de êxito no desenvolvimento,
manutenção e compreensão de software. A pesquisa de Chen et al. (2012) está
ligada ao aperfeiçoamento do processo de construção de um software e à
efetividade dos documentos, pois estuda a questão de quão efetivas e eficientes nos
aspectos de busca, entendimento, manutenção e recuperação são as técnicas que
automatizam

ou

semiautomatizam

a

rastreabilidade

entre

documentos

e

componentes de sistemas.
As abordagens tradicionais de rastreabilidade representam as ligações em
matrizes e referências cruzada, e apresentam os artefatos em linhas e colunas e
suas marcas de relacionamento entre si. Trata-se de uma forma fácil de entender e
provê uma visualização simples das relações entre os artefatos, enquanto a lista
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tiver tamanho reduzido. Entretanto, conforme o software ganha funcionalidades, as
ligações ficam perdidas nas estruturas das tabelas. Além disso, em um único
documento é impossível ter a visualização do sistema como um todo.
Na tentativa de simplificar a visualização, a criação de ligações, a busca da
rastreabilidade entre artefatos e componentes de software, bem como sua
manutenção, Chen et al. (2012) em sua pesquisa, recorrem a duas técnicas, que
fornecem ao usuário uma forma de visualizar o relacionamento de um artefato com o
código-fonte, a fim de deixar a rastreabilidade eficiente.
As técnicas são as seguintes: treemap e árvore hierárquica.

A primeira

treemap adota uma técnica de preenchimento de espaços para representar uma
estrutura de árvore, os nós filhos são posicionados dentro dos limites de seus nós
pai e envolvem cada grupo de irmãos por uma borda. Embora a técnica treemap
possa não comunicar bem a estrutura hierárquica, permite transmitir em alto nível, a
estrutura global de um sistema utilizando linhas. Para exibir links de rastreabilidade
entre os artefatos em um treemap, a maneira simples e direta é adicionar as
relações entre nós relacionados como bordas sobre o treemap como na Figura 3.
A Figura 3a mostra as linhas diretas entre os nós disponíveis no treemap, a
Figura 3b mostra as ligações entre os nós com linhas curvas. As Figuras 2c e 2d
agrupam as ligações da árvore com base na estrutura de uma hierarquia. No
entanto, a agregação hierárquica pode causar pontos de sobreposição ao longo dos
eixos de colinearidade (Figura 3d)

Além disso, é difícil discernir a estrutura do

sistema transmitida na treemap por causa das linhas desenhadas na parte superior
do gráfico. A fim de amenizar esses problemas, cores são utilizadas para mostrar o
status de relacionamento de cada nó em vez de desenhar as bordas sobre o
treemap. O status de relacionamento de cada nó descreve se o nó tem ligações e
quantos links ele tem.
Foram utilizadas três faixas de cores para mostrar o status de cada nó. Se um
nó tem menos de seis ligações, são usadas as cores de base amarelo. Se o número
de ligações é menor do que 16 e mais do que cinco, são utilizadas as cores cinza.
Com base nas cores em cada nó, sem linhas adicionais no topo da treemap, é fácil
compreender a estrutura do sistema rastreado e ter uma visão global das dimensões
das ligações de rastreabilidade.
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Figura 3 – Ligações entre nós usando linhas (a), curvas (b) e nós
agrupados hierarquicamente (c) e (d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Chen et al.(2012)

A árvore hierárquica é uma representação baseada em ligações entre nó que
utiliza linhas para conectar nó pai e filho para descrever a relação entre eles.
Existem duas abordagens para visualizar os links de rastreabilidade, utilizando uma
visualização de árvore hierárquica.
A primeira delas é criar linhas entre nós filhos relacionados (Figura 4a). As
linhas podem ser agrupadas utilizando a técnica de agregação hierárquica, no
entanto, a abordagem sofre sobreposições ao longo dos eixos de colinearidade
(região destacada na Figura 4a) e, consequentemente, a poluição visual apresentase devido ao grande número de links de rastreabilidade.
A segunda abordagem é adicionar diretamente links de rastreabilidade, como
filhos de nó (Figura 4b). É aplicado um esquema de árvore hierárquica da esquerda
para a direita para mostrar informações detalhadas de um único item, uma vez que o
item é selecionado no treemap. É adotada a segunda abordagem para exibir links de
rastreabilidade do item. Além disso, como proporciona à estrutura hierárquica a
capacidade de se expandir e contrair, torna-a mais eficiente em termos de espaço.
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Figura 4 – Rastreabilidade de ligações no modelo de árvore hierárquica

(a)

(b)

Fonte: Chen et al. (2012)

A validação da abordagem de Chen et al. (2012) ocorreu por meio de um
estudo de caso de um fato real de conserto de bug em um sistema. Fez-se a
avaliação de 15 participantes que foram apresentados à abordagem visual, e o inicio
da busca pela correção do bug foi por meio da interface visual apresentada na
Figura 5.
A média de tempo para a correção do bug foi de 10 a 15 minutos. A avaliação
dos participantes foi feita nos aspectos: facilidade de uso, compreensão, busca e
manutenção. Os detalhes do nível de avaliação podem ser acompanhados na Figura
5. A grande contribuição desse trabalho é o reforço do uso de elementos gráficos
para a busca de ligações entre documentos e código, e também para a
compreensão de seu funcionamento. Os elementos gráficos permitem uma
visualização ampla, aumentam a agilidade de compreensão de uma regra de
negócios e a busca do código-fonte referente à regra, assim reforçando o uso de
elementos gráficos na ligação entre o processo de negócios e o sistema que
suportará esse processo.
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Figura 5 – Interface para usuários visualizarem a rastreabilidade

Fonte: Chen et al. (2012)

Figura 6 – Resultados da validação do uso de elementos gráficos para
compreensão de software
1900ral

Número de Pessoas

1900ral
1900ral
1900ral
1900ral

Concordam Plenamente
Concordam

1900ral
1900ral

Fonte: Chen et al.(2012)

Neutro
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2.2.3 Conclusão da seção
Nota-se nos trabalhos de pesquisas a busca pela redução da quantidade de
atividades e documentos sobre o tema tailoring como descrevem Borges et al.
(2011) e Monteiro et al. (2012) em suas pesquisas. Chen et al. (2012) abordam o
uso de elementos gráficos para maior eficiência na ligação entre documentos e
componentes de sistemas. Este trabalho leva em conta essas duas abordagens,
pois ambas incluem a redução de documentos e atividades para o aperfeiçoamento
do processo de construção de software.
O tema abordado neste capitulo vem ao encontro do assunto a seguir, ou
seja, compreensão de software, pois pretende reduzir os documentos descritivos e o
esforço em sua construção.

29

2.3 Compreensão de software
Uma atividade fundamental para a construção de

software é sua

compreensão, e os desenvolvedores em média despendem muito do tempo
dedicado à construção no entendimento da documentação.
Os documentos da elaboração de um software, seus documentos e projeto
são criados visando à sua compreensão. Assim, esta é essencial para a criação,
evolução e manutenção do software. Também constitui o ponto inicial de motivação
para a análise de um programa, para o refactoring ou até para a reengenharia de um
sistema. O software que não pode ser compreendido, dificilmente será construído ou
alterado. (RAJLICH et al., 2002)
Em recente pesquisa, Roehm et al. (2012) exploram a forma pela qual ocorre
a compreensão de software. Os autores conseguiram captar, por meio de entrevistas
e observações, as estratégias usadas por desenvolvedores para o entendimento de
funcionamento de um software. Lethbridge et al. (2003) têm como objetivo
compreender o uso da documentação de um software, a utilidade dos documentos e
a atualização destes durante o ciclo de vida do projeto.
A pesquisa de Roehm et al. (2012) foi efetuada com 28 desenvolvedores de
sete empresas e, entre os resultados, merecem destaque duas das estratégias
encontradas: a) sempre que possível, os desenvolvedores se colocam no papel de
usuários finais para o entendimento de uma funcionalidade; b) a forma mais comum
constatada para obter o entendimento é inspecionar a funcionalidade de acordo com
o comportamento de sua interface gráfica e compará-la com o resultado esperado.
Por meio da pesquisa de Roehm et al. (2012) foi possível confirmar que os
desenvolvedores

preferem

utilizar

interfaces

gráficas

e

interagir

com

a

funcionalidade e o comportamento dos requisitos. Sendo assim, já adotam uma
abordagem para o entendimento do funcionamento do software.
Os trabalhos de Lethbridge et al. (2003) foram feitos por meio de três estudos
baseados em entrevistas e questionários com doze empresas, entre elas uma do
governo e uma grande companhia do ramo de telecomunicações. Os dois primeiros
giravam em torno da compreensão global do processo de software, sendo só o
terceiro centrado em aspectos da documentação. Suas revelações sobre o uso e a
documentação, bem como a utilidade desta ficaram evidentes com a apresentação
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dos percentuais de atualização dos documentos durante o ciclo de vida do software,
conforme apresentado na Figura 7.

Figura 7 – Frequência de atualização de documentação
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Fonte: Lethbridge et al. (2003)

Outras descobertas importantes coletadas na pesquisa são os percentuais
avaliados sobre a efetividade ou extrema efetividade dos documentos em atividades
como compreensão de um software, testes, resolução de problemas, manutenção, e
criação de novas funcionalidades, entre outros. Mais da metade dos entrevistados
consideram que a documentação constitui um bom caminho para a elaboração de
um novo software ou de uma nova funcionalidade; porém, ainda se trata de um
percentual baixo, pois apresenta apenas 61% do total. E 33% consideram que a
documentação é efetiva para o entendimento de questões mais aprofundadas; outro
número baixo, levando-se em conta o esforço gerado para a criação de documentos.
A Tabela 3 apresenta detalhadamente os percentuais e as tarefas de uso da
documentação.
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Tabela 3 – Percentual de efetividade do uso de documentos em atividades de
desenvolvimento de sistemas.
Atividade

Percentual

Aprendizado sobre um software

61

Teste de um software

58

Criação de um novo software

54

Solução de problemas

50

Busca de informações genéricas

46

Atuação na manutenção

35

Respostas a dúvidas

33

Busca de informações detalhadas

32

Trabalho na estabilização de problemas

32

Fonte: Lethbridge et al. (2003)

A pesquisa de Lethbridge et al. (2003) reflete a percepção dos profissionais
sobre a documentação, e não realmente sobre a forma pela qual é usada. Um
exemplo desse fato: os entrevistados da empresa de telecomunicação responderam
que gastam 50% do tempo com a análise da documentação e outros 50% com a
procura de detalhes no código-fonte. Entretanto, durante a observação do cotidiano
da empresa, verificou-se que a consulta à documentação consumiu 3% do tempo e o
restante foi despendido em busca de detalhes no código-fonte, deixando em
evidência que o maior foco é no código-fonte, que não em documentos do projeto.
Foi também constatada a maior rapidez na compreensão de grandes
quantidade de dados por meio de gráficos, no experimento de Prasad et al. (2012),
quando aplicaram um teste com 30 slides em forma de tabela, gráfico e texto a 25
estudantes.
A grande maioria dos trabalhos sobre compreensão apresenta dificuldades no
uso dos artefatos documentais do sistema. Lethbridge et al. (2003), por exemplo,
visam à redução do esforço na criação de documentos, cogitando a criação de itens

32

mais sucintos e com ideias de visão geral,

Roehm et al. (2012) apresentam a

abordagem de interfaces gráficas e, em conjunto com Prasad et al. (2012), mostram
a possibilidade de usar como guia a substituição dos artefatos descritivos comuns na
construção do software pelo uso de elementos visuais e interativos, criando assim a
oportunidade para o uso de protótipos em lugar dos artefatos descritivos.
Uma boa alternativa à compreensão de um software é o uso de modelos e
diagramadas UML, que não foram citados nos artigos relacionados nesta seção.

2.4 Prototipação no ciclo de vida de um software
Cada vez mais o tempo do ciclo de construção de software é reduzido e as
fases do projeto acabam dando prioridade para a construção, causando impacto
direto sobre a qualidade do produto. Uma forma útil de minimizar problemas de
qualidade na construção do software é promover a evolução nos protótipos
transformando-os em executáveis (BERNARDI et al., 2011).
Mahmud (2012) define o papel da prototipação em todas as fases do ciclo de
vida de desenvolvimento do software da seguinte maneira:
Na fase de análise, o protótipo tem duas finalidades, sendo a primeira a
elicitação de requisitos, que permite ao usuário experimentá-lo para ter uma ideia
clara de como será o sistema antes de sua construção. E a segunda, a validação
dos requisitos e incrementação do protótipo, pois com as mudanças observadas
durante a elicitação, também é possível inserir itens esquecidos, que foram
capturados durante a validação.
Os protótipos têm como função facilitar a fase de requisitos com relação a
mudanças nas funcionalidades solicitadas pelos usuários. Com os protótipos é
possível demonstrar cenários do sistema para as partes afetadas nas mudanças
como forma de (KORDON et al. 2002):
 Identificar desvios nas expectativas dos usuários antes da
construção.
 Melhorar a comunicação e integração entre desenvolvedores e
usuários.
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 Observar o quanto antes divergências entre a arquitetura do
software e a arquitetura ainda conceitual das novas características.
Na segunda fase, a de projeto, o paradigma de protótipos evolutivos começa
a ser usado. A prototipação criada na fase de análise é herdada, dando continuidade
à sua evolução (PRESSMAN, 2009).
Durante a fase de projeto, a prototipação considera a construção de interfaces
gráficas, com o objetivo de validar o escopo e as estimativas de custos e esforços.
Também são considerados seus subsistemas, interfaces externas, ambiente, banco
de dados, etc.
Na fase de construção, Bernardi et al. (2011) e Mahmud (2012) enfatizam a
reutilização de código por meio de protótipos evolutivos. Ainda segundo Mahmud
(2012), nessa fase os protótipos testam as soluções desenvolvidas nas fases
anteriores.
Para Mahmud (2012), a prototipação antecipa a fase de testes do ciclo de
desenvolvimento. Os protótipos gerados na fase anterior serão os guias para a fase
de teste. Protótipos gerados da fase de análise à de construção resultam no produto
final. Este apresentará pouca ou quase nenhuma diferença dos protótipos.
Os estudos abordados nas pesquisas citadas sobre prototipação mostram
que todas as fases do ciclo de desenvolvimento de software estão em constante
validação e reforçam o reaproveitamento dos documentos construídos no protótipo
para o produto final.

2.4.1 Prototipação Rápida
Trata-se de um método de trabalho que cria, em um período relativamente
curto, um modelo inicial de partes de um sistema. Nesse período curto, são
realizadas atividades de coleta e análise de requisitos. Apesar de ser um modelo
informal, sua importância vem da velocidade de geração de documentos para a
análise visual. Será o ponto de partida de validação pelos usuários das
funcionalidades exigidas. A grande vantagem para a utilização desses métodos
reside na obtenção rápida da validação das necessidades pelos clientes, pois assim,
estes conseguem refiná-los antes da fase de construção, sendo esse procedimento
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mais econômico do que qualquer mudança realizada após o inicio da fase de
construção.
Geralmente os protótipos são descartados, ou seja, depois da avaliação dos
solicitantes, servem apenas como guia para a construção. Fatores como a eficiência
e portabilidade não são levados em conta, pois muitas vezes os protótipos não são
criados na mesma linguagem de programação, plataforma de sistema operacional
ou de hardware a serem usados no produto final.
McMilan et al. (2012) reforçam, em sua pesquisa, a minimização do esforço
na construção de protótipos, bem como a maximização da reutilização do códigofonte. De acordo com essa observação, seu trabalho tem como objetivo a mineração
e a recomendação de características encontradas em pacotes do código aberto
“open-source” disponíveis em repositórios gratuitos, como o sourceforge e softpedia.
A técnica de prototipação combina a análise de domínio para a fase de
prototipação horizontal, e a recomendação de código-fonte para a fase de
prototipação vertical (MCMILLAN et al., 2012). A primeira técnica tem como objetivo
analisar um sistema para coletar características pertinentes de seu domínio. A
segunda tem como propósito construir a funcionalidade completa para a validação
do solicitante, assim promovendo uma experiência mais rica para o usuário, que
pode executar o software, interagir com as funcionalidades e avaliar e decidir
possíveis problemas ou pontos de alteração.
A abordagem de McMillan et al. (2012) permite a localização de códigos-fonte
relevantes para as características a serem construídas em repositórios de códigosfonte abertos. Essa recomendação, a partir de códigos já existentes, tem sido a meta
para a construção de software com base no método de prototipação rápida, pois isso
se fundamenta no fato de estudos apontarem que os processos preferidos por
desenvolvedores para construir seus protótipos são os que permitem interação,
adição de novos recursos e uso de outros exemplos, sendo por isso que o processo
tornou-se conhecido como programação oportunista.
A pesquisa de Bonivento et al. (2011) apresenta a questão da prototipação
rápida para a construção de elementos de software que se integram com hardware
ainda em construção. Cada vez mais, os sistemas que controlam linhas de produção
precisam de interconexões complexas, componentes de domínios diferentes e de
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alto desempenho. A ideia do método de prototipação rápida nesses casos tem um
papel crucial para a validação e simulação de um sistema ainda em fase de
desenho. A intensa cobrança para redução de custos e prazos de entrega pressiona
criadores de dispositivos de hardware e seus software controladores a desenvolver
paralelamente esses itens, incorporando um grande risco à fase de integração e, em
muitos casos, gerando reprogramações no software ou reconfigurações nos
componentes de hardware.
Bonivento et al. (2011) abordam um método usado em teste de regressão
chamado de Software-in-the-Loop (SIL), e também em sua pesquisa criam uma
ferramenta baseada em modelos matemáticos capazes de capturar os aspectos
tecnológicos ligados ao campo do dispositivo de hardware. “A simulação na
construção de software que controlam hardware não existe apenas para reduzir o
tempo de desenvolvimento, mas também para diagnosticar falhas, reconfigurar e
testar a segurança” Bonivento et al. (2011).
A titulo de exemplo, segundo a pesquisa de Bonivento et al. (2011), o modelo
matemático tem como objetivo tratar o modo de funcionamento do sistema
pneumático, a pressão exercida nos componentes, a voltagem e a resistência.
O artigo mostra um sistema de linha de produção com o cenário para validar o
tamanho e a cor de peças de metais que serão usados para a produção de um
pistão. Esse cenário foi reproduzido com o método de arquitetura SIL. Um modelo
matemático implementado em um PC com MatLab/Simulink cria a simulação para os
componentes dinâmicos e suas interfaces de entradas. O MatLab/Simulink permite a
fácil integração entre diferentes componentes. A lógica de controle foi desenvolvida
em CoDeSys, o que permite decidir, ao longo do tempo, que componente vai ser
simulado, e também permite alterar o nível de simulação da Figura 8. A
comunicação pode ser realizada sem a necessidade de qualquer outra ferramenta.
McMillan et al. (2012) e Bonivento et al. (2011) apresentam duas abordagens
bem diferentes: o primeiro autor explora o uso de repositórios de código-fonte aberto
para recomendar códigos prontos para solucionar problemas das funcionalidades
que serão construídas no protótipo. Nesse caso, a pesquisa reforça muito o reuso de
código no momento da prototipação. Entretanto, esse código pode ser levado para a
fase de construção e, por meio da construção de algoritmos que atendam às regras
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de negócio, o mesmo código integrará o produto final. Seguindo a linha dessa
pesquisa, o documento de protótipo percorre da fase de requisitos até a fase de
construção, sendo totalmente reaproveitado. Outra vantagem da abordagem de
McMillan et al. (2012) é o uso de códigos que foram empregados durante milhares
de horas de testes pela comunidade de código aberto.

Figura 8 – Arquitetura de teste para abordagem Software-in-the-Loop (SIL)

Fonte: adaptado de Bonivento et al. (2011)

O segundo autor, Bonivento et al. (2011)

trata em sua pesquisa da

simulação de componentes de hardware e de métodos de protótipos rápidos usados
no desenvolvimento do software, o que vai ao encontro da proposta desta pesquisa
do método de prototipação. Assim, permite a construção paralela para melhorar o
prazo de entrega do projeto. Possibilita também na fase de projeto testar as
funcionalidades, a segurança e evita a repetição do trabalho no desenvolvimento e
integração do software.
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2.4.2 Prototipação Evolutiva
A prototipação evolutiva é a abordagem segundo a qual o conjunto de
elementos gerados durante seu processo torna-se o produto final, Kordon et al.
(2002) além de apresentarem essa abordagem em seu trabalho, traçam o paralelo
com a abordagem de protótipos descartáveis e as relações com o produto final do
software.
Protótipos descartáveis, apesar de parecerem um esforço desnecessário, são
úteis na demonstração de novos conceitos ou viabilidades de um projeto, com a
proposta de convencer os solicitantes e usuários sobre um futuro projeto de
construção de software, seu custo de produção deve ser muito baixo, seus recursos,
limitados e o foco deve recair na capacidade de comunicação. Essa abordagem
mostra algumas desvantagens com relação à abordagem evolutiva:


A desconsideração da documentação do código descartado;



A possibilidade de perda de lições aprendidas devido à falta de
documentos e ao descarte do trabalho gerado;



A possibilidade de a simplicidade do desenho bloquear a evolução do
trabalho para captura de necessidades do projeto.

Assim Kordon et al. (2002) enfatizam a abordagem evolutiva e sua
transformação no produto final; seus desenhos conceituais devem ser facilmente
migrados para a versão final, mas para isso, o tempo despendido na elaboração
desse protótipo é maior que nos protótipos descartáveis, pois a documentação deve
ser precisa. Isso porque os componentes necessitam de especificação de alto nível
visto que serão partes críticas para a eficácia da abordagem e transação no produto
final. A fim de se revelarem eficazes, os protótipos precisam ser construídos
rapidamente e ter a capacidade de modificação simplificada e precisa.
Os mesmos autores relatam ainda que, por muitos anos, a abordagem de
protótipos descartáveis foi a única utilizada, e sua evolução transformou-a de
simples técnica em um conjunto de várias técnicas de desenvolvimento de projetos.
É essencial para a captura do comportamento necessário para um sistema, a
avaliação de modelos e a realização de testes que simulem o comportamento e o
funcionamento do software e também para a geração automática de modelos para
programas similares aos protótipos.
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As duas abordagens de uso da prototipação podem se dar em conjunto em
diferentes fases do projeto, como a proposta de Kordon et al. (2002) apresentada na
Figura 9. Os protótipos descartáveis são criados para revisões, demonstrações para
o usuário final e as investigações-macro, podem dar o impulso inicial para a criação
dos protótipos evolutivos, os quais precisam possuir completude maior para servir
como item-base para a validação das necessidades do sistema e também como
ponto inicial da geração de código para os programas. Um protótipo evolutivo pode
ser avaliado por uso de simulações de execução ou por fundamentos matemáticos
que permitam a validação de regras.

Figura 9 – Metodologia de Prototipação

Fonte: Kordon et al. (2002)

Ainda na linha de protótipos evolutivos, a indústria de desenvolvimento de
jogos depara-se com a crescente complexidade na elaboração de suas novas
versões. Os destaques de soluções para esses itens são as várias necessidades de
ferramentas para aumentar a produtividade, o custo e a qualidade. Nessa linha, a
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pesquisa de Reyno et al. (2009) elenca como itens fundamentais a criação de
protótipo, jogos-teste como propulsores fundamentais para a construção interativa
dos jogos. Sua proposta tem com base o uso de Model-Driven Engineering (MDE) e
a extensão para o Model-Driven Game Development (MDGD) como forma de
acelerar o processo e permitir a evolução dos protótipos. Assim, algumas vantagens
são mencionadas, como o aumento da produtividade, a reutilização de documentos
e a redução do tempo de construção. Outra vantagem se encontra no aumento da
interoperabilidade e portabilidade das plataformas.
O MDGD é apresentado na prática usando um protótipo de um jogo na
plataforma 2D, que foi gerado automaticamente por um framework de modelagem da
ferramenta Eclipse, a partir de modelos preexistentes. O protótipo gerado elimina os
elementos visuais complexos, substituindo-os por itens simplificados, como círculos
diferenciados por cores que representam inimigos e recompensas, e as plataformas
são substituídas por retângulos. O conceito descrito está representado na Figura 10.
Nota-se que o principal objetivo do protótipo da abordagem MDGD é criar um
protótipo possível de simulação do comportamento dos elementos do jogo, sem
gastar tempo com a construção de elementos visuais que no futuro poderão sofrer
alterações devido a comportamentos não previstos nessa fase inicial do projeto. A
abordagem de Reyno et al. (2009) não trabalha com a validação da interface homem
computador; os elementos visuais, cores e aparências ficam fora do escopo da
pesquisa; a usabilidade dos elementos, a interação e movimentos são os itens
principais do trabalho do autor.
Figura 10 – Exemplo do Jogo em 2D (a) e exemplo do Protótipo (b)

(a)
Fonte: Reyno et al. (2009)

(b)
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Além do primeiro jogo utilizado como base para criação de um protótipo, a
proposta de Reyno et al. (2009) foi aplicada à construção de um protótipo para o
jogo Super Mario Bros, no qual o reaproveitamento dos modelos de estrutura,
comportamento e controles possibilitou a regeneração do código sobre os modelos
do primeiro exemplo e, para o novo jogo, 94% do código foi reusado e apenas 6%
de código foi inserido para adicionar novas características. Os resultados foram
muito satisfatórios, pois houve um significativo aumento de produtividade graças à
reutilização dos modelos.
Apesar de não declarada pelo autor, a quantidade de horas utilizadas para
elaboração dos protótipos tornou o tempo de desenvolvimento inferior ao tempo de
desenvolvimento de um processo manual. Reyno et al. (2009) ressaltam a evolução
desse protótipo para o produto final, ficando para a fase de construção os elementos
gráficos e toda a sua sofisticação, bem como itens de inteligência artificial dos
inimigos ou do personagem comandados pelo usuário.
Nesta seção foram tratados os temas de prototipação rápida, suas
abordagens de protótipos descartáveis e evolutivos e também a forma de construção
de protótipos para aquela que recentemente tornou-se uma grande indústria de
software, ou seja, as produtoras de jogos. O primeiro ponto relevante para esta
pesquisa é a forma tratada por Bonivento et al.(2011), autores que apresentam a
construção paralela de software e hardware usando protótipos para simular
componentes ainda não construídos, focando também em simulações de testes de
segurança e integração das partes.
O segundo ponto reforça o uso de bibliotecas prontas para resolver
problemas comuns na construção de protótipos e sua evolução para o produto final
(MCMILAN et al., 2012). O terceiro ponto consiste na pesquisa de Kordon et al.
(2002), que apresenta duas abordagem do uso de protótipos sendo os descartáveis
e evolutivos suas melhores formas de uso e focando nos quesitos de pouco esforço
para a construção dos protótipos e a evolução e o reaproveitamento do código na
fase de construção do software. Para finalizar, o quarto ponto consiste na pesquisa
de Reyno et al. (2009) apresenta a abordagem MDGD e o intenso reuso dos
modelos de comportamento, ações e elementos gráficos e também apresenta
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resultados satisfatórios nos testes de comportamento, agilidade na construção,
reuso e produtividade.

2.5 Conclusão da seção
Nos trabalhos apresentados, procurou-se relatar diferentes temas, que,
relacionados, apresentam as dificuldades na construção de um software quanto à
elaboração de muitos documentos e da compreensão destes, e descrevem as
formas para contornar essas dificuldades.
Como proposta para a solução do problema relacionado ao excesso de
documentos gerados para a construção de um software, e sua grande quantidade de
itens descritivos citados por Parnas (2010), Borges et al. (2012) propõem uma
adaptação ao processo RUP, a qual reduz a quantidade de atividades e artefatos
gerados e modela o processo para cada projeto de software, de acordo com seu
porte e necessidades.
Somado ao excesso de documentos, outro item pesquisado é a forma de
compreensão, ponto em que Roehm et al. (2011) localizam o modo mais utilizado
pelos desenvolvedores para conseguir entender um software. Esse modo se baseia
no uso de interfaces gráficas e simulações de funcionamento para a melhor
compreensão de um software. Com esse estudo, podemos adaptar o processo de
construção de um software reduzindo a geração de documentos descritivos e
aumentando as representações gráficas.
Portanto, ao propor adaptações aos processos de construção de software
para a redução de documentos gerados, apresenta-se a prototipação como forma de
consolidar e agrupar informações em um único documento, documentos
complementares e comentários no protótipo que auxiliarão o entendimento de
decisões arquiteturais e elementos internos não visíveis por meio das telas.

A

prototipação também representa graficamente elementos do software a ser
construído, contribuindo com a forma mais simples de compreensão por parte dos
desenvolvedores.
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3 Método de especificação de software com uso de protótipos (MESP)
O objetivo dessa seção consiste em apresentar, de maneira detalhada, o
MESP (método de especificação de software com o uso de protótipos), utilizado para
a criação de documentos usados no ciclo de vida de construção de um software, em
suas fases de análise de requisitos e construção de software. Esse método propõe o
uso de protótipos e codificação para a criação da documentação do projeto.
Serão detalhados os requisitos, atividades e papéis dos participantes
necessários para o emprego dos protótipos na criação de um software, incluindo
atividades de avaliação e das funcionalidades delegadas para a construção.
O método está dividido em duas fases, a saber: fase de requisitos e fase de
construção. Seguem-se as atividades de cada uma das fases e os respectivos
detalhes.
A Figura 11 apresenta as atividades do MESP.

Figura 11 – Diagrama de representação do MESP

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.1 Descrição do método para a fase de requisitos.
A fase de requisitos compreende a comunicação com o solicitante para
determinar e coletar os requisitos do software, a busca para extrair informações
incompletas ou não lembradas pelo solicitante e, por fim, a documentação dos
requisitos analisados.
A proposta do método para essa fase é o emprego do protótipo em toda a sua
compreensão; a coleta de informações do software a ser construído seria
documentada no protótipo, em conjunto com o exercício de extração das
informações e já servindo como a documentação do requisito.
A Figura 12 apresenta como o método é usado para a fase de requisitos, fase
essa em que é inserida o uso de protótipos. As atividades 1, 2 e 3 são as atividades
iniciais dessa fase, podem ser executadas sequencial ou paralelamente.
De forma geral, o método para a fase de especificação do software é
composto de cinco atividades:
1. Desenhar / Elaborar o gráfico
2. Coletar as regras de negócio
3. Coletar as regras técnicas
4. Inserir referência da arquitetura
5. Entregar e Validar os documentos (protótipos)
Figura 12 – Diagrama de representação MESP para a fase de requisitos

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.2

Descrição do método para a fase de construção
A fase de construção tem como objetivo a transformação dos documentos

criados na fase de requisitos em produto de software. As atividades desta fase são
de trabalho focado para a geração de código, componentes e definições técnicas do
software a ser produzido.
Esta fase do método proposto tem como alicerce o protótipo criado na fase
anterior de requisitos; o ponto inicial será o código-fonte do protótipo, o qual conterá
a parte visual e as regras inseridas por comentários ou descrições em elementos
visuais.
A Figura 13 apresenta o fluxo sugerido para a fase de construção dos requisitos
elaborados por meio de protótipos. O insumo inicial é o pacote de códigos gerados
na fase de especificação; os códigos gerados para os protótipos são pré-requisitos
para o inicio das atividades. O método é composto por quatro atividades, a saber:
1. Analisar e entender os documentos
2. Codificar
3. Testar a funcionalidade
4. Avaliar a entrega
Figura 13 – Diagrama de representação do MESP para a fase de
construção.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.3 Detalhamento das atividades do método para a fase de requisitos

Abaixo estão expostas as atividades do método para a fase de requisitos, o
resumo e as tarefas de cada atividade. Algumas definições do projeto são prérequisitos para início do desenho do protótipo, a saber:


Definição e alinhamento do plano de negócio que será suportado pelo
software (obrigatórios)



Definição da linguagem de programação (obrigatória)



Definição da plataforma de execução do software (WebService, Web
Microsoft, Web Java e outros) (opcional)



Definição do padrão visual e das cores para os sistemas que têm interface
humano-computador (opcional)
Os pré-requisitos devem ser definidos na fase de análise.

3.3.1 Atividade de Requisitos 1 - Desenhar / Elaborar gráfico

Por meio de entrevistas, workshops ou outra técnica de coleta de requisitos, a
atividade tem como objetivo iniciar o registro e a elicitação dos requisitos por meio
do protótipo. Ela pode ser executada simultaneamente com aquelas de coleta de
regras de negócio e regras técnicas.
Tarefas:


Criação das telas para a funcionalidade ou grupo de funcionalidades



Inserção dos objetos de entrada ou interação do usuário



Inserção dos rótulos e ajudas de preenchimento ou manipulação de
informações



Definição de mensagens de alertas ou avisos



No caso de um componente, a janela e os objetos deverão representar
sua interface
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3.3.2 Atividade de Requisitos 2 - Coletar regras de negócio
Paralelamente à atividade de requisitos 1 (um), são coletadas as restrições,
validações, condições de alerta ao operador, condições para aprovação ou
reprovação de uma sequência de interação, ou seja, as regras que a funcionalidade
deverá atender e suportar.

Tarefas:


Inserção do passo a passo do fluxo básico, sem considerar desvios



Detalhamento passo a passo do fluxo alternativo para cada item do fluxo
básico que possa ter desvios

3.3.3 Atividade de Requisitos 3 - Coletar regras técnicas
Assim como a atividade de coletar de regras de negócio, esta atividade é
executada paralelamente às atividades 1 e 2. A diferença é que trata os requisitos
não funcionais que, em alguns momentos, confundem-se com as regras de
negócios e vice-versa.
Esta atividade descreve como o software deve se comportar em eventos
como picos de acessos, tentativas indevidas de acessos, alertas ocorridos nesses
momentos ou, até mesmo, como o sistema ou funcionalidade deverá se comportar
em cenários diferentes dos usuais.
Tarefas:


Relato dos requisitos não funcionais de acordo com o fluxo de negócios



Relato das regras que o software deverá executar para cada requisito não
funcional

3.3.4 Atividade de Requisitos 4 - Inserir referências de arquitetura
Esta atividade assemelha-se a um guia de boas práticas para a etapa de
construção. Seu objetivo consiste em declarar os itens de arquitetura como padrões,
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framework, boas práticas, local de armazenamento físico do projeto, política de
versionamento, versão de bibliotecas, referências de componentes e outros.
Tarefas:


Descrição de itens da arquitetura usada na construção. Exemplo:
linguagem de programação Java 1.7, framework Struts 2.3, Application
Server Websphere V8.

3.3.5 Atividade de Requisitos 5 - Entregar e Validar os documentos
A atividade 5 constitui em validar e homologar os documentos, considerando
um aceite da especificação. O protótipo, neste momento, permite que o analista de
requisitos e o solicitante avaliem os requisitos, testem as mensagens, fluxos e regras
coletadas. Também podem simular os casos das regras técnicas a serem
executadas.
Por fim, a entrega dos documentos será o inicio da construção do software.
Na Figura 13, a entrega é representada por uma imagem de compactação dos
programas

gerados,

que

serão

empacotados

e

entregues

à

equipe

de

desenvolvimento. A entrega pode ser feita pelo pacote do projeto total ou segregada
por funcionalidades, módulos, componentes, ou seja, varia de acordo com cada
projeto e necessidade.
Tarefas:


Execução do protótipo verificando os objetos de entrada e interações



Teste das mensagens de alertas



Teste das restrições e fluxos da funcionalidade



Validação do retorno esperado no caso de componentes



Envio dos programas gerados para a construção após empacotamento.

3.4 Detalhamento das atividades do método para a fase de construção
Neste tópico, estão relacionadas as atividades do método para a fase de
construção, ou seja, encontra-se um breve resumo da atividade e a relação de

48

tarefas. Para o início desta fase, definições do projeto e documentos gerados na
fase anterior são pré-requisitos, a saber:


Pacote do protótipo validado (obrigatório)



Padrões arquiteturais, tais como métodos de acesso a dados, divisão de
camadas, acesso a serviços e outros (obrigatórios)



Padrão visual e cores (obrigatórios)

3.4.1 Atividade de Construção 1 - Analisar e entender os documentos
A fase inicial da construção dá-se pelo entendimento do protótipo, que pode
ser feito apenas pelo desenvolvedor, quando executa o protótipo, navega pelos
fluxos e aciona as mensagens e restrições ou com a introdução do analista de
requisitos que gerou o protótipo.
Tarefas:


Recebimento do pacote com os programas do protótipo



Execução do protótipo



Navegação pelos fluxos, acionamento das mensagens e teste das
restrições

3.4.2 Atividade de Construção 2 - Codificar
A atividade de codificação tem como objetivo evoluir os programas gerados
no protótipo, mediante a inserção dos algoritmos de validação dos fluxos da
funcionalidade, seus mecanismos de persistência de dados, mensagens de alertas,
controles de acesso, ou seja, a inserção do dinamismo necessário ao suporte do
plano de negócios que o software se propõe a suportar.

Tarefas:


Leitura e entendimento das regras de negócio



Busca de soluções já implementadas para solucionar problemas conhecidos,
neste caso design patterns
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Implementação de algoritmos para validação de regras e exibição de
mensagens



Implementação de algoritmos para validação de regras técnicas e possíveis
casos de comportamento anormal de uso



Remoção dos itens descritivos do protótipo



Integração com partes ou módulos do sistema no ambiente de construção

3.4.3 Atividade de Construção 3 - Testar a funcionalidade
Tem como objetivo testar a unidade ou funcionalidade construída pelo
desenvolvedor. Consiste na aplicação de teste de unidade, testando dados válidos e
inválidos para a detecção de alguma anomalia ou regra não implementada.
Tarefas:


Execução da funcionalidade



Inserção de dados válidos para os fluxos da funcionalidade



Inserção de dados inválidos para os fluxos da funcionalidade



Validação dos resultados



Correção das anomalias detectadas

3.4.4 Atividade de Construção 4 - Avaliar a entrega
Esta atividade é bastante semelhante à do método de especificação, com a
diferença de que a homologação é feita diretamente no software, e não mais no
protótipo. Com a execução em conjunto da funcionalidade e do protótipo, o
solicitante, o analista de requisitos e o analista desenvolvedor fazem a homologação
do requisito. A avaliação será apoiada na proximidade da funcionalidade entregue
com o protótipo gerado na fase anterior.
Com o aceite da funcionalidade, ocorre a entrega final, que dependerá da
estratégia de cada projeto.
Tarefas:


Execução do protótipo e da funcionalidade entregues, com verificação
das similaridades visuais, fluxos e regras
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Teste do dinamismo da funcionalidade e persistência de dados



Teste das mensagens de alertas



Teste das restrições e fluxos da funcionalidade



Entrega dos programas gerados da forma acordada pelo projeto

O escopo do método é apenas a entrega do sistema. O procedimento ou
estratégia não será englobado pela pesquisa. Seguem-se alguns exemplos de
entrega do produto final da construção:


Instalação no ambiente de produção



Instalação no ambiente de pré-produção



Roteiro de instalação no ambiente produtivo



Entrega apenas do código-fonte



Instalação em estação de trabalho



Integração e instalação no servidor de aplicativos

3.5 Conclusão da seção
O MESP abrange as fases de requisitos e construção de software, sendo que
cada uma das delas é composta de 5 (cinco) e 4 (quatro) atividades
respectivamente. Neste capitulo pode-se verificar pormenorizadamente as atividades
necessárias para as fases de requisitos e construção de um software com o uso do
método e também todas as tarefas de cada atividade e seus detalhes.
Apesar de graficamente as atividades estarem representadas de forma
sequencial, podem ser executadas da forma de forma incremental ou paralela.
Assim, conclui-se que o MESP busca, como sua característica principal, a
facilidade de elaboração de documentos e o reaproveitamento na fase de
construção do software, graças à sua abordagem visual usada tanto para
funcionalidades

que

possuem

a

interação

homem-computador

quanto

a

componentes específicos de partes de um software.
O capítulo seguinte mostrará o experimento realizado para a validação do
MESP, que será realizado com funcionalidades de um software com experimento
para o estudo de eficiência e comparação com outros métodos pesquisados neste
projeto.
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4 Experimento
4.1 Contexto
O experimento da pesquisa compara dois métodos de especificação de
software para as fases de requisitos e construção, sendo os métodos: método de
desenvolvimento de sistemas bancários e o método criado na pesquisa que se
baseia no uso de protótipos, identificados pelas siglas MDSB e MESP,
respectivamente.
Para garantir a execução do experimento de forma imparcial, as
funcionalidades usadas para a execução do método serão descritas e detalhadas
nesta seção. As descrições das funcionalidades serão o guia usado pelo solicitante
do software, analista de requisitos e desenvolvedor durante a execução do
experimento. As funcionalidades foram parcialmente descaracterizadas do seu uso
com o objetivo de atender ao experimento.

4.1.1 Definições das funcionalidades
As funcionalidades escolhidas para o experimento são:


Componente de Autenticação e acesso a sites



Cadastro de favorecidos para transferências entre bancos

4.1.2 Definições das funcionalidades

4.1.2.1. Componente de Autenticação e acesso a sites
Este é denominado WSAutentica e deverá ser criado com a solução de
Webservice, construído na plataforma Windows .Net. Seu principal objetivo é validar
o acesso de clientes da instituição a seus sites de internet que, em sua grande
maioria, atendem ao segmento de investimento.
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O componente de Autenticação, por ser um Webservice, deverá possibilitar
que a funcionalidade também seja usada em vários sites que necessitam de
autenticação e autorização de acesso pelo sistema corporativo de controle de
acesso, chamado BankAcessControl.
Para validação de acesso, o componente WSAutentica deverá receber, como
informação de entrada, a chave de acesso, senha, identificador do site e endereço
IP de origem do usuário que solicita a autenticação.
O campo de entrada que contém o identificador do site dará a possibilidade
de o componente ser reaproveitado para cada site da instituição, pois permitirá, de
forma genérica, a validação de acesso de qualquer usuário nos sites em que foi
concedido acesso no sistema BankAcessControl.
O mecanismo de autenticação foi implementado e hoje está em execução no
ambiente profissional do autor.

O novo componente a ser criado deverá

implementar, além das sete regras já existentes, três novas regras para segurança,
que são descritas de forma resumida, a seguir:
Regras existentes:
1. Geral: Todas as operações ou tentativas de autenticação devem ser
registradas no sistema de log corporativo.
2. Tentativas de acesso com usuário inválido: o componente deverá
informar ao sistema executor que o usuário informado não existe.
3. Tentativa de acesso com senha inválida: o componente deverá
notificar o executor que a senha informada não confere com a senha
gravada na base de dados.
4. Tentativas de acesso com usuário bloqueado: o componente deverá
notificar que o usuário está bloqueado e não terá acesso ao sistema.
5. Bloqueio de usuário: após a quinta tentativa de log-in sem sucesso, o
componente deverá efetuar o procedimento de bloqueio por meio do
componente de serviço de bloqueio de usuários corporativo.
6. Tentativa de acesso utilizando um identificador de site inválido: o
componente deverá alertar o executor para o fato de não existir o site
ao qual foi solicitado acesso.
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7. Tentativas de acesso a site sem liberação para o operador: a chave
de acesso e senha válidos não garante o acesso. É necessária a
validação de liberação do site para o solicitante. Assim, em caso de
insucesso, o componente deverá alertar o solicitante para a falta de
permissão de acesso ao site informado.
Novas Regras:
8. Tentativas de acessos em curto período de tempo: após o terceiro
acesso de um usuário no período de 10 segundos, o componente
deverá chamar o serviço corporativo de alarme.
9. Tentativas de acessos incorretos pelo mesmo endereço IP: após o
quinto acesso incorreto partindo de um mesmo endereço IP, o
componente deverá executar o procedimento de alerta e bloqueio do
endereço IP, adicionando-o à lista negra de endereço como medida de
segurança.
10. Tempo de Resposta: o componente deve ser preparado para, em três
segundos, responder às requisições de todos os sites em 99% de suas
execuções.

4.1.2.2. Funcionalidade de Manutenção de Contas de favorecidos em transferências
A funcionalidade permite cadastrar contas de favorecidos para transferências
de valores entre clientes de diferentes bancos, adotando o novo código de banco
denominado ISPB (Identificador do Sistema de Pagamentos brasileiro). Essa
alteração do código do banco é uma resolução do Banco Central que visa à
alteração do tamanho do campo do código do banco passando de 3 (três) dígitos
para 6 (seis) dígitos, os quais serão os 6 (seis) primeiros números do CNPJ da
instituição financeira. Sem essa alteração não será mais permitido efetuar
transferências em contas de instituições diferentes.
No sistema InvestmentBanking a funcionalidade que trata as contas de
favorecidos está subdivida em 3 telas. A seguir, a relação e seus detalhes:
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Tela 1 - Lista de Contas de Favorecidos
É a primeira tela do fluxo de contas de favorecidos e tem como objetivo listar
todas as contas já cadastradas e disponíveis para o uso em transferências. A
funcionalidade exibe em formato de tabela as informações dos favorecidos para TED
e DOC cadastrados previamente. A tabela contém as seguintes informações:


CNPJ / Código ISPB da instituição



Nome da Instituição



Agência



Conta e Dac



CPF/CNPJ Favorecido



Nome do Favorecido

A tela possui uma paginação, sendo que mostrará 20 (vinte) contas por
página, exibindo no máximo 5 (cinco) páginas, pois o número máximo de contas de
favorecidos para um cliente é limitado a 100 (cem) contas por clientes.
Para continuar com o fluxo da funcionalidade, a tela terá botões que levarão
ou executarão funções. São eles:
o Botão Novo: direcionará o operador para uma nova tela, a qual
permitirá o cadastro de uma nova conta.
o Botão Editar: uma tela com os detalhes das contas será aberta,
permitindo ao operador alterar as informações desejadas.
o Botão Excluir: tem a função de remover a conta selecionada.

Tela 2 - Cadastro de novas contas
A tela de cadastro é responsável por disponibilizar os campos de inserção de
uma nova conta de favorecido. Segue-se a lista de campos:


CNPJ / ISPB da instituição e Nome (Exibido em uma lista de seleção)



Agência



Conta e Dac



CPF/CNPJ Favorecido



Nome do Favorecido
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Ao final da funcionalidade, o operador terá a opção de clicar no botão
cadastrar e efetivar a inserção dos dados ou clicar no botão voltar para cancelar a
operação. A funcionalidade possui 3 (três) regras importantes a serem seguidas: a
primeira deve exigir a digitação de todos os campos na tela; a segunda é não
permitir o cadastro de contas que estão na lista negra da instituição; a terceira e
última é não permitir o cadastro de uma conta já cadastrada pelo operador.

Tela 3 - Edição de Contas
A tela de edição de contas será muito semelhante à tela 1 de cadastro de
contas. Uma das diferenças é que os campos serão exibidos preenchidos com os
valores da conta selecionada. A tela permitirá a visualização das seguintes
informações:


CNPJ / ISPB da instituição e Nome (Exibido em uma lista de seleção)



Agência



Conta e Dac



CPF/CNPJ Favorecido



Nome do Favorecido

Ao final da funcionalidade, o operador terá a opção de clicar no botão gravar,
e assim efetivar a operação e a de cancelar a operação com o botão voltar. A
funcionalidade possui uma particularidade que é apenas a de permitir as alterações
das informações de CNPJ/CPF e nome do favorecido.
Função de Exclusão
A função de exclusão tem seu funcionamento na mesma da tela de listagem
de contas, a Tela 1, com o objetivo de permitir a remoção de contas indesejadas. A
função permite a seleção de 1 (uma) ou mais contas e, após o operador clicar no
botão excluir, as contas deverão ser removidas da base de dados.
Ao final da ação, a função deverá exibir uma mensagem de exclusão e
apresentar uma lista com as contas selecionadas para exclusão.
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4.2 Fase de Requisitos
Nesta seção é fechado o acordo com os analistas das etapas que devem ser
seguidas para a documentação dos requisitos do software. Além disso, é feita a
apresentação das funcionalidades e, por fim, a entrega dos documentos gerados ao
final desta fase. Essas etapas compreendem os passos referentes às entrevistas
para a coleta de dados para os documentos, o critério de avaliação contemplando os
esforços despendidos, a avaliação de aderência, os relatos dos analistas de
requisitos e a entrega da documentação gerada.

4.2.1 Perfil dos Analistas de requisitos

Para a validação do experimento foram contratados dois analistas de
requisitos com praticamente o mesmo nível profissional e experiência. Seguem-se
detalhes dos perfis:

Analista do MDSB.
Cargo: Analista de Requisitos Pleno
Tempo na função: 30 meses
Ferramenta Case de Experiência: Sybase Power Design
Ramo de Atuação: Aplicativos comerciais de internet e Banking

Analista do MESP.
Cargo: Analista de Requisitos Pleno
Tempo na função: 36 meses
Ferramenta Case de Experiência: IBM Rational Rose
Ramo de Atuação: e-commerce e internet e Banking

4.2.2 Atividades para a fase de requisitos

De forma sequencial expõem-se as atividades que serão realizadas pelo
solicitante e pelo analista de requisitos para a apresentação da solicitação e dos
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passos para a execução do experimento para a fase de requisitos, tanto para o
MDSB quando para o MESP.

Atividades executadas para a fase de requisitos com MDSB:
1. Solicitação do Software


Entrevista com o solicitante



Base da definição e apresentação das funcionalidades



Obtenção de documentos auxiliares


Diagrama de componentes



Representações do framework



Padrões

2. Construção dos documentos


Caso de Uso (Diagrama)



Caso de Uso (Detalhamento)



Definições Visuais (Protótipo)



Diagrama de sequência



Diagrama de classe

3. Revisão


Alinhamento do analista e solicitante

4. Entrega


Validação dos documentos e entendimento



Empacotamento dos documentos



Envio para construção (Próxima Fase)

Atividades executadas para a fase de requisitos com MESP:

0. Apresentação do método


Apresentação do fluxo e atividades



Exemplo de como fazer a especificação
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1. Solicitação do Software


Entrevista com o solicitante



Base da definição e apresentação das funcionalidades



Obtenção de documentos auxiliares


Diagrama de componentes



Representações do framework



Padrões

2. Construção dos documentos


Definições Visuais (Protótipo)



Descrição de Regras (Protótipo)

3. Revisão


Alinhamento do analista e solicitante

4. Entrega


Validação dos documentos e entendimento



Empacotamento dos documentos



Envio para construção (Próxima Fase)

Nota-se que, para as atividades do MESP, foi inserida a fase 0 (zero), que
apresenta o método para o analista de requisitos responsável por gerar os
documentos com base em protótipos.

4.2.3 Critérios de avaliação para a fase de requisitos

Serão 3 (três) os critérios de avaliação para a fase de requisitos, sendo o
primeiro a validação da aderência dos documentos criados com relação a
solicitações feita pelo cliente, tanto com o MDSB quanto para o método proposto na
pesquisa, o MESP; a segunda é o esforço empreendido pelo solicitante e pelos
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analistas para o esclarecimento de dúvidas, e o terceiro é o levantamento do esforço
despendido na elaboração dos documentos em cada um dos métodos.
A validação da aderência da documentação será conduzida por meio da
checklist adaptada da escala Likert (CHOW et al., 2008), aplicada aos documentos
criados para os dois métodos. A validação será conduzida pelo solicitante de
software, classificando as questões abaixo com as notas representadas na Tabela 4
com notas de 1 – 10.
Seguem-se as questões avaliadas:


Os documentos refletem a solicitação?



Os documentos abrangem todas as funcionalidades?



Os documentos contemplam todas as regras?



É fácil localizar as regras nos documentos?



É fácil entender as regras inseridas nos documentos?



As regras estão descritas de forma clara e objetiva?

Abaixo, encontra-se a tabela com as notas a serem aplicadas:

Tabela 4 – Avaliação da aderência dos documentos de software
Aderência à solicitação

Notas

Não aderente

1–2

Pouco aderente

3–4

Parcialmente aderente

5–6

Aderente

7–8

Totalmente aderente

9 – 10

Fonte: Elaborado pelo autor com uso da escala Likert.
O esforço empreendido para o esclarecimento de dúvidas será apresentado
com as informações da quantidade de dúvidas no entendimento da coleta de
requisitos e o tempo total despendido em cada um dos métodos.
O levantamento do esforço para a criação de cada um dos documentos será
feito e apresentado seguindo a Tabela 5, que apresenta os documentos criados em
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cada um dos métodos, o esforço em horas para a elaboração de cada documento e
o total de esforços para a fase de requisitos no MDSB e no MESP.

Tabela 5 – Levantamento do esforço na elaboração dos documentos
MDSB
Documentos

MESP

Uso

Esforço

Uso

Esforço

Documento Ex.: 1

X

0 hora

-

0 hora

Documento Ex.: 2

X

0 hora

X

0 hora

Total

0 hora

0 hora

Fonte: Elaborado pelo autor
4.2.4 Resultados da fase de requisitos
Depois de os analistas de requisitos terem executados as atividades previstas
para o experimento e de estabelecidos os critérios de avaliação com base na seção
anterior, este item da pesquisa apresenta os resultados obtidos, os relatos dos
analista de requisitos e os exemplos dos documentos gerados.
O primeiro resultado é a aderência dos documentos, avaliado pelo solicitante
do projeto. Na Tabela 6 apresentam-se as notas atribuídas a cada uma das
questões, bem como uma pequena observação para os itens de pontuação mais
baixos, como segue:

Tabela 6 – Resultado da avaliação de aderência dos documentos.
Questão
Os documentos refletem a
solicitação?
Os documentos abrangem
todas as funcionalidades?
Os documentos contemplam
todas as regras?
É fácil localizar as regras nos
documentos?

MDSB

MESP

10

10

N/A

10

10

N/A

10

10

N/A

Observação

Para o MDSB fica um pouco
5

9

confusa a procura em vários
documentos, pois ora está em
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um diagrama, ora está em um
documento do Microsoft Word.
No caso da funcionalidade de

É fácil entender as regras

5

inseridas nos documentos?

7

WebService, o solicitante precisa
ter mais conhecimento técnico.
Para os dois métodos ainda

As regras estão descritas de

9

forma clara e objetiva?

9

existem alguns termos técnicos
de que o solicitante de negócio
não tem entendimento pleno.

Total

49

55

Fonte: Elaborado pelo autor
O segundo resultado é o relato dos esforços despendidos com dúvidas e
perguntas entre os analistas de requisitos e com o solicitante durante a fase de
criação dos requisitos. A Tabela 7 detalha a quantidade de dúvidas e tempo de
interação coletado durante o experimento.

Tabela 7 – Esforço despendido para o esclarecimento de dúvidas.
Método

Quantidade de

Tempo de

Dúvidas

Interação

MDSB

4

15 minutos

MESP

3

12 minutos

Total

7

27 minutos

Fonte: Elaborado pelo autor.
O terceiro resultado consiste na apresentação dos esforços despendidos na
elaboração de cada documento nos dois métodos. A coleta de esforço foi exposta
pelos analistas de requisitos para cada um dos documentos criados no experimento.
A Tabela 8 mostra os dados tanto do MDSB quanto do MESP. Nota-se que alguns
documentos para o MESP não foram elaborados, pois não são contemplados.
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Tabela 8 – Resultados dos esforços para a geração de documentos de
requisitos
MDSB

MESP

Documentos
Uso

Esforço (horas)

Uso

Esforço (horas)

Caso de Uso – Diagrama

X

5

-

-

Caso de Uso – Descrição

X

16,5

X

15

Definições Visuais (Protótipo)

X

2

X

19

Diagrama de Sequência

X

9

-

-

Diagrama de Classes

X

9

-

-

Roteiro de Teste

X

5,5

X

5,5

Totais

-

47

-

39,5

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ainda como resultado do experimento, segue a apresentação de alguns dos
pontos relevantes relatados pelos analistas de requisitos sobre o trabalho de
elaboração dos documentos.
O analista que foi designado para utilizar o MDSB relatou, de modo geral, que
o experimento foi uma atividade normal. Visto que o experimento foi seguido da
mesma forma de outros projetos da empresa, nenhum ponto relevante foi
acrescentado. Como pontos de avaliação positiva para o método, o analista deixou
clara a sofisticação dos documentos e diagramas e, como pontos de melhora, foi
ressaltada a dificuldade em saber o nível de profundidade exigido pelos
documentos, pois em muitos momentos o analista é obrigado a inserir detalhes
muito próximos ao código que deveria ser criado pelo desenvolvedor.
“[...] Os documentos gerados são iguais aos que crio no meu dia a dia e,
muitas vezes, vejo que detalho um documento muito próximo ao código que o
desenvolvedor deveria escrever.” (ANALISTA DE REQUISITOS DO MDSB, 2014).
O analista escolhido para o MESP na geração dos documentos teve uma
surpresa quando foi apresentado ao método e se deparou com itens mais técnicos,
mas, de forma geral, aceitou bem o método. Os pontos de atenção relatados foram:
o primeiro, a necessidade de entendimento técnico por parte do analista de
requisitos para a criação dos documentos, pois sem conhecimento de programação
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do analista nas linguagens HTML e JavaScript, esse método não pode ser usado na
construção de software para internet; o segundo, a falta de uma área para mais
detalhes de componentes ou interfaces de comunicação a serem usados no projeto.
Um ponto positivo relevante relatado foi que a centralização de todos os documentos
em um único torna o trabalho mais produtivo, além de evitar a perda de regras
devido a mudanças constantes de documentos.
“[...] O método é bom, principalmente pelo fato de gerar somente um
documento, pois assim minimiza o risco de deixar de programar regras que ficam
espalhadas em vários lugares” (ANALISTA DE REQUISITOS DO MESP, 2014).
Para finalizar a seção da fase de requisitos, apresentam-se alguns dos
documentos criados para os dois métodos. As Figuras 13, 14 e 15 expõem os
documentos e diagramas criados na especificação com o MDSB e as Figuras 16 e
17 apresentam os documentos gerados pelo MESP:

Figura 14 – Descrição dos casos de uso no MDSB

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 15 – Diagrama de classes no MDSB

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 16 – Diagrama de sequência no MDSB

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 17 – Protótipo da funcionalidade de cadastro de contas de favorecidos no
MESP.

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 18 – Protótipo do componente de autenticação e acesso a sites no
MESP:

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.2.5 Avaliação dos resultados da fase de requisitos

Os resultados obtidos nos experimentos das fases de requisitos executados
para os métodos usados na pesquisa (MDSB e MESP) possibilitam não só notar a
aderência de cada um dos métodos com relação às regras descritas e inseridas nos
documentos, como também captar a diferença de esforços despendidos durante o
experimento.
A pontuação da avaliação da aderência dos documentos criados com relação
a solicitações feita pelo cliente apresenta uma ligeira vantagem para o MESP, pois
este recebeu 6 (seis) pontos a mais de um total de 60 em relação ao MDSB. Os
pontos que apresentaram maiores diferenças foram a facilidade de encontrar regras
nos documentos e o entendimento destas em cada documento. A observação
desses itens indica que o MESP facilita a procura das regras e a ligação com o
software, graças ao fato de estarem no mesmo documento.
O tempo de interação despendido com dúvidas no entendimento da coleta de
requisitos durante o experimento para a fase de requisitos foi de 27 minutos no total,
sendo que o MDSB usou 15 minutos para esclarecimento de 4 (quatro) dúvidas,
consumindo 55% do tempo; já o MESP suscitou uma dúvida a menos e, assim,
utilizou 44% do tempo total.
E, por fim, os resultados do esforço para a geração dos documentos
acusaram a mais significativa diferença em termos de resultado entre os dois
métodos. O experimento com ambos consumiu 86,5 horas dos analistas de
requisitos, sendo que esse número não leva em conta a reunião inicial de
apresentação das funcionalidades, que foram iguais para os dois analistas.
Foram despendidas 47 horas com a elaboração dos documentos no MDSB,
contra 39,5 horas no MESP, ou seja, 55% do tempo foi usado para a elaboração dos
documentos com o primeiro método e 45% com o segundo. Apesar de o MESP
apresentar uma característica de menos tempo para a elaboração de documentos,
foi possível verificar que a construção do protótipo é a fase ou o documento que
mais destoa do MDSB, tendo sido gastas 19 horas para o MESP versus 2 horas do
MDSB.
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4.3 Fase de Construção
Essa seção apresenta as atividades que serão seguidas para o fluxo e os
detalhes do experimento da construção do software. Esse é a fase do experimento
em que acontece a entrega dos documentos criados na fase de requisitos para os
analistas desenvolvedores e a evolução para a construção do software.

Serão

apresentados os passos de execução da construção, o perfil dos desenvolvedores
selecionados para o experimento, o critério de avaliação do software construído, os
esforços despendidos e o reuso na construção das funcionalidades, os relatos dos
desenvolvedores e os detalhes e imagens das funcionalidades construídas.

4.3.1 Perfil dos analistas desenvolvedores

Para a construção das funcionalidades do experimento foram disponibilizados
4 (quatro) desenvolvedores, sendo dois deles para construção utilizando os
documentos gerados pelo MDSB e dois deles para o MESP. Os (quatro) analistas
têm o mesmo perfil para manter a imparcialidade no experimento. Seguem-se os
perfis:

Analista do MDSB
Cargo:
1. Analista Desenvolvedor
Tempo na função: 36 meses
Ferramenta de Experiência: Java e C++
Ramo de Atuação: Aplicativos de internet e Banking
2. Estagiário desenvolvedor
Tempo da função: 9 (nove) meses
Ferramenta de Experiência: HTML, CSS e PHP

Analista do MESP
Cargo:
1. Analista Desenvolvedor

68

Tempo na função: 48 meses
Ferramenta de Experiência: C#, VB.net
Ramo de Atuação: Aplicativos de internet e Banking
2. Estagiário desenvolvedor
Tempo da função: 11 meses
Ferramenta de Experiência: Java, HTML, CSS

4.3.2 Atividades para a fase de construção

As atividades que serão executadas pelos desenvolvedores serão expostas
em uma reunião de entendimento entre o solicitante, os analistas de requisitos e os
desenvolvedores. Nessa mesma reunião, será oficializada a entrega dos
documentos e aceite pelo desenvolvedor. Seguem-se os passos para a condução
das atividades de construção no MDSB e no MESP.

Atividades executadas para a fase de construção com o MDSB:
1. Recebimento da documentação de requisitos


Reunião de entendimentos e aceite dos documentos



Análise de documentos e realização do aceite.

2. Codificação


Mapeamento de documento para o código



Entendimentos das referências técnicas e framework



Codificação



Codificação de casos de testes unitários (caso necessário)

3. Testes e Implantação


Execução de testes Unitários



Implantação em ambiente de validação (caso necessário)



Execução de testes integrados
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4. Avaliação e entrega


Reunião para apresentação da entrega



Comparativo do aplicativo com a documentação



Aceite do solicitante no aplicativo



Entrega da funcionalidade

Atividades executadas para a fase de construção com MESP:
0. Apresentação do método


Apresentação do fluxo e atividades

1. Recebimento da documentação de requisitos


Reunião de entendimentos e aceite dos documentos



Análise dos documentos e realização do aceite.

2. Codificação


Mapeamento de artefatos para o código



Entendimentos das referências técnicas e framework



Codificação



Codificação de casos de testes unitários (caso necessário)

3. Testes e Implantação


Execução de testes Unitários



Implantação em ambiente de validação (caso necessário)



Execução de testes integrados

4. Avaliação e entrega


Reunião apresentação da entrega



Comparativo do aplicativo com a documentação



Aceite do cliente no aplicativo



Entrega da funcionalidade

As atividades para a fase de construção do software que foi documentado
com o MESP inicia-se na atividade 0 (zero), a qual é realizada a apresentação do
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método, fluxos e documentos aos analistas desenvolvedores responsáveis pela
construção das funcionalidades documentadas.

4.3.3 Formas de avaliação para a fase de construção

A pesquisa utiliza 3 (três) formas de medir a fase de construção com o
objetivo de avaliar como os documentos foram empregados e utilizados durante a
construção do aplicativo.
A primeira avaliação será feita observando critérios de tempo para a
compreensão

dos

documentos

entregues

para

a

construção

das

duas

funcionalidades escolhidas na pesquisa.
A segunda consistirá no esforço para a construção de cada funcionalidade,
dividida em MDSB e método MESP, bem como na separação por item da
construção, como interface humano-computador, implementação de negócio e
persistência de dados. Na Tabela 9, é possível visualizar as informações avaliadas.

Tabela 9 – Modelo de avaliação de esforço para a construção
MDSB

MESP

Funcionalidade

Item da Construção

Esforço

Esforço

Funcionalidade Ex.: 1

Regras de Negócios

X horas

Y horas

Funcionalidade Ex.: 2

Regras de Negócios

X horas

Y horas

XX horas

YY horas

Total

Fonte: Elaborado pelo autor
A terceira avaliação é efetuada pelo reuso do documento no código-fonte
gerado, que visa a coletar, de forma percentual, o aproveitamento dos documentos
criados na fase de requisitos na evolução do código gerado para construção das
funcionalidades. A Tabela 10 apresenta a estrutura em que serão apresentadas as
informações do reuso dos documentos.
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Tabela 10 – Modelo da avaliação de reuso dos documentos

Funcionalidade

MDSB

MESP

% de reuso

% de reuso

Funcionalidade Ex.: 1

10 %

10%

Funcionalidade Ex.: 2

30 %

20 %

Fonte: Elaborado pelo autor.
4.3.4 Resultados das avaliações para a fase de construção
Após a execução de todas as atividades para a fase de construção dos
software para o experimento, iniciou os resultados e às suas avaliações seguindo
os formatos e critérios definidos na seção anterior.
A apresentação dos resultados começa pela coleta dos tempos despendidos
pelos desenvolvedores para a compreensão dos documentos entregues. Os
resultados estão apresentados na Tabela 11, que mostra os dados consolidados
tanto para o MDSB como para o MESP.

Tabela 11 – Resultado da compreensão dos documentos para a fase de construção
Funcionalidade

Tempo de Compreensão
MESP

MDSB
WebService

60 minutos

40 minutos

Cadastro de Conta Crédito

120 minutos

60 minutos

Total

3 horas

1 hora 40 minutos

Fonte: Elaborado pelo autor
Seguindo com os resultados, é apresentado o esforço despendido com a
construção das funcionalidades do experimento. Os tempos de construção de cada
item das funcionalidades foram relatados pelos desenvolvedores durante a
construção e consolidados pelo autor. A Tabela 12 apresenta os dados de esforço
durante a construção com documentos do MDSB comparados com a construção
com documentos do MESP, como segue:
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Tabela 12 – Resultado da fase de construção
MDSB

MESP

Esforço (Horas)

Esforço (Horas)

Funcionalidade

Item da Construção

WebService Autenticação

Interface do
Componente

1.0

0.3

Classes Controladoras

2.0

1.5

Exceções

1.0

0.5

Regra de negócios

8.0

8.0

Testes Unitários

4.5

4.0

16.5

14.3

Total WebService
Funcionalidade

Item da Construção

Esforço (Horas)

Esforço (Horas)

Cadastro Conta Crédito

Telas

9.0

3.0

Classes Controladoras

7.5

7.5

Classes de Modelos

1.5

1.1

Exceções

3.0

3.0

Regras de Negócio

10.5

7.5

Testes Unitários

9.0

6.0

Total Cadastro

40.5

28.1

Total da Construção

57.0

42.5

Fonte: Elaborado pelo Autor.
A última avaliação da fase de construção é a do reuso de código, com os
resultados apresentados na Tabela 13, tabela essa em que os analistas
desenvolvedores relataram de forma percentual a quantidade de código que foi
transferida dos documentos da fase de requisitos para o código-fonte final da
solução de construção das funcionalidades.
Tabela 13 – Reuso do código dos documentos para a construção
MDSB

MESP

% de reuso de

% de reuso

WebService Autenticação

0%

30%

Cadastro Conta Crédito

5%

80 %

Funcionalidade

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os analistas desenvolvedores apresentaram na Tabela 13 o quanto foi
reaproveitado da fase anterior de requisitos para a fase de construção, e também
deixaram relatados alguns pontos relevantes sobre os dois métodos (MDSB e
MESP).
O analista que recebeu os documentos elaborados no MDSB relatou que são
raros os casos de o código final da solução representar os diagramas criados na
fase de requisitos, ou seja, no experimento as regras estão bem descritas, mas
para o dia a dia, muitas vezes os documentos não têm todas as regras que
precisam ser implementadas.
Outro ponto relatado para o MDSB é que o documento descritivo muitas
vezes não deixa claros os campos de entrega ou mensagem de retorno que
precisam ser exibidos para os usuários. O reuso de 5% do código foi registrado
devido ao reaproveitamento das imagens anexadas aos documentos para a
construção da interface gráfica.
“[...] É confuso entender muitas vezes os campos que estão na tela com as
regras inseridas nos detalhes dos casos de uso. Isso acontece porque estão em
dois documentos diferentes e muitas vezes não têm a mesma nomenclatura.”
(ANALISTA DESENVOLVEDOR do MDSB, 2014).
O analista que foi introduzido ao MESP e incumbido de construir as
funcionalidades com os documentos produzidos por esse método relatou que
antes mesmo de iniciar a construção, ficou mais confortável com os protótipos,
pois tinha uma visão completa do software a ser construído. Com o entendimento
total dos documentos, o analista relatou que se tornou fácil a consulta das regras
durante a construção do código, por ser desnecessário mudar de documentos
para verificar aquelas a serem implementadas.

[...] A funcionalidade de cadastro terá toda sua parte visual
reaproveitada; apenas a extensão dos arquivos será alterada, e
algumas verificações serão feitas pelas regras. Outro ponto que
poupou tempo foi, além de saber com exatidão os campos e
mensagens, o fato de não precisar procurar em outros documentos
as regras das funcionalidades. (ANALISTA DESENVOLVEDOR do
MESP, 2014).
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Seguem-se as Figuras 18 e 19 que apresentam a funcionalidade de Cadastro
de contas de favorecidos criadas com os documentos gerados no MDSB e
MESP, respectivamente.
Figura 19 – Cadastro de contas de favorecidos no MDSB.

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 20 – Cadastro de contas de favorecidos no MESP.

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.3.5 Avaliação dos resultados da fase de construção

Neste item, teremos os resultados obtidos da fase de construção do
experimento. As duas funcionalidades escolhidas para ele foram criadas com as
mesmas características utilizando os dois métodos de especificação da pesquisa
(MDSB e MESP). As funcionalidades atenderam completamente às necessidades
dos solicitantes, mas foi possível captar algumas divergências por meio das
avaliações e dados coletados.
A primeira avaliação apresentou o tempo despendido na compreensão dos
documentos entregues para a construção do software. A Tabela 11 expôs os tempos
e demonstrou que o MESP possibilitou que o analista desenvolvedor consumisse 1
hora e 40 minutos, sendo 80 minutos a menos que o MDSB.
O esforço da construção, segundo critério avaliado e apresentado na Tabela
12, foi menor para o analista do MESP; este despendeu 42 horas e 30 minutos
versus 57 horas do MDSB; a diferença foi de 25% menos de esforço para o MESP.
O menor esforço do MESP decorreu, em grande parte, da funcionalidade de
cadastro de contas de favorecidos, sendo que esta usou 42 horas e 30 minutos
versus 57 horas do MDSB. O item da construção com maior diferença de esforço foi
justamente o das telas.
O terceiro e último critério, mostrado na Tabela 13, apresenta o reuso dos
documentos na elaboração do código. Os documentos elaborados no MDSB são
criados com base em texto ou diagramas. No caso da funcionalidade de Cadastro de
Contas de Favorecidos, o documento que representa a tela é criado por uma
imagem e dados em tabelas. Esse documento possui apenas referências para o
analista desenvolvedor na construção; o mesmo documento para o MESP foi criado
na linguagem de programação que será usada na construção. Assim, o
reaproveitamento citado pelo desenvolvedor foi de 80%, sendo que essa
porcentagem do documento foi reutilizada para o código do software.
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4.4 Conclusão do Experimento

O experimento teve como foco a comparação das fases de requisitos e
construção de duas funcionalidades de software que foram criadas com base nos
métodos MDSB e MESP, visando a verificar qual dos métodos ou documentos
gerados deixaram as fases mais rápidas em termos de execução e qual dos
métodos proporcionou o reuso dos documentos.
Esta

seção

apresentou,

de

forma

detalhada,

as

definições

das

funcionalidades que foram usadas no experimento.
Nas fases de requisitos e construção executadas no experimento foram
apresentadas com seus detalhes, os perfis dos profissionais participantes, as
atividades executadas, os critérios de avaliação e os resultados coletados.
Com os resultados coletados, a fase de requisitos mostrou vantagens do
MESP sobre o MDSB nos critérios avaliados. Seguem-se os detalhes:


Para o critério de aderência, o MESP recebeu 55 pontos contra 49 do
MDSB de um total de 60. Os itens que destoaram na pontuação
referem-se à facilidade de localização dos documentos e regras e ao
detalhamento técnico que propõe dificuldades de entendimento ao
solicitante.



A avaliação do esforço com dúvidas representou um esforço maior
para o MDSB, a diferença de 3 (três) minutos não constituiu um item
determinante para o experimento.



Os resultados apresentados para o critério de esforço para a geração
dos documentos deixou mais uma vez o MESP em vantagem, pois o
tempo de elaboração dos documentos foi reduzido em 8 horas e 30
minutos

em

relação

ao

MDSB;

porém,

o

MESP

concentra

aproximadamente 40% do esforço na construção dos elementos
visuais.

Os resultados da fase de construção do experimento apresentaram
similaridades com os resultados da fase de requisitos, deixando o MESP em
vantagem sobre o MDSB, de acordo com critérios avaliados, sendo:
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No critério do esforço de entendimento dos documentos, os analistas
desenvolvedores

do

MESP

relataram

que

o

tempo

foi

de

aproximadamente 50% do tempo despendido para o MDSB.


O esforço de construção foi menor para o MESP, 42 horas e 30
minutos contra 57 horas do MDSB. A coleta desses esforços enfatizou
que o MESP usou aproximadamente 1/3 do tempo do MDSB para
criação das interfaces humano-computador.



O reuso, o último critério avaliado, mostrou que o MESP foi o mais
produtivo nesse item para a funcionalidade de cadastro de contas de
crédito, com mais interfaces humano-computador. O reaproveitamento
foi de 80% dos códigos gerados na fase de requisitos.

De forma geral, o experimento apresentou resultados satisfatórios, e a
compreensão dos documentos, segundo comentários do solicitante e dos analistas
participantes, teve maior facilidade de entendimento dos documentos elaborados no
MESP. Com relação ao esforço, tornou-se possível notar que o MESP o reduziu nas
duas fases, requisitos e construção. E, por fim, o reuso teve um bom resultado no
MESP principalmente nas funcionalidades que possuem mais interfaces humanocomputador.
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5 Conclusões
5.1 Resumo

Técnicas de uso de protótipos em projetos de software já foram criadas e
utilizadas há mais de décadas, porém, uniformizar o protótipo como único
documento para a fase de requisitos de um software e criar o protótipo com a
mesma linguagem de programação que será usada na construção do software foi o
objetivo deste trabalho. Atualmente os principais modelos de uso de protótipos em
aplicativos de internet são feitos segundo uma abordagem descartável (MCMILLAN
et al., 2012) que faz com que sejam úteis para a validação do que será construído,
mas com que não sejam reaproveitados. Os modelos usados na indústria de games
(REYNO et al., 2009) aplicam os protótipos de forma evolutiva, ou seja, o códigofonte gerado para a validação é incrementado na construção e, em alguns casos,
são reaproveitados em outros projetos.
Este trabalho teve como objetivo a elaboração de um método de
especificação de software com o uso de protótipos para sistemas de internet do
segmento bancário. O método contou com referências de documentação de software
e seu uso efetivo, agilidade na criação e compreensão dos documentos de software,
além de técnicas de prototipação.
O método buscou atender aos seguintes requisitos:


Reduzir a dificuldade de compreensão dos documentos descritivos e
de funcionamento do software.



Proporcionar a reutilização ou tornar os documentos incrementais para
o código-fonte do software.

O método contribui com a aplicação de atividades de prototipação durante a
fase de requisitos do Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software, com o foco em
criar documentos em linguagem de programação visando a diminuir esforços da fase
de requisitos e da fase de construção do software. O método conta com anotações
ou referências a outros documentos para explicações de elementos arquiteturais ou
manuais de padrões, como exemplo um diagrama de componentes UML para
representação de diferentes servidores que suportarão a aplicação web.
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5.2 Contribuições

A aplicação do método a partir do experimento do trabalho permitiu confirmar
o atendimento aos requisitos da pesquisa. O trabalho apresentou algumas
contribuições para as fases de requisitos e construção com o uso do método, com a
avaliação de funcionalidades construídas com a aplicação do método.
O experimento de aplicação demonstrou a viabilidade do uso do método. Os
resultados foram alcançados na fase de requisitos e na construção do software
proposto pelo experimento. A fim de tornar mais claros os resultados, são exibidos
alguns itens:


Aderência dos documentos referentes à solicitação: a avaliação feita
pelo analista de negócios que solicitou as funcionalidades do software
atingiu o resultado com o método proposto MESP, pois os itens como
localização de regras, entendimento e clareza tiveram em sua escolha
pontuações maiores que o MDSB, usado como comparativo na
pesquisa, demonstrando, assim, que a proposta do método em
melhorar a compreensão foi atingida.



Esforço para a criação de documentos: no experimento, os elementos
escolhidos

para

comparação

possibilitaram

a

elaboração

dos

documentos de requisitos de forma mais rápida com o uso do método
proposto.


Compreensão dos documentos pelos analistas desenvolvedores: o
trabalho contribuiu para evidenciar a preferência dos analistas
desenvolvedores para o uso de simulação e leitura do código-fonte,
com vistas ao entendimento de funcionamento de um software, visto
que o tempo despendido para o entendimento dos documentos e os
relatos dos desenvolvedores demonstra maior interesse em protótipos
e código-fonte.



Esforço de Construção e Reaproveitamento dos documentos: os
critérios que avaliaram o esforço para construir as funcionalidades do
software apresentado na Tabela 12 e os comentários dos analistas
desenvolvedores que utilizaram o MESP ajudam a apresentar as
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vantagens do uso de método proposto graças ao reuso dos
documentos da fase de requisitos na construção do software; com o
comentário, é possível notar que na média das funcionalidades 55% do
código final foi retirado do documento do protótipo.

Acredita-se que, por meio deste trabalho e dos itens relacionados à sua
contribuição, é possível obter uma melhor compreensão dos documentos elaborados
na fase de requisitos de um software, tanto pelos solicitantes quanto pelos analistas
desenvolvedores incumbidos da construção, além de uma redução de esforço na
fase de construção devido ao reuso dos documentos criados na fase anterior.
Conclui-se que a contribuição do método com esse experimento foi oferecer
uma alternativa aplicada à questão de compreensão de software e reuso de
documentos para a fase de construção foi conseguida.

5.3 Melhorias

Este método não atua em itens de avaliação ou documentação de estratégias,
conceitos e decisões arquiteturais que devem ser aplicados ao projeto do software a
ser construído. É possível fazer referências a documentos e diagramas de
arquitetura com o método, mas este não está preparado para documentar esses
elementos.
Além do treinamento sobre o método, sua forma de aplicações e atividades
que o compõem, o método exige dos analistas de requisitos conhecimentos técnicos
em linguagem de programação e, no caso deste trabalho, conhecimentos em
linguagem de desenvolvimento para a internet, ou seja, para a utilização do método;
os analistas de requisitos necessitam de treinamento técnico em desenvolvimento de
softwares para a internet.
Durante o experimento aplicado neste trabalho, um ponto de melhora foi
assinalado por um dos analistas de requisitos, a saber, sobre componentes visuais
que devem ser inseridos nos protótipos. Alguns têm uma complexidade que afetaria
o custo do projeto, e a sugestão seria a adoção de bibliotecas que possuem
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elementos já criados e conhecimento difundidos no mundo de código aberto, como
exemplo, a biblioteca JQuery UI para componentes de internet.

5.4 Trabalhos futuros

Esta pesquisa foi elaborada com foco na criação de novas funcionalidades
para um software; uma nova abordagem para a pesquisa será o processo de
manutenção dessas funcionalidades, a fim de validar critérios para a atualização dos
documentos (protótipos) e o reuso dos documentos para alteração dos códigos-fonte
que se encontram em produção.
Cenários com aplicativos fora do ambiente de internet, como por exemplo,
CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planning) e
aplicativos para dispositivos móveis, que possuem muitas interfaces humanocomputador permitiriam resultados que poderiam enfatizar o uso do método em mais
projetos ou até a inviabilidade em determinados tipos de projetos. Outros cenários
para aplicação seriam em projetos com base na construção de componentes para
comunicação entre sistemas. Estes, devido à baixa existência ou até a inexistência
de interfaces humano-computador, poderiam inviabilizar a utilização do método.
A elaboração de um metamodelo com base em UML ou a extensão do SPEM
(Software and System Process Engineering Meta-model) para especificar o processo
para o desenvolvimento do software, apresentando os elementos, relacionamentos
dos processos de desenvolvimento, papéis, documentos, atividades e fluxos seria
uma proposta de evolução deste trabalho.
Um dos pontos de melhoras citados seria a atuação do método em
estratégias e decisões arquiteturais. A aplicação do método em um novo
experimento com o intuito de documentar e simular essas decisões com o uso de
protótipos poderia apresentar uma nova abordagem. Com a criação de extensões ou
de adaptações talvez fosse possível atender, de forma completa, a essa abordagem.
E, por fim, sugerimos a confecção de uma ferramenta para a elaboração ou o
suporte da elaboração dos documentos como protótipos com o objetivo de agilizar a
documentação dos requisitos. Esse trabalho futuro surgiu da aplicação do
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experimento, cujo tempo de documentação um dos analistas de requisitos, em
conjunto com o pesquisador, considerou que seria possível reduzir caso uma
ferramenta fosse adicionada ao método. Assim, existiria a possibilidade de averiguar
novamente o esforço despendido para a confecção dos documentos, que no
experimento deste trabalho não usou nenhuma ferramenta. A ferramenta teria
grande valia no processo de construção de grandes software, possibilitando, dessa
forma, uma melhor organização e escala de produção.
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