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Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

DEFTNIÇÃO DE UMA TÉCNICA DE LEITURA BASEADA EM PERSPECTIVA 

(00-PBR) APOIADA POR ESTUDOS EXPERIMENTAIS 

Sômulo Nogueira Mafia 

Orientador: Guilherme Horta Travassos 

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação 

Objetivo: Definir uma técnica de leitura que explore a construção de modelos de projeto 
orientado a objetos ( 0 0 )  para identificar defeitos em documentos de requisitos de 
software descritos em linguagem natural. 
Método: Foi conduzido um estudo secundário (revisão sistemática) de forma a 
caracterizar o conhecimento sobre técnicas de leitura aplicadas a documentos de 
requisitos de software disponível na literatura técnica. Em seguida, e baseado neste 
conhecimento, foi descrita proposta de técnica de leitura que explora a construção de 
modelo 00 para a inspeção de documentos de requisitos de software. Em seqüência, 
estudos primários (estudos experimentais) foram executados para avaliar a viabilidade de 
aplicação da técnica de leitura proposta. 
Resultados: A revisão sistemática conduzida permitiu: (a) caracterizar as limitações e 
pontos positivos na aplicação de técnicas de leitura; (b) realizar uma avaliação cética 
sobre os procedimentos experimentais utilizados nos estudos identificados; (c) revelar a 
carência na literatura de técnicas de leitura que explorem a construqão de modelos de 
projeto 0 0 .  Desta forma, utilizando o conhecimento adquirido, foi defmida uma técnica 
de leitura baseada em perspectiva (00-PBR) para suprir tal carência. 00-PBR foi 
avaliada através de dois estudos experimentais que permitiram caracterizar o grau de 
maturidade e a viabilidade de aplicação da técnica. 
Conclusão: Uma técnica de leitura (00-PBR) foi definida e avaliada experimentalmente, 
com indicação de viabilidade (grau de maturidade adequado) para ser utilizada na 
condução de estudos experimentais em contextos de desenvolvimento de software reais 
na indústria. 
A utilização de metodologia baseada em experimentação (estudos secundários e 
primários) permitiu apoiar a definição e avaliação de uma nova tecnologia de software 
minimizando os riscos e acelerando os procedimentos de definição. 



Abstract of Dissertation presented to COPPEíUFRJ as a partia1 fulfillment of the 

requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

DEFINITION OF A PERSPECTIVE-BASED READING TECHNIQUE (00-PBR) 

THROUGH EXPERIMENTAL STUDIES 

Sômulo Nogueira Mafia 

Advisor: Guilherme Horta Travasses 

Department: Computer Science and System Engineering 

Objective: To define a reading technique that explores object-oriented design modeling 
as a means of identifying defects in software requirements documents written in natural 
language. 
Method: A secondary study (systematic review) was conducted in the technical literature 
in order to characterize the available knowledge about reading techniques applied to 
software requirements documents. Based on such knowledge, a reading technique that 
explores object-oriented modeling for software requirements documents inspection was 
proposed. Piimary studies (experimental studies) were executed in order to evaluate the 
feasibility of the proposed reading technique. 
Results: The systematic review conducted has allowed to: (a) characterize the application 
of the reading techniques identified; (b) discuss, in a skeptical view, the experimental 
approaches employed in reading techniques studies; (c) identify in the technical literature 
the lack of software reading techniques that support the object oriented design modeling. 
By using such experimental knowledge acquired, a perspective-based reading technique 
(00-PBR) was defined in order to supply such lack. 00-PBR was evaluated through two 
experimental studies that allowed to characterize its maturity leve1 and application 
feasibility. 
Conclusion: A reading technique (00-PBR) was experirnentally defined and evaluated. 
As a result, 00-PBR was pointed to be used in experimental studies in industrial 
software development contexts. The accomplishment of an experimentation-based 
methodology (secondary and primary studies) allowed to define and evaluate a new 
reading technique aiming at minimizing risks and speeding up the technology conception 
process. 
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Capítulo i - Introdução 

Neste capítulo, a motivação para o trabalho é apresentada através da discussão 

dos principais conceitos envolvidos no contexto da dissertação. São descritos ainda o 

objetivo do trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada, as definições dos principais 

conceitos, além da delimitação do escopo do trabalho. Por fim, é apresentada a forma 

como esta dissertação encontra-se organizada. 

G principal objetivo no desenvolvimento de sofware é a prudução de sistemas 

de software que satisfaçam as necessidades de seus usuários (ROCHA et a/., 2001). 

Para atingir o nível de qualidade exigido por seus usuários, o software, desde sua fase 

de concepção até sua descontinuação, necessita ser representado ou estar apoiado 

por algum tipo de documentação. 

Em particular, o documento de requisitos desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento de software, a medida que descreve as características, restrições e 

funcionalidades que o sistema deve possuir (NUSEIBEH e EASTERBROOK, 2000), 

(DAVIS e ZOWGHI, 2004), (SOMMERVILLE, 2004). 

Nesse sentido, o documento de requisitos representa o interesse de diferentes 

stakeholders', incluindo clientes, usuários, engenheiros de software, gerentes, entre 

outros. Esses stakeholders podem possuir diferentes pontos de vista a respeito das 

funcionalidades e das restrições envolvidas no sistema a ser desenvolvido. 

Dessa forma, é fundamental que o documento de requisitos passe 

constantemente por um processo de atualização e de revisão visando a garantir um 

nível adequado de qualidade. Um documento de requisitos atualizado, descrito de 

forma completa, precisa e concisa permite minimizar eventuais diferenças de pontos 

de vista ainda na fase inicial do ciclo de desenvolvimento. Diante desse contexto, uma 

importante questão identificada é: 

J Como garantir um nível adequado de qualidade no documento de 

requisitos? 

A condução de inspeções de software (BOEHM e BASILI, 2001) tem se 

demonstrado uma alternativa atraente para este propósito. A possibilidade de 

identificar e corrigir defeitos ainda na fase inicial do desenvolvimento tem levado 

Principais interessados. 



organizações a se preocuparem cada vez mais com a condução de inspeção em 

documentos de requisitos. Essa preocupação tem sido reforçada explicitamente por 

modelos de maturidade como o MR mps (WEBER et a/., 2004) e o CMMI (CHRISSIS 

et a/., 2004). 

Além de possibilitar o aumento da qualidade dos produtos desenvolvidos, a 

condução de inspeções de software pode levar a diminuição dos custos associados ao 

desenvolvimento. A condução de inspeções pode representar uma redução de 20% no 

esforço total de desenvolvimento (JONES, 1991), (CONRADI et a/., 1999) e de 44% no 

esforço referente a atividades de re-trabalho (LAITENBERGER e ATKINSON, 1999). 

O documento de requisitos representa também um importante insumo para a 

produção de artefatos em fases posteriores do desenvolvimento. A medida que 

contém informações sobre o sistema a ser desenvolvido, sua descrição constitui uma 

base para a definição da arquitetura do sistema, para a elaboração do modelo de 

projeto, para o desenvolvimento propriamente dito, para a geração dos casos de 

testes e para a validação do sistema, entre outros (SAYÃO e BREITMAN, 2005). 

Entretanto, para executar satisfatoriamente uma determinada tarefa com base no 

documento de requisitos, o engenheiro de software necessita, primeiramente, obter 

deste documento o entendimento necessário a resolução da tarefa em questão. 

Porém, muitas vezes as informações necessárias para a obtenção desse 

entendimento encontram-se dispersas e mascaradas por outras informações não 

relevantes no contexto da tarefa. Como consequência, o engenheiro de software 

poderia estar desperdiçando valioso esforço na compreensão de aspectos não 

relevantes (SHULL et a/., 2000), caso não seja apoiado durante esta leitura. 

Uma possível razão para essa falta de foco durante o processo de leitura vem da 

constatação de que os engenheiros de software geralmente são ensinados a escrever 

artefatos de software; não a lê-los (BASILI et a/., 1996a). A educação básica em 

Ciência da Computação privilegia a escrita de programas, enquanto as habilidades 

requeridas para a leitura adequada de um artefato são raramente ensinadas, sendo 

geralmente adquiridas por anos de experiência. 

A importância de um apoio a leitura dos requisitos pode ser justificada ainda pelo 

fato do engenheiro de software muitas vezes não participar das sessões de 

identificação de requisitos realizada por analistas de domínio (fato comum 

principalmente em fabricas de software). Como consequência, muitas vezes o 

engenheiro de software pode não conhecer o suficiente sobre o domínio do problema 

a ser tratado. Em vista disso, um importante desafio é: 



J Como orientar o engenheiro de software na obtenção do entendimento 

necessário para a condução de uma tarefa em particular com base no 

documento de requisitos? 

A orientação ao engenheiro de software durante a leitura de um artefato é 

fundamental. Uma provável conseqüência da falta de tal orientação pôde ser 

constatada na experiência vivenciada pela introdução de inspeções no Laboratório de 

Engenharia de Software do GSFCINASA no final da década de 80 (CIOLKOWSKI et 
al. 2002). Naquele momento, observou-se que a condução sistemática de inspeções 

não contribuiu de forma satisfatória para o aumento da taxa de detecção de defeitos. 

Diante desses resultados, pesquisadores começaram a se preocupar com a 

definição de técnicas que apoiassem de forma sistemática as tarefas individuais de 

leitura de um artefato. Os resultados promissores obtidos com a introdução da técnica 

cleanroom (MILLS, 1991), em inspeções de código-fonte, motivaram a pesquisa por 

técnicas de leitura que pudessem ser aplicadas a outros tipos de artefatos, como 

documentos de requisitos (CIOLKOWSKI et al., 2002). 

A aplicação de técnicas de leitura poderia apoiar o engenheiro de software 

também na construção de artefatos com base no documento de requisitos. Como 

exemplo desse apoio pode ser citada a construção de modelos de projeto orientado a 

objetos (00) .  Durante a leitura do documento de requisitos, a técnica de leitura 

poderia orientar o engenheiro de software na verificação de informações necessárias 

para a construção de um modelo de projeto 0 0 .  Nesse sentido, caso o documento de 

requisitos não contenha essas informações significa que não apóia satisfatoriamente a 

construção de tal modelo, caracterizando a presença de um potencial defeito no 

documento de requisitos. 

A justificativa para explorar conceitos da orientação a objetos durante a revisão 

de requisitos é motivada pelo aumento na complexidade do desenvolvimento de 

sistemas 00. Segundo DELIGIANNIS et a/. (2002), a adoção do paradigma 00 

parece ainda não ter contribuído de forma significativa para o aumento de 

produtividade e qualidade no desenvolvimento de software. 

O aclamado benefício do paradigma 0 0 ,  que supostamente diminui o custo de 

manutenção evolutiva, não foi observado em HATTON (1998). Além disso, alguns 

aspectos intrínsecos do paradigma 0 0 ,  como polimorfismo e generalização, dificultam 

a predição do caminho de execução do software 0 0 ,  tornando a aplicação de testes 

estruturais um desafio (LIMA e TRAVASSOS, 2004). 

Nesse sentido, a definição de técnicas que apóiem o engenheiro de software na 

obtenção do entendimento sobre o problema descrito nos requisitos poderia contribuir 



para a construção de modelos 00 de qualidade. Caso não haja tal orientação, 

modelos equivocados poderiam ser gerados, dificultando o entendimento e a posterior 

manutenção do software 00. Na próxima seção, é apresentado o objetivo do trabalho. 

I .2 Objetivo do Trabalho 

O objetivo do presente trabalho é caracterizar o apoio fornecido por técnicas de 

leitura propostas na literatura no que se refere a revisão de requisitos de software. 

Busca-se através dessa caracterização, identificar técnicas de leitura que explorem a 

construção de modelos 00 durante sua aplicação. Caso sejam identificadas tais 

técnicas, pretende-se conduzir estudos de forma a avaliar seus pontos fortes e fracos; 

caso seja identificada a carência desse apoio na literatura, pretende-se propor uma 

nova técnica de leitura que contemple os aspectos da orientação a objetos. 

A aplicação de tais técnicas de leitura durante a revisão de requisitos aumenta a 

qualidade no desenvolvimento de sistemas 00 ao permitir, ainda na fase inicial do 

desenvolvimento: (a) a identificação de defeitos críticos e (b) o aprendizado para o 

engenheiro de software sobre o problema descrito nos requisitos. 

A remoção eficiente de defeitos críticos ao sistema na fase onde eles são menos 

custosos de serem corrigidos diminui consideravelmente o custo total do 

desenvolvimento. Além disso, a aplicação de tal técnica de leitura pode fornecer ao 

engenheiro de software orientação sobre como modelar o sistema 00 a partir dos 

requisitos, permitindo uma visão inicial da estrutura do projeto que poderia ser utilizada 

no plano inicial de testes de integração. 

A pesquisa envolvendo técnicas de leitura tem sido direcionada por resultados 

de estudos experimentais executados ao longo dos últimos anos. A medida que novos 

estudos são executados, as técnicas são refinadas e novas hipóteses geradas, 

proporcionando assim um maior corpo de conhecimento (CIOLKOWSKI et a/., 2002). 

Diante disso, de forma a contribuir para esse corpo de conhecimento 

experimental, optou-se neste trabalho pela utilização de uma metodologia de pesquisa 

baseada em evidência (KITCHENHAM, 2004a). Na próxima seção é discutido como tal 

metodologia será utilizada no contexto deste trabalho. 

I .3 Metodslogia Utilizada 

A metodologia baseada em evidência utilizada neste trabalho é representada 

pela condução de estudos primários e estudos secundários. 

A revisão sistemática (estudo secundário) conduzida permitiu identificar e 

analisar os resultados experimentais de estudos sobre as técnicas de leitura propostas 



na literatura. Como conseqüência, foi possível caracterizar a aplicação dessas 

técnicas, destacando suas limitações e seus pontos positivos observados. 

Diante dos resultados obtidos pela revisão sistemática foi possível identificar a 

carência na literatura de técnicas de leitura que explorem os conceitos de orientação a 

objetos durante a sua aplicação. Tal carência levou a proposição de uma nova técnica 

de leitura, denominada 00-PBR (Object Oriented - Perspective-Based Reading), para 

atender a esses propósitos. 

Entretanto, a implantação de uma nova tecnologia no contexto de uma 

organização pode trazer conseqüências indesejáveis, caso a tecnologia contenha 

falhas, não esteja adequada ao contexto industrial ou mesmo não seja aplicada de 

forma correta (SILVA, 2004). Nessas situações, melhorias esperadas pela implantação 

da nova tecnologia dificilmente podem ocorrer, frustrando os interesses envolvidos, e 

abalando a credibilidade do fornecedor da tecnologia. 

Nesse sentido, seguindo a metodologia de pesquisa, 00-PBR foi avaliada 

através da condução de dois estudos experimentais (estudos primários). Tais estudos 

foram executados com o propósito de caracterizar o grau de maturidade da técnica. 

Portanto, a caracterização do grau de maturidade de 00-PBR pode ser considerada 

um pré-requisito para uma futura avaliação experimental da técnica, comparando-a 

com outras abordagens de inspeção utilizadas na indústria. Entretanto, a condução de 

estudos na indústria encontra-se fora do escopo deste trabalho. 

Na próxima seção são apresentadas as definições dos principais termos 

utilizados no contexto deste trabalho. 

I .4 Definições 

As definições abaixo representadas visam a tentar minimizar eventuais 

inconsistências no emprego dessa terminologia no contexto da dissertação. 

Tecnologia: uma oportunidade de melhoria que visa a diminuir custos de 

forma a possibilitar o ganho de vantagem competitiva para uma organização 

(MOTA, 2004). Nesse sentido, durante a presente dissertação, sempre 

quando for apresentado o termo "tecnologia", pode-se entender como a 

adoção de processos, aplicações de software, técnicas de inspeção etc. 

Técnica: uma série de passos que podem ser seguidos em seqüência de 

forma a apoiar a condução de uma tarefa em particular (SHULL, 1998). 

Segundo SHULL (1998), as principais abordagens de leitura utilizadas na 

indústria são: 



Leitura ad hoc: caracterizada quando nenhuma orientação é fornecida ao 

engenheiro de software durante a leitura de um artefato. Dessa forma, a 

leitura de tal artefato depende exclusivamente da experiência e das 

competências do engenheiro de software. 

Abordagem de checklist: quando a leitura de um artefato é apoiada por um 

instrumento denominado checklist. Um típico checklist é composto por 

questões requerendo respostas "sim/nãoU, as quais os revisores devem 

responder enquanto lêem um documento (LAITENBERGER et al., 2000). 

Técnica de Leitura: Uma técnica de leitura pode ser caracterizada como 

uma série de passos para a análise individual de um artefato de software de 

forma a permitir a obtenção do entendimento necessário para a execução de 

uma determinada tarefa (BASILI et al., 1996a). SHULL (1998) observou três 

importantes critérios nessa definição: 

i) Uma série de passos: a técnica deve prover ao engenheiro de software 

orientação na condução da leitura. Essa orientação pode variar desde 

um procedimento passo a passo a um conjunto de questões formuladas 

com o objetivo de manter o foco da leitura; 

ii) Análise individual: técnicas de leitura devem focar o processo de 

compreensão individual. Ainda que alguns métodos de garantia da 

qualidade, nos quais a técnica esteja inserida, requeiram o trabalho em 

equipe (como numa reunião de inspeção), a compreensão de certos 

aspectos do artefato ainda assim é uma tarefa individual; 

iii) Entendimento necessário para a execução de uma tarefa: a técnica 

deve apoiar a obtenção de um entendimento satisfatório sobre alguns 

(todos) aspectos de um artefato. 

Uma vez que as abordagens de leitura têm como um de seus principais objetivos 

orientar o revisor na identificação de defeitos durante a leitura de um artefato, 

importantes definições são: 

Defeito (flaw): propriedade de um artefato que o impeça de satisfazer seus 

requisitos de qualidade (LAITENBERGER e ATKINSON, 1999). 

Discrepância: potenciais defeitos detectados por revisores durante uma 

sessão de inspeção. Nesse sentido, tais discrepâncias só poderão ser 

consideradas defeitos após terem passado por um processo de análise. Essa 

análise visa a identificar se a discrepância representa ou não um defeito real. 

Falso positivo: discrepância identificada pelo revisor durante uma sessão de 

inspeção que, quando analisada posteriormente, não representou de fato um 

defeito real. 



A avaliação do desempenho de uma abordagem de leitura deve levar em 

consideração diversos fatores, entre eles: 

* Usabilidade: capacidade de uma tecnologia ser entendida, usada e atrativa 

ao usuário, quando de sua utilização durante uma atividade de 

desenvolvimento de software. Definição adaptada da ISOIIEC 9126-2 (2003). 

Utilidade: percepção do usuário de que uma determinada tecnologia 

representa uma melhoria na condução de suas tarefas. 

Efetividade: quantidade de defeitos encontrados durante uma sessão de 

inspeção. 

e CustoIEficiência: quantidade de defeitos encontrados por unidade de tempo, 

por exemplo, hora de inspeção. 

Na próxima seção o escopo do trabalho é delimitado. 

I .5 Escopo do Trabalho 

O presente trabalho tem como objetivo apoiar o engenheiro de software durante 

a leitura de um documento de requisitos. Essa utilização pode ser representada pela 

revisão do documento em busca de defeitos ou pela utilização do documento como 

base para a construção de modelos de projeto orientado a objetos. 

Entretanto, vale ressaltar que, no contexto deste trabalho, apenas serão levadas 

em consideração abordagens para a revisão de documentos de requisitos descritos 

em linguagem natural. De forma similar, no que se refere a construção de modelos de 

projeto orientado a objetos, apenas modelos descritos em UML (PENDER, 2003) 

serão contemplados. 

A opção para a representação de requisitos em linguagem natural, e de modelos 

de projeto em notação UML, é justificada pela popularidade observada de tais 

representações em projetos conduzidos na indústria de software (KAINDL, 2002), 

(PENDER, 2003). 

Além disso, a aplicação dessa técnica é restrita a etapa individual de 

identificação de discrepâncias presente em um processo de inspeção. Outras etapas 

de inspeção, como reunião de inspeção ou avaliação da necessidade de se ter uma 

nova sessão de inspeção estão fora do escopo deste trabalho. 

Na próxima seção, é apresentada a organização deste trabalho em capítulos. 

I .6 Organização da Dissertação 

Esta dissertação está organizada em sete capítulos, incluindo este, que introduz 

o trabalho. 



No Capítulo 2 - Engenharia de Software Baseada em Evidência, é descrito como 

a Engenharia de Software pode se beneficiar da utilização de uma abordagem 

baseada em evidência, através da condução de estudos experimentais e revisões 

sistemáticas. Através dessa abordagem, seria possível obter uma caracterização 

satisfatória de uma determinada tecnologia em uso. 

No Capítulo 3 - Técnicas de Leitura de Software: Uma Revisão Sistemática, é 

apresentada uma revisão sistemática sobre técnicas de leitura de documentos de 

requisitos de software. Além da justificativa para a condução de uma revisão 

sistemática nesse tópico de pesquisa, é apresentado também o protocolo de revisão 

utilizado. A condução dessa revisão sistemática possibilitou a extração e a discussão 

dos principais resultados experimentais obtidos dos estudos avaliados, 

No Capítulo 4 - Técnicas de Leitura: Uma Discussão Cética sobre os 

Procedimentos Experimentais Utilizados, são discutidos, sob um ponto de vista 

objetivo e cético, as principais limitações e os possíveis fatores de confusão dos 

estudos experimentais obtidos pela revisão sistemática. Além disso, são sugeridas 

eventuais alternativas para evitar-se a ocorrência desses problemas em futuros 

estudos. 

No Capítulo 5 - Leitura Baseada em Perspectiva: A Visão do Projetista Orientada 

a Objetos, é apresentada uma nova técnica de leitura de requisitos de software, 

denominada 00-PBR. São descritas as principais etapas conduzidas durante a 

definição da técnica, destacando-se as premissas e os resultados originalmente 

esperados pela aplicação da técnica. Além disso, uma avaliação piloto da técnica é 

apresentada. 

No Capítulo 6 - 00-PBR: Estudos Experimentais de Observação, são 

apresentados dois estudos experimentais de observação sobre 00-PBR. A condução 

de tais estudos permitiu aos pesquisadores um maior entendimento sobre a aplicação 

de 00-PBR, resultando na caracterização da maturidade da técnica. 

Finalmente, no Capítulo 7 - Conclusões e Perspectivas Futuras, são discutidas 

as principais conclusões, destacando-se as contribuições e as limitações do trabalho, 

além das perspectivas futuras para a condução do mesmo. 



Capítulo 2 - Engenharia de Software Baseada em 
Evidência 

Neste capítulo, é descrito como a Engenharia de Software pode se beneficiar da 

utilização de uma abordagem baseada em evidência. Nesse cenário, a condução de 

estudos experimentais, e a posterior compilação, agregação e sumarização dos 

resultados desses estudos, possibilitaria caracterizar uma determinada tecnologia em 

uso. O resultado dessa caracterízação poderia auxiliar a aquisição e a aplicação de 

tecnologias no desenvolvimento industrial de software, além de direcionar os esforços 

de pesquisa na área. 

2.1 Introdução 

Durante os últimos 20 anos, sistemas de software têm exercido um papel 

essencial e crítico em nossa sociedade (ROCHA et al., 2001). Nós dependemos das 

características e serviços oferecidos por sistemas computadorizados. Se alguns 

sistemas de uso global deixarem de funcionar, aproximadamente 40% da população 

mundial sofrerão as conseqüências desse problema (REED, 2000). 

No entanto, em despeito dessa importância estratégica exercida pelo software, 

de acordo com Alan Davis (apud GLASS 2002), a atual indústria de software encontra- 

se no mesmo estado da arte que a indústria farmacêutica esteve durante o século XIX. 

A argumentação de Davis sustenta-se na percepção de que frequentemente a 

indústria de software é acometida por diversos anúncios de "cura" para os mais 

variados problemas, assim como ocorria na indústria farmacêutica de dois séculos 

atrás. 

Em vista desse quadro de relativa imaturidade, engenheiros de software 

frequentemente são confrontados com as seguintes questões, quando da adoção de 

tecnologias: 

Em qual tecnologia investir, quando todas elas prometem aprimorar a 

produtividade e a qualidade no desenvolvimento (SHULL, 1 998)? 

Como saber o custo de implantação de uma determinada tecnologia? 

e Como saber o retorno de investimento proporcionado pela implantação de tal 

tecnologia? 

Sob quais circunstâncias a adoção de tal tecnologia pode ser recomendada? 

Devido a carência de fontes confiáveis que possibilitem responder de forma 

satisfatória a essas questões, frequentemente a decisão errada é tomada, e 



engenheiros de software acabam investindo tempo e dinheiro em tecnologias que 

falham em melhorar a qualidade no desenvolvimento de software (SHULL, 1998). 

Entretanto, as respostas para essas questões poderiam ser obtidas de forma 

razoável caso a Engenharia de Software fizesse um uso intenso e sistemático de uma 

abordagem baseada em evidência. 

Resultados positivos obtidos em outras disciplinas reforçam essa hipótese. 

Segundo KITCHENHAM et a/. (2004a), a pesquisa em Medicina avançou 

consideravelmente durante a última década, como resultado da adoção de 

abordagens baseadas em evidência. SACKETT et a/. (2000) apontaram que a 

quantidade de artigos médicos sobre práticas baseadas em evidência cresceu de uma 

publicação em 1992 para aproximadamente mil em 1998, 

Além disso, o interesse internacional despertado resultou no desenvolvimento de 

seis revistas médicas especializadas no assunto. Como conseqüência, o sucesso 

obtido na Medicina levou outras disciplinas a adotarem abordagens semelhantes, 

incluindo psiquiatria2, Enfermagem3, Política social4 e Educação5. 

Porém, não obstante o sucesso alcançado em outras disciplinas, é importante 

destacar-se porque a adoção de uma abordagem baseada em evidência pode ser 

benéfica para a Engenharia de Software. Nesse sentido, a necessidade de adoção de 

uma abordagem baseada em evidência na Engenharia de Software pode ser discutida 

sob os pontos de vista de seus principais stakeholders, entre eles: 

Organização de Desenvolvimento de Software. Necessita da pesquisa e 

do desenvolvimento de tecnologias que lhe permita aumentar a qualidade de 

seus produtos e diminuir custos, de forma a aumentar sua margem de lucro e 

alcançar ou sustentar uma vantagem competitiva. 

Engenheiro de Software. Exige tecnologias que facilitem seu trabalho 

possibilitando o aumento de sua produtividade. 

Pesquisador. Necessita de um acúmulo de evidência experimental que lhe 

permita o direcionamento de esforços em tópicos de pesquisa pertinentes a 

indústria ou a outros grupos interessados. 

Usuário de Software. Almeja produtos de qualidade que satisfaçam suas 

necessidades diárias a um custo razoável de aquisição e de operação. 

Público Geral. Tem o direito de esperar que seus governantes administrem 

de forma responsável a verba pública utilizada para desenvolver e manter 

2 www.med.nac~ova-cu.ac.ip/psvch.dir/ebpcenter htm, acessado em 04/01 12006. 
3 w.~ork.ac.uk/healthsciences/centres/evidencelcebn.htm, acessado em 04/01/2006. 

w.evidencenetwork.orq, acessado em 04/01/2006. 
5 cem.dur.ac.uklebeuklEBEN.htm, acessado em 04/01/2006. 



sistemas de software, e ponham em prática controles para minimizar os 

riscos de tais sistemas causarem danos significativos a população 

(KITCHENHAM et a/., 2004a). 

No contexto da Engenharia de Software, a abordagem baseada em evidência 

permitiria a caracterização de uma determinada tecnologia em uso. Através dessa 

caracterização seria possível determinar com níveis razoáveis de segurança o que 

funciona e o que não funciona sob quais circunstâncias. 

Nesse sentido, para atender a essa finalidade, a Engenharia de Software 

Baseada em Evidência deve prover meios pelos quais melhores evidências 

provenientes da pesquisa possam ser integradas com experiência prática e valores 

humanos no processo de tomada de decisão considerando o desenvolvimento e a 

manutenção do software, conforme definição formulada por KITCHENHAM et a/. 

(2004a). Como resultado: 

1) Organizações de desenvolvimento de software seriam contempladas com um 

embasamento científico que apoiasse a tomada de decisão no que se refere 

a aquisição de novas tecnologias alinhadas as suas necessidades. Dessa 

forma, engenheiros de software poderiam ter a sua disposição tecnologias 

que contribuíssem para o aumento de produtividade, resultando em 

eventuais diminuições de custos de desenvolvimento e melhorias de 

qualidade nos produtos. 

2) Usuários de software poderiam ter a sua disposição produtos de alta 

qualidade, desenvolvidos com tecnologias adequadas, que atendessem as 

suas necessidades. De forma similar, o público em geral poderia ser 

beneficiado com o funcionamento de produtos confiáveis que não 

representassem eventuais riscos a sua segurança e bem-estar, nem 

desperdício de dinheiro público por parte dos governantes. 

Em vista disso, para atingir um nível adequado de evidência a respeito da 

caracterização de uma determinada tecnologia em uso, a Engenharia de Software 

Baseada em Evidência deve fazer uso basicamente de dois tipos de estudos: estudos 

primários e estudos secundários. 

Por estudos primários, entende-se a condução de estudos que visem a 

caracterizar uma determinada tecnologia em uso dentro de um contexto específico. 

Nessa categoria encontram-se os estudos experimentais, entre os quais experimentos, 

estudos de caso e surveys (WOHLIN ef a/. ,  2000). 

Por estudos secundários, entende-se a condução de estudos que visem a 

identificar, avaliar e interpretar todos os resultados relevantes a um determinado tópico 

de pesquisa, fenômeno de interesse ou questão de pesquisa (KITCHENHAM, 2004b). 



Revisões sistemáticas (KITCHENHAM, 2004b), (BIOLCHINI et a/., 2005) são tipos de 

estudos secundários. 

Nesse sentido, resultados obtidos por diversos estudos primários correlatos 

atuam como fonte de informação a ser investigada por estudos secundários. Além 

disso, conforme apontado por BIOLCHINI et a/. (2005), vale ressaltar que estudos 

secundários não podem ser considerados uma abordagem alternativa para a produção 

primária de evidências, representada pelos estudos primários; estudos secundários 

são complementares a estudos primários. A precisão e a confiabilidade 

proporcionadas pelos estudos secundários contribuem para a melhoria e para o 

direcionamento de novos tópicos de pesquisa, a serem investigados por estudos 

primários, num ciclo iterativo, 

Nas próximas seções são discutidas as principais abordagens no que se refere a 

estudos primários e a estudos secundários. 

2.2 Estudos Primários 

O sucesso do desenvolvimento de software depende da interação entre diversas 

variáveis, como ambiente de trabalho agradável, experiência de pessoal, utilização de 

processos e procedimentos de qualidade, e apoio ferramental adequado. Segundo 

KITCHENHAM et a/. (2004a), a maior parte das técnicas em Engenharia de Software 

exerce impacto direto apenas em uma parte específica do ciclo de vida de 

desenvolvimento. Como consequência, torna-se difícil o isolamento do efeito individual 

de uma determinada tecnologia sobre a qualidade final do produto. Por exemplo, o 

sucesso da utilização de um dada técnica de modelagem de projeto dependerá 

consideravelmente da qualidade da análise de requisitos realizada anteriormente, 

além das restrições impostas por plataformas de software e hardware utilizadas, 

linguagens de programação, cronograma e orçamento do projeto. 

Em vista desse cenário de diversas variáveis presentes no desenvolvimento de 

software, e da complexidade no relacionamento entre essas variáveis, uma importante 

questão a ser levantada é: como identificar, isolar e avaliar a contribuição individual da 

aplicação de uma determinada tecnologia para a qualidade final do produto num 

cenário de desenvolvimento industrial de software? 

A utilização de experimentação em Engenharia de Software pode atender 

satisfatoriamente a essa necessidade, a medida que fornece mecanismos adequados 

para a identificação e o entendimento do relacionamento entre as diferentes variáveis 

envolvidas num determinado contexto. Como consequência dessa investigação 

experimental, o entendimento de pesquisadores a respeito da Engenharia de Software 

pode ser aprimorado. 



Além disso, o entendimento satisfatório de um determinado problema é um pré- 

requisito necessário para a busca de oportunidades de melhoria. Por essa razão, 

novas tecnologias e sugestões não devem ser apenas sugeridas, publicadas ou 

apresentadas para a venda, mas pelo menos devem ser comparadas com as 

tecnologias já existentes (TRAVASSOS et a/, 2002). 

A utilização de experimentação em Engenharia de Software justifica-se também 

pela necessidade de se avaliar aspectos relacionados ao comportamento humano no 

desenvolvimento de software. Segundo WOHLIN et a/. (2000), o desenvolvimento de 

software é fortemente dependente da criatividade e também da ingenuidade de 

pessoas trabalhando na área. Como exemplo, estudos experimentais têm 

tradicionalmente sido utilizados em Ciências Sociais e Psicologia envolvendo, 

sobretudo, o comportamento humano (APA, 2005), (PLESS, 2005), (XLAB, 2005). 

2.2.1 Histórico de Experimentação em Engenharia de Software 

A discussão pela necessidade de experimentação em Engenharia de Software 

não é recente. Essa necessidade foi discutida pela primeira vez em meados da 

década de 1980 (BASILI et a/., 1986). Desde então, diversos trabalhos têm sido 

publicados ao longo dos anos a respeito de experimentação em Engenharia de 

Software (POTTS, 1993), (FENTON et a/., 1994), (GLASS, 1994), (KITCHENHAM et 

a/., 1995), (BASILI, 1996), (TICHY, 1998), (WOHLIN et a/., 2000), (JURISTO e 

MORENO, 2002). 

Entretanto, apesar de todos os esforços, a pesquisa em Engenharia de Software 

ainda carece de evidência experimental conforme observado em TICHY et a/. (1995), 

ZELKOWITZ e WALLACE (1998), PFLEEGER (1999) e KITCHENHAM et a/. (2004a). 

Na próxima subseção são discutidos os principais métodos para a investigação 

experimental. 

2.2.2 Métodos de Investigação Experimental 

No que diz respeito a condução de estudos experimentais, dependendo do 

propósito da avaliação, e das condições para a condução do estudo, três tipos de 

investigação podem ser conduzidos (WOHLIN et a/. 2000): 

Survey. Um survey é frequentemente uma investigação realizada em 

retrospecto, quando, por exemplo, uma determinada tecnologia tem sido 

utilizada durante um certo período de tempo (PFLEEGER, 1994). Dessa 

forma, a condução de um survey permitiria capturar um "retrato instantâneo" 

da atual situação. Os principais meios utilizados para a coleta de dados são 



entrevistas ou questionários. A coleta de dados é realizada utilizando-se uma 

amostra representativa da população sob estudo. Os resultados do survey 

são então analisados de forma a extraírem-se conclusões que possam ser 

generalizadas a população da qual a amostra foi tomada. Surveys são 

discutidos em ROBSON (1993) e BABBIE (1 990). 

e Estudo de Caso. São estudos conduzidos com o propósito de se investigar 

uma entidade ou um fenômeno dentro de um espaço de tempo específico. 

Estudos de caso são usados principalmente para a monitoração de atributos 

presentes em projetos, atividades ou atribuições. Durante a condução de um 

estudo de caso, dados são coletados e, baseado na coleta desses dados, 

análises estatísticas são conduzidas de forma a permitir-se avaliar um 

determinado atributo ou o relacionamento entre diferentes atributos. Uma 

vantagem na condução de estudos de caso é a facilidade de planejamento. 

Entretanto, uma desvantagem é a dificuldade de generalização dos 

resultados obtidos. Geralmente, os resultados de um estudo de caso 

apontam os efeitos em uma situação em particular, não podendo ser 

generalizados para cada situação presente em outros contextos. Estudos de 

caso são discutidos em ROBSON (1 993), STAKE (1 995), PFLEEGER (1 994), 

YIN (1994) e WOHLIN ef ai. (2000). 

e Experimento. Experimentos são conduzidos quando deseja-se obter um 

maior controle da situação, manipulando-se as variáveis envolvidas no 

estudo de forma direta, sistemática e precisa. Experimentos são 

normalmente conduzidos em ambientes de laboratório, os quais 

proporcionam um nível relativamente alto de controle sobre as variáveis 

envolvidas no estudo. Em um experimento, os participantes são atribuídos a 

diferentes tratamentos de forma aleatória. O objetivo é manipular uma ou 

mais variáveis e controlar todas as outras variáveis num valor fixo. O efeito 

da manipulação das variáveis é então medido e, baseado nessa medição, 

análises estatísticas são conduzidas. A condução de experimentos reais é 

rara em Engenharia de Software, devido a dificuldade de se alocar os 

participantes do estudo a diferentes tratamentos de forma aleatória. Nessas 

situações, tais estudos denominam-se quasi-experimentos. 

A principal diferença entre um estudo de caso e um experimento refere-se ao 

nível de controle exercido sobre as variáveis do estudo. Num estudo de caso, o nível 

de controle é menor do que num experimento. Por isso, frequentemente um estudo de 

caso caracteriza-se por ser um estudo de observação, enquanto um experimento 

caracteriza-se por ser um estudo controlado (ZELKOWITZ e WALLACE, 1998). 



Segundo TRAVASSOS et a/. (2002), independentemente do método de 

investigação utilizado, qualquer estudo experimental presume um relacionamento de 

causa (representado por tratamentos) e efeito (representado por resultados). Além 

disso, os conceitos envolvidos num estudo experimental incluem variáveis 

dependentes e independentes, objeto(s), participantes, contexto, hipóteses nula e 

alternativa@), e o projeto do estudo. 

Além disso, para um estudo experimental ter uma importância científica ou 

industrial, seus resultados devem ser obrigatoriamente válidos. Isso significa que os 

resultados de um estudo devem ser considerados segundo quatro tipos de validade: 

de conclusão, interna, externa, e de construção, que apresentam respectivamente, os 

aspectos a respeito da análise estatística, o relacionamento tratamento-resultado, a 

generalização dos resultados a uma população maior, e a relação entre a teoria e a 

observação (COOK e CAMPBELL, 1979). 

Uma observação importante, é que os diferentes métodos de investigação não 

são ortogonais entre si. Um estudo experimental completo deve ser realizado 

considerando todos os métodos descritos. Segundo WOHLIN et a/. (2000), um estudo 

experimental completo poderia, por exemplo, adquirir a informação inicial utilizando um 

survey, elaborar uma teoria através de um experimento controlado e verificar a teoria 

proposta em condições reais por meio de um estudo de caso. 

Na próxima subseção é descrito um processo de experimentação definido para a 

Engenharia de Software. 

2.2.3 Processo de Experimentação em Engenharia de Software 

No que diz respeito a condução de estudos experimentais, WOHLIN et a/. (2000) 

definiram um processo composto por cinco principais etapas: Definição, Planejamento, 

Execução, Análise e Interpretação, e Apresentação e Empacotamento. AMARAL 

(2003) estendeu esse processo de experimentação substituindo a etapa de 

Apresentação e Empacotamento por um processo de empacotamento conduzido em 

paralelo ao processo de experimentação. Por sua vez, TRAVASSOS et a/. (2005') 

acrescentaram uma nova atividade, denominada Avaliação, visando a avaliar o 

planejamento realizado de forma a evitar a ocorrência de riscos durante a etapa de 

execução do estudo. A Figura 2.1 descreve o processo de experimentação estendido. 

No processo de experimentação definido em WOHLIN et a/. (2000), e estendido 

em AMARAL (2003) e em TRAVASSOS et a/. (2005), a etapa de Definição é a 

primeira atividade, onde o estudo experimental é expresso em termos dos problemas e 

objetivos. Durante a etapa de Planejamento, o projeto do estudo é determinado, a 



instrumentação a ser utilizada é definida, e os aspectos da validade dos resultados 

são analisados, resultando na elaboração do Plano do Estudo Experimental. 

O Plano de Estudo Experimental desempenha um papel crucial no contexto de 

um estudo. A elaboração do plano deve contemplar aspectos que venham a minimizar 

a probabilidade de ocorrência de riscos durante a etapa de Execução. Dependendo da 

magnitude dos riscos, há uma possibilidade considerável do estudo ser invalidado. 

Dessa forma, durante a etapa de Avaliação, o plano do estudo deve é avaliado 

e, dependendo da decisão tomada, opta-se pelo re-planejamento ou pelo 

prosseguimento do estudo. Em alguns casos, o plano do estudo deve ser revisado, de 

preferência por pesquisadores que não possuam interesse direto nos resultados do 

estudo, para minimizar a presença de viés; em outras situações, onde a conseqüência 

da ocorrência de riscos é mais significativa, a condução de um estudo piloto é 

recomendada. 

Uma vez aprovado o Plano do Estudo Experimental, e decidida pela condução 

do estudo, a etapa de Execução segue conforme o planejado. Durante essa etapa, os 

dados experimentais são coletados, de forma a serem analisados e avaliados durante 

a etapa de Análise e Interpretação. A etapa de Análise e Interpretação pode ser re- 

executada, caso haja necessidade de avaliação dos dados coletados durante a etapa 

de Execução de uma forma não prevista inicialmente durante a etapa de 

Planejamento. 

Figura 2.1 - Processo de Experimentação descrito por AMARAL (2003) e estendido 

em TRAVASSOS et aL (2005). 

Uma vantagem da evolução proposta por AMARAL (2003) refere-se a 

possibilidade de captura das lições aprendidas ainda durante as fases iniciais do 

estudo. Dessa forma, essas lições aprendidas poderiam ser documentadas logo no 

início do estudo, evitando-se eventuais perdas de informações, caso fossem 



documentadas somente ao final do processo de experimentação, conforme a proposta 

original de WOHLIN et a/. (2000). 

Na próxima seção, é discutida a importância da condução de estudos 

secundários, representados por revisões sistemáticas, para a busca pela evidência em 

Engenharia de Software. 

2.3 Estudos Secundários 

Apesar de ser uma condição requerida para a caracterização adequada de uma 

determinada tecnologia, somente a condução de estudos experimentais não é 

suficiente para esse propósito. 

Segundo SHULL et a/. (2004), nenhum estudo sobre uma determinada 

tecnologia pode ser considerado definitivo. Os resultados de qualquer estudo não 

podem simplesmente ser generalizados para todos os ambientes, uma vez que pode 

haver fontes de variação entre diferentes ambientes. Dessa forma, estudos 

experimentais devem ser repetidos em diferentes contextos, com o objetivo de se 

obter resultados mais precisos e confiáveis a respeito de uma tecnologia em uso. 

Nesse sentido, para possibilitar a integração dos resultados de diversos estudos 

experimentais correlatos, estudos secundários devem ser conduzidos. Na próxima 

subseção, destacamos as principais diferenças entre revisões informais de literatura, 

tradicionalmente utilizadas em Engenharia de Software, e revisões sistemáticas. 

2.3.1 Revisões Sistemáticas versus Revisões Informais 

A ciência é uma atividade cooperativa e social, e o conhecimento científico é o 

resultado do processo cumulativo dessa cooperação (BIOLCHINI et a/., 2005). Nesse 

sentido, a revisão de literatura é o meio pelo qual o pesquisador pode identificar o 

conhecimento científico existente em uma determinada área, de forma a planejar sua 

pesquisa, evitando a duplicação de esforços e a repetição de erros passados. 

Entretanto, a menos que essa revisão de literatura seja conduzida de uma forma 

confiável e abrangente, seus resultados possuirão pouco valor científico. Uma revisão 

de literatura conduzida sem um protocolo de revisão pré-estabelecido, pode ser 

dirigida por interesses pessoais de seus pesquisadores, levando a resultados pouco 

confiáveis. 

No que diz respeito a Engenharia de Software, a pesquisa conduzida ainda 

realiza pouca aplicação de métodos científicos no que se refere a identificação de 

conhecimento na literatura. Frequentemente, revisões de literatura são conduzidas 



informalmente, sem um planejamento e critérios de seleção estabelecidos a priori. 

Como consequência, muitas dessas revisões caracterizam-se por serem: 

Pouco abrangentes. Numa revisão informal de literatura, a escolha das 

fontes dos estudos a serem analisados, e a busca por estudos nessas fontes, 

é feita de forma ad hoc, sem um planejamento prévio. Como consequência, a 

revisão de literatura pode se caracterizar por ser pouco abrangente, haja 

vista que: 

1. Fontes importantes de estudos podem ser negligenciadas durante a 

condução da revisão de literatura. 

2. Como geralmente não há uma utilização de uma estratégia de busca 

dentro das fontes selecionadas, importantes estudos podem não ser 

capturados pela revisão informal de literatura. 

Não passlveiâ de repetição. Por não apresentarem um protocolo de revisão 

estabelecido a priori, as revisões informais de literatura não são passíveis de 

repetição. 

Pouco confiáveis. A possibilidade de repetição faz com que a revisão seja 

passível de auditagem, haja vista que os resultados documentados podem 

ser verificados de acordo com os resultados obtidos pela repetição da 

execução do protocolo. 

e Dependentes dos revisores. Sem a possibilidade de repetição, as revisões 

informais de literatura são frequentemente dependentes dos revisores que a 

conduziram, aumentando possivelmente o viés de seus resultados (MAFRA e 

TRAVASSOS, 2005a). 

Nesse sentido, o desenvolvimento de uma abordagem sistemática de revisão 

visa a estabelecer um processo formal para conduzir este tipo de investigação, 

evitando a introdução de eventuais vieses da revisão de literatura informal. 

Dessa forma, uma revisão sistemática atua como um meio para identificar, 

avaliar e interpretar toda pesquisa disponível e relevante sobre uma questão de 

pesquisa, um tópico ou um fenomeno de interesse. 

Em vista disso, a condução de uma revisão sistemática supostamente apresenta 

uma avaliação justa do tópico de pesquisa, a medida que utiliza uma metodologia de 

revisão rigorosa, confiável e passível de auditagem (KITCHENHAM, 2004b). Além 

disso, uma revisão sistemática deve obrigatoriamente conter o protocolo de busca 

executado de forma a permitir que a revisão seja repetida por outros pesquisadores 

interessados. 

Uma importante diferença entre revisões informais de literatura e revisões 

sistemáticas refere-se a presença de variações, ou seja, resultados inconsistentes 



entre os estudos analisados. Segundo BIOLCHINI et a/. (2005), para a condução de 

revisões informais de literatura, a presença de variações entre estudos tende a 

representar uma fonte de ruído, ou seja, um fator negativo para o entendimento e 

julgamento. No caso de revisões sistemáticas, a presença de ruídos é vista como um 

fator estimulante de pesquisa. 

Dessa forma, pesquisadores conduzindo revisões sistemáticas devem 

despender cada esforço na identificação e relato de pesquisas que apóiam e que não 

apóiam suas hipóteses (KITCHENHAM, 2004b). Caso os estudos identificados 

apresentem resultados consistentes, a revisão sistemática provê indícios de que o 

fenômeno é robusto e generalizável a outros contextos. Caso os resultados dos 

estudos sejam inconsistentes, as fontes de variação desses resultados podem ser 

estudadas. 

Outra diferença significativa refere-se aos diferentes propósitos das revisões 

informais de literatura e das revisões sistemáticas. Uma revisão sistemática não é 

simplesmente uma revisão de literatura conduzida conforme um planejamento. A 

revisão de literatura é parte integrante de uma revisão sistemática, que possui 

objetivos maiores. Nesse sentido, uma revisão de literatura atua como um meio pelo 

qual um determinado propósito é atendido, ou seja, uma revisão de literatura permite a 

coleta de dados que possam ser analisados posteriormente com o objetivo de geração 

de evidências na área, que é o propósito das revisões sistemáticas. 

Além desses aspectos, uma revisão sistemática não consiste em um simples 

rearranjo dos dados já conhecidos ou publicados. É também um novo tipo de 

abordagem metodológica para fazer pesquisa, com uma finalidade de integrar 

resultados experimentais. Conseqüentemente, a condução de revisões sistemáticas 

enfatiza a descoberta de princípios gerais, em um nível mais elevado de abstração 

conceitual no campo de pesquisa, além de incentivar o diagnóstico e a análise das 

inconsistências externas encontradas ao comparar estudos individuais com resultados 

contrastantes entre si. Nesse contexto, a condução de revisões sistemáticas ajuda a 

elucidar novos aspectos na área de investigação, direcionando esforços em pesquisa 

na área (BIOLCHINI et a/. 2005). 

Na próxima subseção, são discutidos os principais benefícios proporcionados 

pela condução de revisões sistemáticas, do ponto de vista de seus principais 

stakeholders. 

2.3.2 Benefícios da Utiliza@o de Revisões Sistemáticas 

A condução de revisões sistemáticas na Engenharia de Software poderia vir a 

beneficiar diferentes sfakeholders, entre eles: 



Estudantes: devido ao alto nível de abrangência referente a obtenção de 

estudos primários proporcionado pela condução de revisões sistemáticas, 

estudantes seriam contemplados com uma quantidade maior de informações 

acerca do tópico sendo pesquisado. Com isso, os estudantes poderiam 

identificar diversas oportunidades de pesquisa relatadas como pertinentes 

por outros grupos de pesquisa ou pela indústria de software. Além disso, o 

caráter metodológico da revisão sistemática, que requer a elaboração e a 

execução de um protocolo de pesquisa, auxiliaria o estudante a manter o 

foco na pesquisa sendo conduzida, evitando eventuais desvios 

proporcionados pela leitura de outros artigos interessantes, mas não 

relacionados ao escopo estabelecido para a pesquisa. 

Orientadores: A execução do protocolo de revisão sistemática possibilita a 

obtenção de diversos artigos sob um determinado tema. Esses artigos 

deverão passar por um processo de avaliação, considerando os critérios de 

inclusão e exclusão estabelecidos no protocolo. Dessa forma, o orientador 

poderia monitorar a pesquisa sendo conduzida por seus alunos, ao verificar 

periodicamente os valores de algumas métricas, como por exemplo, a 

quantidade de estudos avaliados, selecionados e resumidos. Além disso, a 

possibilidade de se obter diversos estudos primários poderia fornecer 

subsídios para o orientador sobre eventuais riscos associados ao 

prosseguimento da pesquisa em um determinado tópico de interesse. 

Comunidade Acadêmica: a condução de revisões sistemáticas possibilitaria 

a comunidade acadêmica dispor da caracterização experimental de diversas 

tecnologias em uso. A caracterização dessas tecnologias poderia ser 

continuamente incrementada através da repetição desses estudos 

experimentais em diferentes contextos proporcionando, dessa forma, o 

acúmulo de conhecimento esperado para o estabelecimento de qualquer 

ramo científico. 

Indústria de Software: a indústria de software poderia se beneficiar da 

condução de revisões sistemáticas ao ser contemplada com resultados 

experimentais que apontassem o que funciona e o que não funciona na 

aplicação de uma determinada tecnologia sob quais circunstâncias. Essas 

informações obtidas experimentalmente poderiam ser utilizadas como um 

apoio para a tomada de decisão no que se refere principalmente a aquisição 

de uma tecnologia. 

Na próxima subseção, são descritos como a necessidade e os conceitos de 

revisão sistemática foram discutidos ao longo dos anos. 



2.3.3 Histórico da Revisão Sistemática 

A carência de aplicação de métodos científicos no que se refere a revisão de 

literatura não é uma constatação exclusiva da área de Engenharia de Software. 

Durante muito tempo, a área médica esteve repleta de revisões que não utilizavam 

métodos para identificar, avaliar e sintetizar a informação existente na literatura 

(COCHRANE, 2003). No final da década de 80, estudos conduzidos para avaliar a 

qualidade das publicações médicas chamaram a atenção para a baixa qualidade 

científica das publicações da área de saúde (COCHRANE, 2003). MULROW (1987) 

avaliou cinqüenta artigos publicados em quatro grandes revistas médicas entre os 

anos de 1985 e 1986 e comprovou a baixa utilização de métodos científicos nessas 

revisões 

Para reverter esse quadro, durante os anos 70s, e início dos anos 80s, 

psicólogos e cientistas sociais tiveram suas atenções voltadas para a elaboração de 

diretrizes que sistematizassem os passos requeridos para a condução de uma revisão 

de literatura. O objetivo era tentar minimizar os vieses e erros de futuras revisões a 

serem conduzidas. 

Desde então, o reconhecimento da necessidade da condução de revisões de 

forma sistemática e formal em Medicina tem crescido rapidamente. Este fato pode ser 

comprovado pela grande quantidade de revisões formais publicadas a cada ano na 

área médica (NHSCRD, 2003). Tais revisões, denominadas de revisões sistemáticas, 

são revisões rigorosas da literatura a procura de indícios que possam levar a 

identificação de evidências sobre um tema de pesquisa ou tópico na área em questão. 

A importância da condução de revisões sistemáticas é ressaltada em 

KITCHENHAM et a/. (2004a). No final dos anos 80s e início dos anos 90s, estudos 

apontaram que, de um lado, a falha em organizar a pesquisa médica em revisões 

sistemáticas podia custar vidas (COCHRANE, 1989). Por outro lado, julgamentos 

clínicos de alguns especialistas foram considerados inadequados, quando 

comparados aos resultados provenientes de revisões sistemáticas (ANTMAN et. a/, 

1992). 

Na próxima subseção, é destacado o estado atual de evidência observado na 

Engenharia de Software. 

2.3.4 Estado Atual de Evidência na Engenharia de Software 

Foi o trabalho de KITCHENHAM et a/. (2004a) o primeiro a estabelecer um 

paralelo entre Medicina e Engenharia de Software, no que diz respeito a abordagem 

baseada em evidência, e a recomendar o uso de revisões sistemáticas na pesquisa 



em Engenharia de Software. Naquele momento, ao avaliar o grau de evidência obtido 

na atual pesquisa em Engenharia de Software, KITCHENHAM et a/. (2004a) havia 

identificado que essa pesquisa era caracterizada por ser: 

Limitada. Apesar de muitos grupos de pesquisa conduzirem valiosos estudos 

experimentais, parte considerável desses trabalhos visa unicamente 

a publicações individuais ou a dissertações de pós-graduação sobre 

as áreas de interesse que sejam mais convenientes ao grupo de 

pesquisa. 

Fragmentada. A limitação do escopo de áreas de interesse de cada grupo de 

pesquisa resulta numa despreocupação com um propósito mais 

abrangente e universal de pesquisa. 

Dispersa. A falta de uma padronização para a condução de revisões 

sistemáticas em Engenharia de Software, somada a falta de uma 

cultura acadêmica que privilegie repetições de estudos e a 

aplicação de meta-análise, contribui para tornar a pesquisa em 

Engenharia de Software dispersa. 

Como resultado dessa observação, KITCHENHAM (2004b) propôs um processo 

para a condução de revisões sistemáticas em Engenharia de Software, discutido na 

próxima subseção. 

2.3.5 Processo de Revisão Sistemática em Engenharia de 

Software 

O processo para a condução de revisões sistemáticas definido em 

KITCHENHAM (2004b) envolve três principais etapas, entre elas: Planejamento da 

Revisão, Condução da Revisão, e Publicação dos Resultados, conforme ilustrado na 

Figura 2.2. 

Planejamento 
da Revisão 

Condução da 

Figura 2.2 - Processo para a condução de revisões sistemáticas definido em 

KITCHENHAM (2004b). 

Durante a etapa de Planejamento da Revisão, os objetivos da pesquisa são 

listados e o protocolo de revisão é definido. Durante a etapa de Condução da Revisão, 



as fontes para a revisão sistemática são selecionadas, os estudos primários são 

identificados, selecionados e avaliados de acordo com os critérios de inclusão e de 

exclusão, e de qualidades estabelecidos durante o protocolo da revisão. Após a 

seleção dos estudos, os dados dos estudos são extraídos e sintetizados para serem 

finalmente publicados durante a etapa de Publicação dos Resultados. 

Apesar da aparência sequencial, é importante destacar que algumas etapas do 

processo são iterativas. Em particular, algumas atividades são iniciadas durante o 

desenvolvimento do protocolo e re-executadas a medida que a revisão é conduzida. 

Como exemplo, cita-se a escolha dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos 

primários. Inicialmente esses critérios são definidos na etapa de planejamento, quando 

o protocolo é definido, mas refinados a medida que os critérios de qualidade são 

definidos. 

Na próxima subseção, é descrito o estágio atual da Engenharia de Software no 

que se refere a condução de revisões sistemáticas. 

2.3.6 Estágio Atual de Revisões Sistemáticas em Engenharia de 

De 2004 para cá, um considerável avanço foi obtido no que diz respeito a 

definição de modelos de protocolos e a condução de revisões sistemáticas em 

Engenharia de Software. 

Em KITCHENHAM (2004b) são apresentadas diretrizes adaptadas de outras 

áreas de pesquisa para a realização de revisões sistemáticas em Engenharia de 

Software. BIOLCHINI et a/. (2005) vão além, ao definirem um processo para a 

condução de revisões sistemáticas mais detalhado, considerando o impacto do tipo de 

questões nos procedimentos de revisões e na condução de meta-análise. 

No que se refere a condução de revisões sistemáticas, algumas instituições de 

pesquisa se destacaram no cenário mundial, entre elas a Universidade de Keele do 

Reino Unido, a Universidade de Auckland, da Nova Zelândia, o National ICT, da 

Austrália, a COPPEIUFRJ, do Brasil, a Universidade de Trodheim e o Laboratório de 

Pesquisa Simula, ambos da Noruega. Dentre as revisões sistemáticas conduzidas, 

destacam-se: 

JASPERSON et a/. (2002): revisão sistemática conduzida na área de 

tecnologia de informação, onde o objetivo principal foi possibilitar o 

ganho de entendimento sobre a área de forma a apontar 

oportunidades de pesquisa. 



CABRAL e TRAVASSOS (2004): Revisão sistemática conduzida com o 

objetivo de identificar iniciativas existentes para revisão e verificação 

de modelos de processo de software. 

DIAS NETO e TRAVASSOS (2004): O objetivo da revisão foi identificar 

iniciativas de planejamento de testes de software. 

0 CONTE et al. (2004): esta revisão sistemática buscou caracterizar quaiâ 

processos de desenvolvimento têm sido utilizados na indústria para 

desenvolver aplicações Web. 

DYBA et al. (2005): revisão conduzida com o objetivo de realizar uma avaliação 

quantitativa do poder estatístico da pesquisa em Engenharia de 

Software Experimental. 

MENDES (2005): a autora conduziu uma revisão sistemática com o objetivo de 

investigar o rigor apregoado na pesquisa em Engenharia Web. A 

revisão sistemática identificou 173 artigos dos quais, segundo os 

critérios definidos pela autora, apenas 5% podem ser considerados 

rigorosos do ponto de vista da metodologia de pesquisa adotada. 

BARCELOS e TRAVASSOS (2006): o objetivo da revisão conduzida foi 

identificar abordagens de avaliação para modelos arquiteturais de 

software. 

e KITCHENHAM et a/. (2006): os autores conduziram uma revisão sistemática 

visando a identificar estudos que comparassem as predições de 

modelos de estimativa genéricos (cross-company models) com as 

predições de modelos de estimativa específicos (within-company 

models) baseando-se na análise de dados históricos de projetos. 

2.4 Considerações sobre este Capitulo 

A Engenharia de Software ainda faz pouco uso de métodos científicos na 

condução de pesquisas na área. Tecnologias são frequentemente desenvolvidas em 

laboratórios sem que um processo adequado de transferência para a indústria seja 

conduzido. A falta de caracterização da tecnologia em uso, decorrente da não 

utilização de uma abordagem experimental durante o desenvolvimento dessa 

tecnologia, torna a Engenharia de Software palco para especulações sobre a eficácia 

e a qualidade de novos produtos e processos. 

Mesmo entre algumas áreas da Engenharia de Software que fazem uso intenso 

de estudos experimentais, como a pesquisa sobre técnicas de leitura de software, não 



se observa a condução de estudos secundários, responsáveis por generalizar os 

resultados desses estudos a um contexto maior. 

Entretanto, esse quadro tem mudado nos últimos anos. O reconhecimento da 

necessidade de condução de revisões sistemáticas, e a definição de um processo e de 

um modelo de protocolo a ser seguido durante a condução da revisão, têm estimulado 

a condução e a apresentação dos resultados de diversas revisões sistemáticas. 

Com a adoção de uma abordagem baseada em evidência, caracterizada pela 

condução de estudos primários e secundários, a Engenharia de Software poderia 

atingir um elevado grau de maturidade. Dessa forma, conforme apontado por 

JURISTO e MORENO (2002), evoluiria-se do desenvolvimento de software baseado 

em especulação para o desenvolvimento de software baseado em fatos. Essa 

evolução permitiria, segundo as pesquisadoras, transformar o processo de construção 

de software de qualidade em um processo de predição. 

2.5 Conclusões 

Esse capítulo descreveu como a abordagem baseada em evidência pode ser 

benéfica a Engenharia de Software. Por um lado, a execução de estudos 

experimentais permite avaliar uma determinada tecnologia em uso. Por outro, a 

condução de revisões sistemáticas possibilita a análise dos resultados de diversos 

estudos executados em diferentes contextos. Como conseqüência, é possível 

caracterizar os pontos fortes e as limitações da tecnologia. 

No contexto desta dissertação, o reconhecimento da importância da adoção de 

uma abordagem baseada em evidência na pesquisa em Engenharia de Software é 

representado: (I) pela condução de uma revisão sistemática, descrita no próximo 

capítulo, e (2) pela execução de dois estudos experimentais, descritos no Capítulo 6. 



Capítulo 3 - Técnicas de Leitura de Software: 
Uma Revisão Sistemática 

Neste capítulo, descrevemos uma revisão sistemática conduzida sobre técnicas 

de leitura de documentos de requisitos de soflware. O protocolo utilizado na revisão, 

os principais resultados experimentais obtidos dos estudos avaliados e a análise 

desses resultados são discutidos no decorrer do capítulo. 

3.1 Introdução 

Este capítulo descreve uma revisão sistemática conduzida com o propósito de 

identificar, avaliar e interpretar os resultados provenientes da condução de estudos 

experimentais sobre técnicas de leitura de documentos de requisitos de software. 

Entretanto, no contexto da revisão sistemática conduzida, não houve interesse 

na identificação de todas as técnicas de leitura aplicada a requisitos de software. O 

foco da revisão esteve na avaliação de técnicas de leitura de documento de requisitos 

de software descritos em linguagem natural. 

Além disso, de acordo com a motivação do trabalho descrita no Capítulo 1, 

buscava-se a identificação de técnicas de leitura que explorassem, durante a sua 

aplicação, a construção de um modelo de projeto orientado a objetos (00 )  de alto 

nível. 

Não sabia-se a priori da existência de técnicas de leitura que explorassem a 

construção de projetos 00. A perspectiva de projetista utilizada pela técnica de leitura 

PBR, por exemplo, explora a construção de diagramas de fluxo de dados, utilizando 

técnicas de análise estruturada (SHULL, 1998). 

Além do mais, não sabia-se também da existência de todos os estudos 

experimentais dessa natureza. Nem sobre o grau de generalização das evidências 

geradas por eles, caso esses estudos existissem, e caso houvesse evidências 

significativas de seus resultados. 

Porém, apesar do foco inicial da pesquisa estar na identificação de técnicas de 

leitura para documentos de requisitos de software que explorassem a construção de 

modelos de projeto 00, decidiu-se por não restringir a busca apenas a esse tipo de 

técnicas. Como justificativa, caso os resultados da revisão sistemática conduzida 

demandassem, uma nova técnica de leitura seria proposta. Nesse sentido, os 

resultados experimentais, as lições aprendidas, e os procedimentos envolvidos na 

condução de todos os estudos experimentais sobre técnicas de leitura poderiam 



auxiliar de forma considerável uma eventual avaliação experimental da nova técnica 

de leitura proposta. 

Com isso, para a condução da revisão utilizou-se a seguinte estratégia: 

Obter os diversos estudos experimentais realizados sobre técnicas de leitura de 

documento de requisitos de software descritos em linguagem natural; 

Avaliar os resultados experimentais obtidos, as lições aprendidas, e os 

procedimentos utilizados na condução desses estudos; 

0 Identificar, no universo desses estudos, a existência de estudos sobre técnicas de 

leitura que explorassem a construção de modelos de projeto orientado a objetos; 

Caso a busca da revisão retornasse resultados positivos, esses estudos seriam 

analisados no sentido de avaliar o grau de evidência que poderia ser extraído de 

seus resultados, visando a relatar os benefícios e as limitações do uso das 

técnicas investigadas; 

Caso contrário, pretendia-se propor uma nova técnica de leitura e conduzir estudos 

experimentais no sentido de tentar responder eventuais hipóteses de interesse. 

A avaliação dos resultados dos estudos e as hipóteses referentes as técnicas de 

leitura de documento de requisitos estão detalhadas no decorrer deste capítulo. A 

avaliação dos procedimentos experimentais envolvidos na condução desses estudos é 

apresentada no Capítulo 4. Na próxima seção, é descrita a justificativa para a 

condução de uma revisão sistemática sobre técnicas de leitura de requisitos de 

software. 

3.2 Revisões de Literatura Sobre Técnicas de Leitura 

Apesar de diversos estudos experimentais sobre técnicas de leitura terem sido 

executados ao longo dos últimos anos, não se encontraram registros na literatura no 

que se refere a condução de revisões sistemáticas sobre técnicas de leitura. Poucas 

iniciativas nesse sentido foram identificadas na literatura, todas caracterizadas por 

serem limitadas elou pouco abrangentes. 

Em HAYES (1 999), por exemplo, uma meta-análise é apresentada comparando 

os resultados de quatro estudos experimentais (três repetições de um estudo original) 

descritos em PORTER et a/. (1 995), FUSARO et a/. (1 997) e SANDAHL et a/. (1 998). 

No que se refere a revisões de literatura, somente três revisões, todas elas 

informais, foram encontradas (REGNELL et a/., 2000), (THELIN et a/., 2003a) e (LEITE 

et a/., 2005). Dentre essas revisões: 

REGNELL et a/. (2000) analisaram nove estudos experimentais (Tabela 3.1). 

THELIN et a/. (2003a) analisaram treze estudos experimentais (Tabela 3.2). 



LEITE et a/. (2005) analisaram oito estudos experimentais (Tabela 3.3). 

É importante ressaltar que as revisões descritas em REGNELL et a/. (2000) e 

THELIN et a/. (2003a) contemplaram também estudos sobre técnicas de leitura de 

requisitos descritos em linguagem formal, conhecida como DBR (subseção 3.4.1.1). 

Tabela 3.1 - Resumo dos estudos analisados em REGNELL et a/. (2000). 

I PORTER et al. (1 995) I DBR vs. Ad Hoc vs. Checklist I Sim I 
1 
I BASILI ef al. (1996a) I PBR vs. Ad Hoc I Sim I 

Estudo 

I CIOLKOWSKI et a/. (1 997) 1 PBR vs. Ad Hoc I Sim I 

Propósito 

I S~RUMGARD (1 997) I PBR vs. PBR2 I Não I 

Significante? 

FUSARO ef al. (1997) 

1 MILLER et al. (1998) 1 DBR vs. Checklist / Não conciusivo 1 

DBR vs. Ad Hoc vs. Checklist 

I PORTER e VOTTA (1 998) 1 DBR vs. Ad Hoc vs. Checklist I Sim I 

Não 

SAN DAHL et a/. (1 998) 

SHULL (1998) 

Tabela 3.2 - Resumo dos estudos analisados em THELIN et ai. (2003a). 

DBR vs. Checklist 

PBR vs. Ad Hoc 

I PORTER et a/. (1 995) 1 DBR vs. Ad Hoc vs. Checklist 1 Sim I 

Não 

Sim 

Estudo 

I SANDAHL et al. (1998) 1 DBR vs. Checklist I Não I 

Propósito 

XISARO et a/. (1997) 

MILLER et al. (1 998) 

Significante? 

- - 

DBR vs. Ad H& vs. Checklist 

DBR vs. Checklist 

PORTER e VOTTA ( I  998) 

I CIOLKOWSKI et a/. (1997) . I PBR vs. Ad Hoc I Sim I 

Não 

Não conclusivo 

BASILI ef a/. (1996a) 

DBR vs. Ad Hoc vs. Checklist 

1 REGNELL et al. (2000) 1 Diferenças entre perspectivas. 1 Não I 

Sim 

PBR vs. Ad Hoc 

S~RUMGARD (1 997) 

SHULL (1998) 

Sim 

I HALLING et a/. (2001) I PBR vs. Checklist I Não I 

PBR vs. PBR2 

PBR vs. Ad Hoc 

LANUBILE e VISAGGIO (2000) 

BIFFL (2001) 

Tabela 3.3 - Resultados dos estudos analisados em LEITE et a/. (2005). 

Não 

Sim 

PBR vs. Ad Hoc vs. Checklist 

PBR vs. Checklist 

Não 

Não 

Técnica de Leitura Leitura ad hoc I Abordagem de Checklist 

Melhor que 

Semelhante a 

1 O 

Pior que 

5 

4 5 

Por não delimitarem o escopo da revisão nem os critérios de avaliação 

utilizados, essas revisões caracterizam-se por serem um agrupamento de estudos 

com pouca representatividade do universo dos estudos. Como conseqüência, tais 

revisões possuem pouca abrangência. 

- - 



Além disso, por não apresentarem um protocolo de revisão estabelecido, não 

são passíveis de repetição, o que torna essas revisões dependentes dos revisores que 

a executaram, aumentando potencialmente o viés de seus resultados. 

Uma questão a ser considerada é a informalidade no que se refere aos 

procedimentos de busca de artigos utilizados na condução dessas três revisões. 

Nesse sentido, essa informalidade pode ter sido responsável pela presença 

significativa de viés no que se refere aos resultados experimentais obtidos. Em LEITE 

et al. (2005), por exemplo, nenhum dos estudos investigados aponta a superioridade 

das abordagens de checklist ou leitura ad hoc sobre técnicas de leitura (Tabela 3.3). 

CHENG e JEFFERY (1996), BIFFL e HALLING (2000), HALLING et a/. (2001) e 

LANUBILE et al. (2004) são alguns estudos experimentais que demonstram o oposto. 

Outra questão refere-se a estratégia utilizada nas três revisões no que diz 

respeito a caracterização dos resultados experimentais dos estudos analisados. As 

três revisões tiveram como objetivo principal caracterizar principalmente o 

desempenho das diferentes abordagens de leitura no que se refere a detecção de 

defeitos. Outros aspectos importantes, como a usabilidade das técnicas, a cobertura, a 

severidade e o tipo dos defeitos detectados, foram negligenciados. Nesse sentido, 

essas revisões não priorizaram a caracterização do atual grau de evidência existente 

sobre as técnicas de leitura, limitando consideravelmente a identificação de novas 

oportunidades de pesquisa. 

Diante desse quadro, decidiu-se pela condução de uma revisão sistemática com 

o objetivo de levantar e analisar estudos experimentais sobre técnicas de leitura de 

requisitos de software descritos em linguagem natural. Nas seções a seguir, são 

apresentados o protocolo do estudo, os resultados experimentais obtidos, a análise 

desses resultados, além das lições aprendidas decorrentes da condução da revisão 

sistemática. 

3.3 Planejamento da Revisão 

Nesta seção, apresentamos o planejamento da revisão sistemática conduzida, 

destacando a instrumentação utilizada e o protocolo de revisão definido para a 

condução da revisão. 

3.3.1 Instrumentação 

Para possibilitar a documentação da revisão sistemática, facilitando a extração e 

a sumarização dos dados, foram elaborados os seguintes formulários: 



Formulário de Condução da Revisão. Formulário contendo campos para a 

armazenagem de informações sobre a fonte onde a busca foi realizada, a data de 

realização da busca, as combinações de palavras-chave que proporcionaram a 

busca dos artigos e a lista dos artigos encontrados (Apêndice A.2). 

Formulário de Seleção de Estudos. Formulário contendo campos informando: 

nome do artigo, lista de autores, data de sua publicação, veículo de publicação do 

artigo, fonte de onde foi obtido e situação do artigo (pendente, incluído e excluído) 

(Apêndice A.3). 

Formulário de Extração de Dados. Formulário contendo campos para o resumo 

do artigo, objetivo do estudo, descrição do estudo experimental, projeto e 

resultados do estudo, além de comentários adicionais do pesquisador que extraiu 

os dados, entre outros (Apêndice A.4). 

3.3.2 Definição do Protocolo de Revisão 

O protocolo de revisão sistemática foi definido baseado nos modelos de 

protocolo disponíveis em BIOLCHINI et a/. (2005) e MENDES e KITCHENHAM (2005). 

Objetivo: a revisão sistemática a ser conduzida tem como objetivo identificar, analisar 

e avaliar estudos experimentais sobre técnicas de leitura de documentos de requisitos 

descritos em linguagem natural com o propósito de caracterizá-las com respeito a 

usabilidade, eficiência na identificação de defeitos, e efetividade na cobertura dos 

defeitos identificados do ponto de vista dos pesquisadores no contexto no qual os 

estudos foram executados. 

Formulação da pergunta: Quais são as técnicas de leitura de documentos de 

requisitos de software descritos em linguagem natural? 

Intervenção: Técnicas de leitura de documentos de requisitos de software. 

Controle: Abordagem de checklist e leitura ad hoc. 

População: Processos de inspeção de documentos de requisitos de software. 

Resultados: Técnicas de leitura de documentos de requisitos de software. 

Aplicação: Projetos de desenvolvimento utilizando inspeções de requisitos. 

Criterios de seleção de fontes 

Disponibilidade de consulta de artigos através da web; 

Presença de mecanismos de busca através de palavras-chave; 

Garantia de resultados únicos mediante a busca realizada através de um 

mesmo conjunto de palavras-chave; 

Possuir nível A de avaliação Qualis Capes (QUALIS, 2004). 



Métodos de busca de fontes: as fontes serão acessadas via web, portanto, no 

contexto desta revisão, não será considerada a busca manual. 

Palavras-chave: 

requirement specification, requirement document, user requirement. 

reading technique; 

review, inspection, fault detection, defect detection; 

experimental software engineering, empirical software engineering. 

Listagem de fontes: periódicos da CAPES (IEEE journals and conferences, IEE 

journals, IEE conferences, IEEE conferences, ACM journals, ACM conferences, Kluwer 

journals e Elsevier journals). 

Idioma dos artigos: Inglês. A escolha do inglês como língua oficial deve-se a 

universalidade do idioma. A não inclusão do português justifica-se pela necessidade 

dos estudos deverem ser passíveis de repetição em diferentes contextos presentes 

em diferentes países. Um estudo em português claramente limitaria essa 

possibilidade. 

Critérios de inclusão e exclusão dos artigos: 

Os artigos devem estar disponíveis na web; 

Os artigos devem apresentar textos completos dos estudos em formato 

eletrônico; 

Os artigos devem estar escritos em inglês; 

Os artigos devem contemplar técnicas de inspeção de documentos de 

requisitos descritos em linguagem natural; 

O Os artigos devem contemplar a execução de estudos experimentais 

investigando técnicas de inspeção de documentos de requisitos. 

A escala utilizada nos cinco critérios é nominal envolvendo duas opções: sim ou não. 

Critérios de qualidade dos estudos primários: a avaliação da qualidade dos 

estudos será baseada nos critérios para avaliação de estudos experimentais em 

engenharia de software presentes em KITCHENHAM et a/. (2002). 

Processo de seleção dos estudos primários: 

O processo de seleção dos estudos primários consistirá dos seguintes passos: 

1. Um pesquisador executa o processo de busca em cada uma das fontes 

selecionadas para identificar os artigos que contenham estudos experimentais; 

2. Os artigos encontrados são obtidos da fonte e documentados na lista de 

artigos encontrados, presente no Formulário de Condução da Revisão; 



3. Os artigos encontrados pelo processo de busca são selecionados pelos demais 

pesquisadores através da verificação dos critérios de inclusão e exclusão 

estabelecidos; a verificação é executada mediante a leitura do abstract do 

artigo. 

4. Os artigos incluídos e excluídos são documentados na lista de artigos incluídos 

e lista de artigos excluídos, respectivamente, presentes no Formulário de 

Condução da Revisão, juntamente com a justificativa de sua inclusão ou 

exclusão. 

5. Os artigos incluídos são avaliados mediante a leitura do artigo inteiro; os 

artigos incluídos são documentados no Formulário de Seleção de Estudos e 

encaminhados para a avaliação da qualidade dos estudos primários. Os artigos 

excluídos são documentados na lista de artigos excluídos junto com a 

justificativa de exclusão. 

Havendo divergência, os pesquisadores entram em consenso sobre a seleção 

dos artigos. 

Avaliação da qualidade dos estudos primários: os estudos selecionados mediante 

a execução do processo de seleção dos estudos primários serão avaliados pelos 

pesquisadores de acordo com os critérios de qualidade estabelecidos. O resultado da 

avaliação da qualidade de cada estudo irá determinar sua inclusão ou exclusão da 

lista dos estudos de onde serão extraídos os dados. 

Estratégia de extração de informação: para cada estudo selecionado durante a 

execução do processo de avaliação da qualidade dos estudos primários será utilizada 

uma cópia do Formulário de Extração de Dados. 

Sumãrização dos resultados: os resultados serão tabulados. Nenhuma meta-análise 

será realizada. 

O protocolo de revisão foi avaliado por um especialista gerando duas versões 

até a sua aprovação final. 

3.4 Condução da Revisão 

A revisão sistemática foi conduzida entre o final de 2004 e o início de 2005, 

durante um período de três meses. Ao todo foram analisados 278 artigos dos quais 38 

foram selecionados e tiveram os seus dados extraídos e analisados, de acordo com as 

recomendações previstas no protocolo da revisão (subseção 3.3.2). 

Algumas fontes reconhecidamente importantes no contexto da pesquisa não 

foram contempladas pelo protocolo de revisão, haja vista que não atendiam aos 



critérios de seleção de fontes. Entre elas destaca-se o ISERN~ que não possui 

máquina de busca. Entretanto, decidiu-se pela inclusão dos estudos presentes nessas 

fontes que se encaixavam ao contexto da revisão, para não prejudicar a abrangência 

da revisão. 

Além disso, alguns estudos que não estavam disponíveis na web foram obtidos 

mediante contato com seus autores. Porém, as formas pelas quais esses estudos 

foram obtidos foram devidamente documentadas no formulário de condução da 

revisão. 

Os resultados completos da revisão sistemática encontram-se em MAFRA e 

TRAVASSOS (2005b). Na próxima subseção, descrevemos as principais técnicas de 

leitura de requisitos de software encontradas pela revisão sistemática. 

3.4.11 Técnicas de Leiteira de Requisitos Encontradas 

Nesta subseção, as principais técnicas de leitura de requisitos de software 

encontradas pela revisão sistemática são descritas. Ao todo foram encontradas cinco 

técnicas, entre elas: 

3.4.a .I DBR (Defect-Based Reading) 

A leitura baseada em defeitos (DBR) (PORTER e VOTTA, 1994) representa uma 

família de técnicas de leitura para a detecção de defeitos em documentos de requisitos 

descritos em SCR (HENINGER, 1980), uma notação formal baseada em máquinas de 

estado. 

Cada técnica DBR pode ser projetada para focar uma determinada classe de 

defeitos específicos a notação SCR (omissão de funcionalidade, inconsistência de 

tipos etc). 

No contexto da revisão conduzida não houve interesse em DBR, haja vista que o 

protocolo de revisão restringia a pesquisa a requisitos descritos em linguagem natural. 

3.4.1 2 PBW (Perspectlve-Based Reading) 

A leitura baseada em perspectiva (PBR) (SHULL, 1998) representa uma família 

de técnicas de leitura elaborada inicialmente para a detecção de defeitos em 

documentos de requisitos descritos em linguagem natural. Entretanto, sua utilização 

foi estendida para inspeções de projeto e código-fonte. No contexto da revisão não 

consideramos a aplicação de PBR em inspeção de código-fonte. 

6 International Software Engineering Research Network. In: 
http://www.iese.fhq.de/networklISERNlpub/isern biblio tech.html, acessado em 0511 012005. 



PBR auxilia a detecção de defeitos ao observar quais informações nos requisitos 

possuem niaior relevância para as diferentes formas de utilização do documento. Por 

exemplo, em um modelo de ciclo de vida de software, pode-se esperar que o 

documento de requisitos tenha três usos principais: (a) como base para a construção 

do projeto, (b) como base para a elaboração do plano de teste do sistema e (c) como 

descrição das funcionalidades do sistema, como ilustra a Figura 3.1. 

Requisitos Projeto Código Teste Uso 

% 5, 
.. 

*% ..ee* - 
%. --. ,.*c** .\ /-'' -'. ./- #e--- 

% *I*- -* _/- 
.,a--. 

Figura 3.1 - Uso do documento de requisitos ao longo do cicio de vida do software 

Adaptado de SHULL (1998). 

Nesse sentido, PBR prevê que cada revisor avaliará o documento segundo uma 

dessas perspectivas ao fornecer um procedimento orientando-o a criar um modelo 

físico com base nos requisitos (SHULL et a/., 2000). 

A construção desse modelo físico ajudaria o revisor a enfocar sua revisão. 

Dessa forma, o revisor que assumisse a perspectiva de testador construiria um 

conjunto de casos de testes para um potencial plano de teste, o revisor responsável 

pela perspectiva de projetista construiria um projeto, e o revisor responsável pela 

perspectiva de usuário construiria um manual contendo as funcionalidades envolvidas 

no sistema. 

O objetivo não é duplicar o trabalho realizado em outros pontos do ciclo de 

desenvolvimento do software, mas criar representações que possam ser usadas como 

base para a criação futura de artefatos mais específicos e que possam revelar quão 

bem os requisitos conseguem apoiar as tarefas seguintes. 

Durante a criação do modelo físico, os revisores tentariam identificar possíveis 

defeitos. Para facilitar esse trabalho, a PBR fornece um conjunto de questões 

ajustadas para cada passo do procedimento de criação do modelo, que são 

respondidas a medida que o revisor percorre as etapas de sua construção. 

Quando os requisitos não fornecem informações suficientes para responder as 

questões, isso significa que também não fornecem informações suficientes para apoiar 

o usuário dos requisitos em suas tarefas, caracterizando a presença de um potencial 

defeito. 



3.4.1.3 OORT9s (Object-Oriented Reading Techniques) 

As técnicas de leitura orientadas a objetos (OORT's) (TRAVASSOS et ai., 1999) 

representam uma família de sete técnicas de leitura que fornecem um procedimento 

para as revisões individuais dos diferentes diagramas e documentos de projeto 00. 

O conjunto completo de técnicas é ilustrado na Figura 3.2. Cada linha entre os 

artefatos representa uma técnica de leitura para ler um artefato comparando-o com 

outro. 

Especifica#is 
de requisitos Descri ç&o dos 

requisitas Casos de uso 

- Leitura horizontal 

L 
? 

1 I 

~ = . : t . . ~ t ~ = t : C ~ l l m u m m u m m I  

Figura 3.2 - OORT's - uma família de técnicas para leitura de projeto orientado a 

objetos. Adaptado de TRAVASSOS ef ai. (1999). 

Projeto de 
alto nível 

O processo de leitura utilizando OORT's pode ser realizado em duas dimensões: 

leitura horizontal e leitura vertical. Na leitura horizontal, diferentes diagramas de 

projeto são verificados para assegurar que estejam consistentes entre si. Na leitura 

vertical é necessária a validação dos modelos de projeto para assegurar que o projeto 

do sistema está correto com relação aos requisitos. 

Como exemplo de aplicação da leitura horizontal, cita-se uma situação hipotética 

onde diagramas de seqüência necessitem ser comparados a máquinas de estado, por 

exemplo. Nesse sentido, para cada objeto presente nos diagramas de sequência 

seriam investigados os eventos, as restrições e os dados que possam modificar a 

forma como as mensagens são enviadas para o objeto. 

Uma vantagem da família de técnicas OORT's é a sua flexibilidade representada 

pela possibilidade de selecionar-se apenas o subconjunto de técnicas que 

correspondam aos artefatos que necessitam ser revisados ou que são especialmente 

importantes em um determinado momento. 

3.4.1.4 UBR (Usage-Based Reading) 

I I r  I I 1 I I 
(Diagrama da Seqtiãncla) 8 Leitura vertical 

Diagramas 
de Classe 

A leitura baseada em uso (UBR) (THELIN et a/., 2004a) é uma técnica de leitura 

que auxilia a detecção de defeitos severos do ponto de vista do usuário. 

Descriçso Diagrama Diagrama 
de Classes de Estados de Interaçãu 



UBR foca na leitura orientada por modelos de casos de uso priorizados em 

ordem de importância para o usuário do sistema, durante a fase de preparação de um 

processo de inspeção de software. A premissa básica é permitir que as expectativas 

do usuário governem a inspeção. 

Nesse sentido, os modelos de caso de uso poderiam ser utilizados para 

inspeções em todas as fases de desenvolvimento (requisitos, projeto, código, casos de 

teste etc) de um projeto específico. Durante a sessão de inspeção, os revisores leriam 

o documento executando manualmente os casos de uso visando a detectar defeitos 

mais importantes de acordo com a prioridade estabelecida e, por conseguinte, mais 

importantes para o usuário. 

Segundo seus autores, conceitualmente UBR está relacionada com a 

perspectiva de usuário de PBR. Entretanto, os autores de UBR apontam algumas 

diferenças: 

(a) na perspectiva de usuário de PBR, revisores desenvolvem casos de uso 

baseados no documento de requisitos de forma a detectarem defeitos no 

documento de requisitos. Em UBR os casos de uso são utilizados apenas 

como guias para os artefatos serem inspecionados; 

(b) o objetivo de UBR é melhorar a eficiência e a efetividade no que diz respeito 

a detecção de defeitos ao direcionar os esforços de inspeção de acordo com 

os casos de uso mais importantes do ponto de vista dos usuários; PBR tem 

como objetivo melhorar a efetividade da inspeção ao minimizar a 

sobreposição entre os defeitos encontrados pelos diferentes revisores. Nesse 

sentido, em PBR, revisores assumindo diferentes perspectivas detectariam 

diferentes defeitos, aumentando a cobertura dos defeitos detectados; 

(c) os cenários de PBR são genéricos, haja vista que os cenários desenvolvidos 

para um determinado tipo de artefato (ex.: documento de requisitos) podem 

ser utilizados para todos os artefatos do mesmo tipo (ex.: diferentes 

documentos de requisitos de diferentes projetos). Os cenários UBR, por sua 

vez, são específicos para cada projeto, o que significa que os casos de uso 

poderiam ser utilizados apenas dentro do projeto nos quais foram 

desenvolvidos. Entretanto, os cenários UBR desenvolvidos para um projeto 

especifico poderiam ser utilizados para inspeções em diferentes tipos de 

artefatos, como documentos de requisitos, modelos de projeto, código, além 

de apoiar a especificação de casos de testes, por exemplo. 

THELIN et ai. (2004a) não tecem comentários comparando UBR com a técnica 

de leitura horizontal das OORT's que avalia modelos de projeto 00 em relação a 

modelos de casos de uso. 



3.4.1.5 MBR (Metric-Based Reading) 

A leitura baseada em métricas (MBR) (BERNARDEZ et a/., 2004a) é uma técnica 

de leitura para detecção de defeitos em modelos de casos de uso. MBR adota um 

conjunto de heurísticas baseadas em métricas para orientar os revisores a detectarem 

defeitos em modelos de casos de uso (Tabela 3.4). 

Tabela 3.4 - Métricas de casos de uso utilizadas em MBR. 

Metrica 

NOSS I Número de passos das ações do sistema no caso de uso. 

Descrição 

NOS 

NOAS 

NOUS Número de passos das ações de casos de uso no caso de uso (extensão ou 
inclusão). 

Número de passos do caso de uso: (NOS = NOAS + NOSS + NOUS). 

Número de ~assos  das acões dos atores no caso de uso. 

NOASINOS I Taxa de passos das ações dos atores do caso de uso. 

NOCS 

NOE 
Número de passos condicionais dentro do caso de uso. 

Número de exceções do caso de uso. 

CC I Complexidade ciclomática do caso de uso: (NOCS + NOE + 1). 

NOSSINOS 

NOUSINOS 

A premissa por trás dessas heurísticas é de que os valores de certas métricas de 

Taxa de passos das ações do sistema do caso de uso. 

Taxa de passos das ações dos casos de uso do caso de uso. 

casos de uso podem ser vistos como potenciais indicadores de defeitos. Nesse 

sentido, cada métrica apresenta uma faixa de valores onde, valores fora dessa faixa, 

seriam indícios de prováveis defeitos nos modelos de caso de uso. 

As heurísticas e os valores esperados de suas métricas foram propostos após a 

análise de 414 modelos de casos de uso, conforme descrito em DURÁN et a/. (2002). 

Duas avaliações experimentais (BERNARDEZ et a/., 2004b) e (BERNÁRDEZ et a/., 

2004c) foram conduzidas visando a calibrar e a corroborar essas heurísticas. 

Dessa forma, para cada métrica descrita na Tabela 3.4 são apresentados o 

intervalo dos possíveis valores, o desvio padrão, os valores esperados, além do 

raciocínio que sustenta a heurística. 

o Métrica NOS: NOS E [O, a); (p = 5.70, o = 2.64) 

Valores esperados: [4, 91 

Raciocínio: Um caso de uso com poucos passos provavelmente está 

incompleto. Por outro lado, muitos passos tornam o caso de uso deveras 

complexo, dificultando seu entendimento. 

Métrica NOASINOS: NOASINOS E [O, I ] ;  (p = 34,52%, o = 17,74%) 

Valores esperados: [30%, 60%] 



Raciocínio: Um caso de uso descreve interações sistema-ator; dessa forma, 

as relações NOASINOS devem representar cerca de 50%. 

Métrica NOSSINOS: NOSSINOS E [O, I ] ;  (p = 59,7l%, o = l8,8O%) 

Valores esperados: [40%, 80%] 

Raciocínio: Um caso de uso descreve interações sistema-ator; dessa forma, a 

relação NOSSINOS deve representar cerca de 50%. 

Métrica NOUSINOS: NOUSINOS E [O, I ] ;  (p = 5,77%, o = 10,42%) 

Valores esperados: [O%, 35%] 

Raciocínio: Um uso abusivo de relacionamentos tende a tornar o caso de uso 

de difícil compreensão. 

Métrica CC: CC E [I, a); (p = 2,52%, o = 1,22%) 

Valores esperados: [ I ,  53 

Raciocínio: Um alto valor da métrica CC leva a presença de muitos passos 

condicionais e exceções, provavelmente tornando o caso de uso mais 

complexo. 

Na próxima subseção, são descritos os principais resultados experimentais 

provenientes dos estudos obtidos pela revisão sistemática sobre técnicas de leitura. 

3.4.2 Principais Resultados Experimentais 

Nesta subseção são discutidos os principais resultados experimentais 

provenientes dos estudos obtidos pela revisão sistemática. 

Para cada técnica identificada, foram levantados os principais tópicos de 

pesquisa investigados. Os resultados experimentais de cada técnica são discutidos de 

acordo com os tópicos de pesquisa identificados. Dessa forma, é possível identificar 

para cada tópico, os indícios sobre os quais há certo grau de consenso na 

comunidade acadêmica e sobre o que ainda necessita-se de maior investigação. Além 

disso, as principais perspectivas futuras sobre essas técnicas são analisadas. 

Os indícios sobre os quais há certo grau de consenso e sobre o que necessita- 

se de maior investigação, além das perspectivas futuras são discutidos na seção 3.4.3. 

Conforme descrito na subseção 3.4.1.1, a técnica DBR não foi considerada no 

contexto da revisão sistemática, uma vez que o protocolo de revisão restringiu a 

pesquisa a técnicas para documentos de requisitos descritos em linguagem natural. 

DBR aplica-se a requisitos descritos em uma notação formal denominada SCR. 

Uma observação, que merece especial atenção, é de que as séries de 

experimentos sobre UBR e MBR foram realizadas pelas mesmas equipes que 



definiram as técnicas, o que poderia ter acarretado inconscientemente o viés dos 

resultados obtidos (SILVA e TRAVASSOS, 2004). 

3.4.2.111 Resultados Experimentais de PBR 

No contexto da revisão sistemática conduzida foram encontrados 20 estudos 

experimentais sobre PBR (Tabela 3.5). Vale ressaltar que nos estudos de Viena-2000 

e Viena-2001 foi utilizada uma técnica de leitura híbrida (SBR), denominada de 

cenários, definida a partir das técnicas PBR e OORT's. 

Tabela 3.5 - Série de estudos experimentais sobre PBR. 

[ Instituição -Ano 1 Referência I Questão de Pesquisa 1 
I Nasa-1996 ] (BASILI et al., I 996a) I PBR vs. Técnica usual da NASA. I 

Wales-I 996 

UFSCar-1997 

Kaiserslautern-I 997 

I Osaka-2001 I (SABALIAUSKAITE et a/,, 2002) 1 PBR vs. checklist (modelo 00) .  1 

Maryland-I 998 

'Lund-1998 

Kaiserslautern-I 999 

Bari-2000 

Viena-2000 

Viena-2001 

I Hong Kong-2002 I (CHEN et ai., 2002) Avaliar uma abordagem orientada 
a problemas para apoiar PBR. 

(CHENG e JEFFERY, 1996) 

(KIRNER e ABIB, 1997) 

(CIOLKOWSKI et a/., 1997) 

I Ericsson-2003 I (BERLING e RUNESON, 2003) 1 PBR (testador) vs.checklist. I 

PBR (FPS) vs. ad hoc. 

PBR vs. checklist vs. ad hoc. 

PBR vs. ad hoc. 

(SHULL, 1998) 

(REGNELL, 2000) 

(LAITENBERGER et a/., 2000) 

(LANUBILE e VISAGGIO, 2000) 

(BIFFL e HALLING, 2000) 
(BIFFL, 2000) 

(BIFFL e HALLING, 2003) 

(HALLING et a/., 2001) 

I COPPE-2003a I (SILVA e TRAVASSOS. 2004) 1 Viabilidade de apoio ferramental. I 

PBR vs. ad hoc. 

Diferenças de perspectivas PBR. 

PBR vs. checklist (modelo 0 0 ) .  

PBR vs. checklist vs. ad hoc. 

SBR vs. checklist. Avaliação da 
influência de vários fatores sobre o 
desempenho de inspeções. 

SBR vs. checklist. 

-- - 

Ericsson-2004 I (BERLING e THELIN, 2004) 1 PBR (testador) vs.checklist. I 

COPPE-2003b 

Kaiserslautern-2004 

Bari-2004 

No contexto dos estudos experimentais sobre PBR, foram identificados os 

(SILVA e TRAVASSOS, 2004) 

(DENGER et al., 2004) 

(LANUBILE et ai., 2004) 

UFSCar-2004 

USP-2004 

principais tópicos de pesquisa investigados. São eles: 

Viabilidade de apoio ferramental. 

Orientação ativa de PBR. 

Orientação ativa de PBR. 

Grau de efetividade e de  eficiência. Refere-se a análise quantitativa sobre os 

defeitos detectados pelas técnicas aplicadas, de forma a justificar a necessidade (ou 

não) de adoção de uma nova técnica de leitura. 

(SHULL et a/., 2004) 

(SHULL ef a/., 2004) 

PBR vs. checklist. 

PBR vs. checklist. 



Dos 14 estudos avaliando a efetividadeleficiência de PBR (Tabela 3.6), seja 

comparando a técnica com a abordagem de checklist ou com a leitura ad hoc, 57% 

apresentaram resultados confirmando a superioridade de PBR, 29% falharam em 

demonstrar tal superioridade, enquanto 14% não apresentaram diferenças 

significativas do ponto de vista estatístico. 

Tabela 3.6 - Resultados dos estudos sobre comparação de desempenho de PBR. 

Instituição - Ano 1 Referência I Melhor desempenho? 

I UFSCar-1997 ( (KIRNER e ABIB, 1997) 1 Sim 

Nasa-I 996 

Wales-I 996 

(BASILI et a/., 1996a) 

(CHENG e JEFFERY, 1996) 

Kaiserslautern-I 997 

I Bari-2000 I (LANUBILE e VISAGGIO, 2000) 1 Não 

Sim 

Não 

Maryland-I 998 

Kaiserslautern-I 999 

(BIFFL e HALLING, 2000) 
(BIFFL, 2000) 

(BIFFL e HALLING, 2003) 

(CIOLKOWSKI et a/., 1997) 

Não 

Sim 

(SHULL, 1998) 

(LAITENBERGER et a/., 2000) 

I Viena-2001 I (HALLING et a/.. 2001 ) 1 Não 

Sim 

Sim 

I Bari-2004 I (LANUBILE et a/.. 2004) 1 Não conclusivo 

Osaka-2001 

Ericsson-2003 

Embora os estudos de Ericsson-2004 e Kaiserslautern-2004 tenham comparado 

o desempenho entre PBR e a abordagem de checklist, seus resultados não foram 

levados em consideração. Em Ericsson-2004 foi executado um estudo de caso. Seus 

autores afirmaram que para haver uma afirmaçils eonelusiva, estudos controlados 

deveriam ser executados. Em Kaiserslautern-2004, por sua vez, os autores relataram 

que os resultados estão longe de serem conclusivos, uma vez que foram obtidos 

resultados diferentes entre os três subsistemas investigados. Além disso, o estudo foi 

muito pequeno para obter resultados estatísticos significantes, visto que foram 

utilizados poucos participantes (1 2 pessoas). 

(SABALIAUSKAITE ef a/., 2002) 

(BERLING e RUNESON, 2003) 

UFSCar-2004 

USP-2004 

Nível de conformidade com o processo proposto por PBR. Visa a investigar o 

nível com o qual cada participante seguiu o processo proposto por PBR. A importância 

da avaliação desse tópico justifica-se pela impossibilidade de isolamento dos efeitos 

da aplicação de PBR caso o participante não tenha executado a inspeção conforme o 

processo proposto por PBR. 

Não conclusivo 

Sim 

(SHULL et a/., 2004) 

(SHULL et a/., 2004) 

Sim 

Sim 



Em Bari-2004 é apontado que a discrepância entre os resultados obtidos dos 

estudos investigando o grau de eficiência e de efetividade de PBR pode ser explicada 

pelo baixo nível de conformidade com o processo proposto por PBR. 

Em Bari-2000, por exemplo, apenas 20% dos participantes admitiram ter seguido 

efetivamente PBR. Ao desconsiderar os resultados obtidos pelos participantes que 

assumiram não ter seguido o processo proposto em PBR, os autores do estudo 

verificaram que os resultados obtidos apontaram a superioridade de PBR. 

Tal efeito também foi analisado em NASA-1996, relacionado a influência do 

domínio de problema representado nos requisitos. Nesse estudo, foi observado que 

revisores tendiam a abandonar PBR, preferindo utilizar seu próprio processo tácito de 

leitura, quando inspecionavam um documento com domínio de problema familiar. 

Apoio ferramental para aplicação de PBR. As técnicas de leitura foram projetadas 

para serem aplicadas independentemente da presença de apoio ferramental. 

Entretanto, para estudar-se os efeitos da interação entre as variáveis que podem 

influenciar um dado contexto, eventualmente necessita-se de um apoio ferramental. 

Para minimizar o efeito do baixo nível de conformidade com o processo proposto 

em PBR, SILVA e TRAVASSOS (2004) propuseram um apoio ferramental para a 

aplicação de PBR. A aplicação desse apoio ferramenta1 permite a coleta automática de 

medidas que possibilitam a avaliação do nível de conformidade com o processo de 

PBR. Os estudos de COPPE-2003a e COPPE-2003b avaliaram de forma positiva a 

viabilidade de utilização desse apoio ferramental. 

Adaptação de PBR a diferentes contextos. Um dos requisitos de PBR, conforme 

descrito em SHULL et a/. (2000), é a sua capacidade de ser adaptada a diferentes 

contextos inerentes a cultura da organização, ao grau de experiência dos revisores 

que irão aplicar PBR, a complexidade do problema a ser tratado, entre outros fatores. 

Em SHULL ef a/. (2000) é descrito um processo para a criação de cenários de 

PBR a partir da identificação de perspectivas pertinentes ao propósito do artefato 

sendo inspecionado. Em Osaka-2001, PBR foi adaptada para ser aplicada a modelos 

88 representados em UML. Nesse sentido, os autores do estudo desenvolveram três 

perspectivas: usuário, projetista e programador. No estudo de Kaiserslautern-I 999, 

que também tratou da inspeção de modelos de projeto 00, PBR foi adaptada a três 

perspectivas: projetista, testador e programador. 

Já no estudo de Wales-1996, por exemplo, foram utilizados cenários para 

sistemas de informação, utilizando a técnica de análise por pontos de função (FPS). 

CHEN ef a/. (2002) vão mais adiante, ao proporem uma técnica para a 

adaptação dos cenários de PBR ao problema específico envolvido no 



desenvolvimento. A técnica foi denominada como ProPer (Problem-driven 

Perspective-based reading). No que diz respeito a perspectiva de projetista de PBR, 

por exemplo, CHEN et al. (2002) citam que, caso o problema envolva vários caminhos 

de decisão, então as técnicas mais apropriadas seriam tabelas de decisão ou árvores 

de decisão; caso o problema envolva estruturas de dados complexas, então o uso de 

um diagrama de entidade-relacionamento seria o mais indicado. Entretanto, os autores 

conduziram somente um estudo de caso utilizando apenas dois revisores para avaliar 

a abordagem proposta. 

Influência da orientação ativa de PBR. Segundo LANUBILE et al. (2004), a 

orientação ativa é uma das principais premissas que sustentam a proposta de PBR. 

Por orientação ativa, entende-se a capacidade de PBR orientar o revisor a trabalhar 

com um conjunto delimitado de informações presentes no artefato sendo inspecionado 

(ex.: requisitos). Como resultado, o revisor utilizaria essas informações para construir 

um modelo físico utilizando um nível de abstração diferente do artefato sendo 

inspecionado (ex.: modelo de projeto 00) .  A construção desse modelo físico 

proporcionaria ao revisor um maior entendimento sobre o problema, permitindo-lhe um 

melhor desempenho na inspeção. 

Resultados qualitativos de Kaiserslautern-2004 apontaram a orientação ativa de 

PBR como o principal fator para o aumento na quantidade de defeitos detectados. No 

estudo de Ericsson-2003, que foi realizado na indústria, participantes afirmaram que a 

criação de casos de testes, como resultado da aplicação de PBR (perspectiva de 

testador), aumentou o conhecimento dos revisores sobre as expectativas do cliente e, 

consequentemente, a qualidade da especificação de requisitos final. 

Em Ericsson-2004, participantes mostraram-se surpresos com a quantidade 

relativamente alta de defeitos encontrada por PBR, uma vez que eles se dedicaram ao 

máximo na detecção de defeitos, utilizando checklist, em uma inspeção realizada 

anteriormente sobre o mesmo documento de requisitos. Os autores de Ericsson-2004 

argumentaram que tais defeitos adicionais seriam difíceis de serem capturados pela 

abordagem de checklist devido a dificuldade de se prever todas as conseqüências de 

um determinado requisito sem a criação de casos de teste. Entretanto, no estudo de 

Bari-2004 não foram observados os supostos benefícios da orientação ativa de PBR. 

Detecção de defeitos críticos. Uma das hipóteses de PBR refere-se ao efeito 

positivo da orientação ativa de PBR sobre a detecção de defeitos críticos para o 

sistema. Nesse sentido, o ganho de conhecimento do revisor sobre o problema 

descrito nos requisitos, proporcionado pela orientação ativa de PBR, supostamente 

seria responsável pelo aumento na detecção de defeitos críticos para o sistema. 



Os estudos de Viena-2000 e de Ericsson-2004 demonstraram esse efeito. Além 

disso, resultados obtidos em Wales-1996 chamaram a atenção sobre a quantidade de 

defeitos sintáticos (muitas vezes pouco relevantes, como a localização incorreta de 

informações), detectados pela leitura ad hoc. Tal efeito pode ser explicado pela falta 

de orientação provida aos revisores responsáveis pela leitura ad hoc. 

Porém, em Kaiserslautern-1997 não foi possível encontrar diferenças 

significativas do ponto de vista estatístico entre PBR e a leitura ad hoc, no que se 

refere a detecção de defeitos críticos para o sistema. 

Desempenho de PBR em artefatos relativamente grandes e complexos. Uma 

preocupação demonstrada nos estudos experimentais sobre PBR é o desempenho de 

PBR no que se refere a inspeções de artefatos relativamente grandes e complexos. 

Essa importância é reforçada pela observação de LAITENBERGER et a/. (2002) 

sobre o comportamento de revisores no que se refere a inspeção de um documento de 

requisitos em função do tempo (Figura 3.3). 

Tempa de Leítura 

Figura 3.3 - Suposto relacionamento entre nível de atenção e tempo de leitura de 

um documento. Obtido de LAITENBERGER et a/, (2002). 

Segundo LAITENBERGER et a/. (2002), caso não haja qualquer orientação 

sobre como inspecionar um documento, muitos revisores podem inspecionar o 

documento sequencialmente. Nesse sentido, os revisores começariam a ler o 

documento do início, lendo-o página por página, sem considerar a estrutura lógica do 

problema descrito no documento. Dessa forma, devido aos efeitos de fadiga e de 

tédio, os revisores acabariam investindo um maior esforço nas páginas iniciais do 

documento em comparação as paginais finais. 

Nesse sentido, resultados de Bari-2004 apontaram um melhor desempenho de 

PBR comparado com o desempenho da abordagem de checklist, durante a inspeção 

de documentos maiores e mais complexos (31 páginas e 21 casos de uso). 

Cobertura do artefato inspecionado. Conforme descrito anteriormente, a abordagem 

de checklist e a leitura ad hoc geralmente requerem que o revisor leia o documento de 

requisitos por inteiro, diversas vezes, de forma a proporcionar a detecção de defeitos. 

PBR, por outro lado, supostamente foca a atenção dos revisores em determinadas 



partes do documento, minimizando, dessa forma, efeitos de fadiga e tédio nos 

revisores. 

Portanto, uma das preocupações observadas nos estudos de PBR foi a 

avaliação da relação entre a cobertura do artefato sendo inspecionado e o 

desempenho da inspeção no que se refere a detecção de defeitos. Esse efeito foi 

avaliado nos estudos de Viena-2000 e Wales-1996. 

Resultados de Viena-2000 apontaram que entre os participantes aplicando a 

abordagem de checklist, os que obtiveram os melhores resultados foram os que 

cobriram acima de 80% do artefato sendo inspecionado. 

Entre os participantes aplicando a técnica SBR, a exceção da perspectiva de 

projetista, os participantes com maior índice de detecção ficaram entre os que 

cobriram menos de 60% do artefato sendo inspecionado, o que reforça a idéia do foco 

proposta pela técnica de cenários. 

Segundo os autores do estudo, esse resultado é consistente com a pouca 

orientação proposta pela abordagem de checklist, onde os participantes tipicamente 

lêem o documento diversas vezes a partir do início. 

Resultados de Wales-I996 apontaram que a divisão do artefato sendo 

inspecionado em partições lógicas (diferentes seções do documento, áreas de 

interesse, processos lógicos etc) aumenta a taxa de detecção de defeitos. Entretanto, 

ao contrário de Viena-2000, no contexto de Wales-1996 não foi avaliado sobre qual 

seria o nível adequado de cobertura do documento. 

Baixa sobreposição de defeitos detectados. Ao enfocar a atenção do revisor em 

problemas específicos a perspectiva assumida pelo revisor, a aplicação de PBR 

minimizaria a sobreposição de defeitos detectados em uma inspeção, ou seja, 

minimizaria a detecção de defeitos repetidos por diferentes revisores. 

Dessa forma, em PBR, revisores assumindo diferentes perspectivas detectariam 

diferentes defeitos que, quando consolidados, garantiriam uma maior cobertura dos 

defeitos, em relação a abordagens, como checklist ou leitura ad hoc. 

O efeito da diminuição na sobreposição dos defeitos detectados foi observado de 

forma satisfatória nos estudos de Viena-2000, Viena-2004 e Wales-1996. 

Entretanto, os autores do estudo de Wales-1996 levantaram uma importante 

hipótese: não é a utilização de diferentes perspectivas que aumenta a taxa de 

detecção de defeitos, mas sim a utilização de uma estratégia bem definida para a 

decomposição do problema (separation of concerns). No estudo de Lund-1998, porém, 

não foi observado tal efeito. 



Influência do nível de experiência dos revisores. A caracterização do nível de 

experiência dos participantes de um estudo exerce uma influência considerável sobre 

a avaliação de uma tecnologia em uso. 

Um efeito esperado pela introdução de uma nova tecnologia numa organização, 

por exemplo, é acelerar o processo de disseminação de conhecimento e boas práticas 

entre os participantes menos experientes. 

Nesse sentido, é fundamental avaliar se uma determinada tecnologia realmente 

auxilia os participantes menos experientes. Por outro lado, é fundamental avaliar 

também se a aplicação dessa mesma tecnologia, caso não melhore o desempenho 

dos participantes mais experientes, pelo menos não os atrapalhe. Para isso, deve-se 

investigar os resultados obtidos da avaliação de uma tecnologia de acordo com o nível 

de experiência dos participantes que a aplicaram. 

No caso de estudos sobre PBR, três possíveis tipos de experiência a serem 

caracterizadas referem-se a (SHULL, 'i 998): 

e Perspectiva assumida pelo revisor (ex.: usuário, projetista ou testador); 

Técnica requerida pela perspectiva assumida pelo revisor (ex.: partição por 

equivalência, no caso da perspectiva de testador, modelagem de caso de 

uso, no caso da perspectiva de usuário, e diagramas de fluxo de dados, no 

caso da perspectiva de projetista); 

e Nível de experiência referente a manipulação (criação, uso e revisão) de 

documentos de requisitos. 

Entretanto, não observou-se uma padronização no referente a caracterização 

dos participantes envolvidos nos estudos experimentais sobre PBR obtidos pela 

revisão sistemática. Nesse sentido, a proposta de HOST et a/. (2005) é uma 

importante iniciativa para resolver esse problema de falta de padronização no que diz 

respeito a caracterização do nível de experiência. 

No que se refere a importância exercida pela caracterização do nível de 

experiência dos participantes envolvidos, os estudos de Viena-2008 e Viena-2001 

apontaram uma correlação positiva entre o alto nível de experiência dos revisores e o 

aumento do desempenho na detecção de defeitos. Esses resultados minimizam, 

portanto, o efeito (positivo ou negativo) de PBR sobre revisores experientes. 

Entretanto, um ponto positivo do apoio fornecido por PBR refere-se a 

equalização dos desempenhos obtidos de participantes com diferentes níveis de 

experiência. Resultados de Nasa-1996, Maryland-1998 e Wales-1996 também não 

apontaram diferenças significativas entre os desempenhos de participantes mais 

experientes e menos experientes aplicando PBR. 



Além disso, as outras abordagens de inspeção demonstraram ser mais 

dependentes do nível de experiência dos participantes. Resultados de Viena-2001 

mostraram que a abordagem de checklist é mais dependente da qualificação dos 

revisores do que PBR. Situação similar ocorreu em Wales-1996, onde os participantes 

aplicando leitura ad hoc que tiveram maior desempenho foram os mais experientes. 

Nível de complementaridade entre diferentes abordagens. A escolha da 

abordagem de detecção de defeitos a ser utilizada numa determinada inspeção deve 

levar em consideração uma série de fatores, entre eles o nível de experiência dos 

revisores, os tipos de defeitos a serem detectados, os tipos de artefatos a serem 

inspecionados, além do propósito da inspeção, por exemplo. 

Como consequência, diferentes abordagens de detecção de defeitos deveriam 

ser investigadas quanto ao nível de complementaridade existente, com o objetivo de 

auxiliar o planejamento de inspeções de software. 

Entretanto, apesar de no contexto da revisão sistemática terem sido identificados 

14 estudos avaliando os desempenhos entre as técnicas PBR e as abordagens de 

checklist, poucos tiveram o foco na caracterização desse nível de complementaridade. 

Resultados de Viena2000 apontaram que as abordagens de checklist e de SBR 

têm seu foco em diferentes tipos de defeitos. Nesse sentido, a abordagem de checklisf 

apoiaria a detecção de defeitos sintáticos, caracterizados por serem menos críticos, 

enquanto a abordagem de SBR teria influência significativa sobre a identificação de 

defeitos considerados mais críticos. 

Além disso, em Viena-2000 foi observado que a abordagem de checklist 

apresentou alto índice de sobreposição de defeitos. Como conseqüência, a adição de 

revisores adicionais a equipes de inspeção que utilizavam checklists não contribuiu 

para o aumento na quantidade de defeitos detectados nessas equipes. Nas equipes 

aplicando SBR, por outro lado, a adição de revisores contribuiu para o aumento na 

quantidade de defeitos detectados. 

Planejamento de equipes de inspeção utilizando PBR. Gerentes de qualidade, ao 

planejarem uma inspeção, necessitam de informações sobre diversos fatores, como o 

histórico do esforço e do desempenho de inspeções passadas, entre outros. Esse tipo 

de informação pode auxiliar consideravelmente o planejamento de novas inspeções, 

no que se refere, por exemplo, ao tamanho necessário da equipe de inspeção, ao 

cronograma, ao tipo de material a ser disponibilizado para os revisores etc. 

O material para revisores individuais, por exemplo, deve incluir informações 

sobre o esforço estimado de inspeção de forma a possibilitar ao revisor programar seu 

trabalho. Entretanto, há poucas informações experimentais disponíveis sobre o esforço 



requerido por uma técnica de detecção de defeitos para atingir os melhores 

resultados, e sobre a efetividade dessas técnicas em relação aos diferentes níveis de 

esforço investidos. 

Nesse sentido, no estudo de Viena-2000 foram investigados os fatores que 

podem influenciar uma sessão de inspeção, como tamanho da equipe, técnicas de 

leitura e tempo de inspeção. 

Ao investigarem os efeitos da aplicação de um modelo probabilístico para 

estimar o impacto desses fatores em diferentes equipes de inspeção, resultados 

obtidos em Viena-2000, descritos em BIFFL e HALLING (2003), apontaram que a 

utilização de diferentes combinações de perspectivas de SBR é indicada para 

inspeções curtas (2 horas), com equipes pequenas (3 revisores). 

Entretanto, os autores fizeram uma ressalva indicando que os resultados 

experimentais obtidos constituem apenas um passo inicial, não sendo, portanto, 

imediatamente aplicáveis na indústria. 

No que se refere a decisão de re-inspecionar um artefato, resultados de Viena- 

2001 apontaram que a média de detecção de defeitos após um primeiro ciclo de 

inspeção foi de aproximadamente 50%, ficando em torno de 70%, após o segundo 

ciclo de inspeção. Segundo os autores do estudo, os altos índices obtidos são um 

claro indicativo sobre a importância da inspeção de requisitos como uma ferramenta 

para a detecção de defeitos precoces no desenvolvimento de software. 

Influência de reuniões de inspeção. No processo clássico de inspeção proposto em 

FAGAN (1976), a reunião de inspeção desempenha um papel fundamental. Durante 

essa reunião de inspeção era realizada a coleta de defeitos no artefato inspecionado. 

Devido ao papel desempenhado pela reunião de inspeção, pesquisadores 

preocuparam-se em entender melhor os supostos benefícios decorrentes de sua 

condução. Em vista disso, durante muitos anos o foco da pesquisa sobre inspeções de 

software esteve em investigar a importância e o custo da condução de reuniões de 

inspeção (SHULL, 4998). 

Nesse sentido, pesquisadores propuseram: (a) introduzir reuniões adicionais, 

como reuniões de análise de causas raízes (GILB e GRAHAM, 1993) e (b) eliminar 

reuniões de inspeção em favor da coleta de dados durante a fase de preparação de 

inspeção (VOTTA Jr., 1993). 

Surpreendentemente, foi verificado que a condução de reuniões de inspeção não 

contribui significativamente para o aumento da detecção de defeitos (VOTTA Jr., 

1993). Resultados experimentais de PORTER et a/. (1995), FUSARO et a/. (1997), 

MILLER, et a/. (1 998), SHULL (1 998) e PORTER e VOTTA Jr. (1 998) apontaram esse 



efeito. Isto é, os ganhos relativos a detecção de novos defeitos durante a reunião de 

inspeção foram superados pelas perdas relativas a exclusão de defeitos reais 

identificados individualmente antes da condução da reunião. Devido a essas 

evidências experimentais, sugeriu-se atribuir a fase de preparação de inspeção a 

responsabilidade pela detecção de defeitos durante uma inspeção. 

Segundo um relato de experiência da aplicação de inspeções de software no 

contexto da Daimler-Chrysler, descrito em LAITENBERGER et a/. (2002), são três as 

principais vantagens de se atribuir a fase de preparação a responsabilidade pela 

detecção de defeitos: (a) Cada revisor tem obrigatoriamente de se preparar para a 

reunião de inspeção. E fica claro quando essa preparação não foi suficiente. (b) Há 

uma justificativa técnica para cada defeito identificado. (c) Finalmente, há a 

possibilidade de uma discussão de caráter técnico entre autor e revisor. Conflitos 

individuais seriam minimizados. 

Entretanto, não obstante a deficiência observada na detecção de defeitos, a 

condução de reuniões de inspeção ainda são benéficas para outros propósitos, como 

por exemplo, a identificação e remoção de falsos positivos, além do estabelecimento 

de comunicação entre os participantes envolvidos resultando num aprendizado 

organizacional (LAITENBERGER et a/., 2002). 

Em vista disso, conforme descrito em LEITE et a/. (2005), uma das propostas 

das técnicas de leitura, como PBR, por exemplo, foi a de retirar da etapa de reunião de 

inspeção a responsabilidade pela detecção de defeitos, passando-a para a fase de 

preparação de inspeção, realizada anteriormente. Dessa forma, as diferentes 

perspectivas de PBR possibilitariam a detecção de diferentes defeitos, intrínsecos a 

perspectiva adotada, ocasionando uma menor sobreposição dos defeitos. Como 

conseqüência, a reunião de inspeção teria como foco a exclusão de falsos positivos e 

a disseminação de conhecimento entre os participantes. 

Os autores de Maryland-1998 projetaram um estudo estabelecendo a condução 

de uma reunião de inspeção onde cada equipe deveria consolidar os defeitos 

detectados individualmente. Os autores esperavam que, como conseqü.4ncia desse 

processo de consolidação de defeitos, novos defeitos fossem detectados. Entretanto, 

os resultados obtidos apontaram que, em média, participantes excluíram mais defeitos 

(4 defeitos) do que ganharam novos defeitos (I defeito), corroborando os estudos que 

apontaram a deficiência das reuniões de inspeção. 

Em Kaiserslautern-I999 foi observado que o custo da condução de reunião de 

inspeção utilizando PBR é menor do que se fosse utilizada a abordagem de checklist. 

Segundo os autores do estudo, a execução de atividades extras, como a construção 

de modelos físicos previstos na aplicação de PBR, resulta em uma melhor 



compreensão do documento. Como conseqüência, o tempo desperdiçado na 

resolução de falsos positivos seria reduzido consideravelmente durante a reunião de 

inspeção. Além disso, o autor do documento não teria que investir esforço extra na 

explicação do documento para os revisores. 

Entretanto, em Wales-1996 foi observado um ganho na detecção de novos 

defeitos durante a condução de reuniões de inspeção, contradizendo resultados de 

estudos anteriores. Porém, esse ganho foi de apenas 33%. Os autores do estudo 

sugerem que reuniões de inspeção podem não ser efetivas em um ambiente onde as 

responsabilidades dos revisores sejam altamente especializadas, como ocorre na 

aplicação de PBR. 

Em UFSCar-1997, entretanto, o efeito da condução de reuniões de inspeção foi 

considerado satisfatório. O estudo envolveu a inspeção de dois documentos de 

requisitos representando diferentes domínios de problema, denominados ATM e 

PGCS. No documento ATM, 26 defeitos diferentes foram detectados por inspeções 

individuais, e 6 defeitos detectados pela posterior reunião de inspeção (ganho de 

23%). No documento PGCS 22 defeitos foram detectados por inspeções individuais 

enquanto 3 foram detectados em reuniões de inspeção (ganho de 133%). 

3.4.2.2 Resultados Experimentais de OQRT's 

No contexto da revisão sistemática conduzida foram encontrados cinco estudos 

experimentais sobre OORT's, representados na Tabela 3.7. 

Tabela 3.7 - Série de estudos experimentais sobre OORT's. 

A avaliação de OORT's foi conduzida de acordo com a metodologia experimental 

para a introdução de processos de software na indústria, definida em SHULL et a/. 

(2001). Essa metodologia é composta por etapas que contemplam desde a fase 

conceitual, de definição da tecnologia, até a sua transferência para a indústria. A 

aplicação dessa metodologia experimental visa a minimizar a ocorrência de eventuais 

riscos decorrentes da transferência da academia para a indústria de uma tecnologia 

potencialmente imatura (SILVA, 2004). 

Questão de Pesquisa Instituição-Ensino 

Maryland-1998 

Maryland-I 999 

Maryland-2000 

Oracle-2001 

Ericsson-2002 

Referência 

(TRAVASSOS ef a/., 1999) 

(SHULL ef a/., 2001) 

(SHULL et a/., 2001) 

(MEL0 ef a/., 2001) 

(CONRADI ef a/., 2003) 

Estudo de viabilidade. 

Estudo de observação. 

Estudo de caso num ciclo de vida. 

Estudo de caso na indústria de software. 

Experimento na indústria de software. 



No contexto dos estudos experimentais sobre OORT's, foi possível identificar os 

seguintes tópicos de pesquisa, a saber: 

Grau de efetividade e eficiência. Maryland-1998, que foi conduzido em um contexto 

acadêmico, teve seu foco na avaliação da viabilidade de aplicação das BORT's, ou 

seja, em avaliar se as OORT's seriam capazes de atender ao seu objetivo principal 

que é a detecção de defeitos em modelos de projeto 00. 

Nesse sentido, a análise quantitativa dos resultados do estudo indicou que a 

aplicação das OORT's foi determinante para a detecção de defeitos, o que justificou o 

prosseguimento da avaliação experimental de OORT's em estudos posteriores. 

Resultado similar foi obtido em Oracle-2001, um estudo de caso conduzido no 

contexto industrial. Naquele momento, as OORT's já haviam passado por um processo 

de amadurecimento decorrente dos resultados e das lições aprendidas dos estudos 

conduzidos anteriormente (Maryland-1998, Maryland-1999 e Maryland-2000). 

Tipos de defeitos detectados pelas OORT's. Uma preocupação recorrente na 

condução dos estudos de OORT's foi a caracterização dos tipos de defeitos 

detectados por cada técnica da família OORT's. 

Nesse sentido, uma descoberta interessante foi a de que participantes aplicando 

técnicas verticais tenderam a detectar mais defeitos de omissão de funcionalidades e 

de fatos incorretos, enquanto participantes aplicando técnicas horizontais detectaram 

significantemente mais defeitos de ambigüidade e inconsistência entre os modelos. 

Segundo os autores desses estudos, como conseqüência dessa descoberta, 

revisores aplicando as diferentes OORT's supostamente detectariam diferentes tipos 

de defeitos. A detecção de diferentes tipos de defeitos por diferentes desenvolvedores 

e a posterior consolidação desses defeitos tornariam uma eventual reunião de 

inspeção mais eficiente. 

Nível de conformidade com o processo proposto pelas OORT's. Em Maryland- 

1998, Maryland-1999, e Maryland-2000, os peSquisadores coletaram medidas visando 

a registrar o nível de conformidade com o processo proposto pelas OORT's declarado 

pelos participantes desses estudos. A coleta dessas medidas foi realizada através do 

preenchimento de formulários e da condução de entrevistas com os participantes. 

Em Maryland-1999, os pesquisadores tiveram um propósito particular no que se 

refere a avaliação do nível de conformidade com os processos propostos pelas 

OORT's. Por se tratar de um estudo de observação, o interesse dos pesquisadores, 

mais do que avaliar se os participantes aplicaram as OORT's de forma adequada ou 

se utilizaram seus próprios processos tácitos de inspeção, estava em analisar as 

formas alternativas pelas quais os participantes aplicavam as técnicas. Nesse sentido, 



essas formas alternativas seriam avaliadas com o propósito de identificar-se se 

poderiam representar oportunidades de melhoria nos processo da técnica. 

Dessa forma, os pesquisadores puderam implantar essas oportunidades de 

melhoria nos processos propostos pelas OORT's, visando a aprimorar o entendimento, 

a usabilidade, e principalmente a efetividade na detecção de defeitos das OORT's. 

Usabilidade das OORT's. A usabilidade das OORT's foi investigada nos cinco 

estudos experimentais obtendo-se resultados satisfatórios. Em Maryland-1998, 84% 

dos participantes indicaram que usariam as OORT's em eventuais inspeções de 

modelos de projeto 00. Porém, esse resultado necessita ser visto cautela, haja vista 

que apenas 32% dos participantes possuíam experiência industrial na construção de 

modelos de projeto a partir de requisitos ou de casos de uso, por exemplo. 

Diante disso, a aprendizagem de qualquer tecnologia sobre o tema por parte de 

pessoas inexperientes aparentemente seria proveitosa. De qualquer forma, o alto 

índice de participantes que afirmaram pretender utilizar as OORT's em futuras 

inspeções pode ser interpretado como um efeito positivo da usabilidade das técnicas. 

Orientação Ativa. Os autores das OORT's relataram possuir experiência prévia na 

condução de estudos experimentais sobre técnicas de leitura de requisitos. Portanto, 

houve interesse na aplicação dos resultados e das lições aprendidas decorrentes 

desses estudos no processo de definição e avaliação das OORT's. 

Dessa forma, durante o processo de investigação experimental das OORT's, 

uma preocupação foi a investigação sobre as diferenças entre as características 

requeridas para técnicas de inspeções de requisitos e para técnicas de inspeções de 

modelos de projeto 0 0 .  

Como uma das lições aprendidas de Maryland-1998, por exemplo, observou-se 

que durante uma inspeção de requisitos, o processamento semântico das informações 

possui maior importância sobre o processamento sintático; nesse caso, o foco da 

inspeção é o conteúdo dos requisitos. A inspeção de modelos de projeto 00, por outro 

lado, tem seu foco principal na verificação sintática, uma vez que diferentes diagramas 

inter-relacionados devem ser verificados quanto a consistência. Como resultado, as 

OORT's foram evoluídas para enfocar seus passos na verificação sintática dos 

modelos inspecionados. 

Em razão disso, os autores propuseram estender a técnica para instruir o leitor a 

criar um modelo físico (ex.: cenários de teste) para aumentar o seu entendimento 

semântico. Entretanto, não obteve-se registros na literatura sobre a implantação e 

avaliação dessa proposta. 



influência exercida pelo conhecimento prévio do revisor. Uma importante questão 

durante a investigação experimental de uma tecnologia é o nível de conhecimento 

necessário que uma pessoa deve possuir para aplicar a tecnologia satisfatoriamente. 

Os autores dos estudos identificaram dois tipos de conhecimento que 

supostamente influenciam o resultado de uma inspeção de projeto: (a) conhecimento 

sobre o domínio do problema e (b) conhecimento sobre as funcionalidades do sistema. 

Em Maryland-1999 observou-se que o conhecimento prévio sobre o domínio do 

problema e sobre as funcionalidades do sistema não representou diferenças 

significativas nos resultados das inspeções. Tal efeito pode ser explicado pela 

observação de que inspeções de projeto têm seu foco no processamento sintático das 

informações ao invés do processamento semântico, não requerendo, portanto, tais 

tipos de conhecimento. 

Influência do nível de experiência dos revisores. Em Ericsson-2002, não observou- 

se uma relação entre o nível de experiência dos revisores e o desempenho obtido 

pelos mesmos. Participantes com diferentes níveis de experiência apresentaram 

resultados semelhantes. Esse efeito também foi observado em PBR (BASILI et a/., 

1996a), (CHENG e JEFFERY, 1996), (SHULL, 1998) e (HALLING et a/., 2001). 

Esse efeito positivo é um resultado esperado pela aplicação de técnicas de 

leitura em geral. Espera-se que a codificação de boas práticas no que se referem a 

condução de inspeções, representadas através de um processo sistemático, torne a 

condução de inspeções uma atividade de engenharia, ao retirar do revisor a 

responsabilidade exclusiva sobre a detecção de defeitos. 

Influência de reuniões de inspeção. Em Ericsson-2002, foi observado que 98% dos 

defeitos foram detectados durante a etapa de leitura individual, minimizando a 

necessidade da condução de reuniões para a detecção de defeitos. Conforme descrito 

anteriormente, esse é um efeito esperado pela aplicação de técnicas de leitura. 

Aplicação das BORT's num ciclo de vida. Segundo KITCHENHAM et a/. (2004a), a 

aplicação de uma tecnologia pode influenciar (e ser influenciada por) outras 

tecnologias no contexto de um ciclo de desenvolvimento. O efeito de uma técnica de 

inspeção de projeto, por exemplo, irá depender da qualidade dos requisitos definidos 

anteriormente, e irá influenciar a codificação posterior. 

Nesse sentido, para se obter uma avaliação mais rigorosa sobre os efeitos da 

aplicação de uma tecnologia deve-se investigar o seu uso no contexto de um ciclo de 

desenvolvimento. 

Resultados de Maryland-2000, estudo que investigou a aplicação das OORT's 

no contexto de um ciclo de vida, apontaram que o esforço decorrente da aplicação de 



OORT's não foi proibitivo comparado a outras tarefas de desenvolvimento. As 

inspeções de projeto consumiram em média 20 horas por equipe, ou seja, apenas 

24% do esforço total investido durante a fase de projeto. 

Além disso, no mesmo estudo foi observado que a aplicação das técnicas 

verticais de OORT's contribuiu para oferecer um maior ganho de conhecimento aos 

participantes sobre o domínio descrito nos requisitos, aumentando conseqüentemente, 

o entendimento dos desenvolvedores sobre os conceitos e as funcionalidades 

envolvidas no sistema. 

Em Ericsson-2002, a aplicação das OORT's foi avaliada no contexto de um 

processo de desenvolvimento iterativo utilizado na organização. Nesse estudo, foi 

verificado que as OORT's demonstraram-se adequadas para um processo dessa 

natureza, que requer a constante atualização dos artefatos produzidos. Segundo os 

autores desse estudo, as OORT's ajudaram sistematicamente a encontrar 

inconsistências entre diagramas novos e diagramas modificados, e entre esses 

diagramas e os documentos de requisitos modificados. 

Aplicação de OORTJs no contexto industrial. Uma vez que uma determinada 

tecnologia foi: (i) considerada viável, ou seja, demonstrou atingir os objetivos 

esperados, (ii) passou por um processo de melhoria decorrente de observações 

experimentais e do amadurecimento de idéias iniciais acerca de seu funcionamento, e 

(iii) demonstrou funcionar satisfatoriamente em conjunto com outras tecnologias 

envolvidas em um ciclo de vida de desenvolvimento, resta avaliar a aplicação da 

tecnologia no contexto industrial (SHULL et a/., 2001). 

Em Oracle-2001, as OORT's foram aplicadas em um projeto real de 

desenvolvimento de software realizado no contexto industrial. Resultados quantitativos 

chamaram a atenção para a alta detecção de defeitos reais (média de 35) e pela baixa 

detecção de falsos positivos (média de 0.8). 

De acordo com os autores do estudo, o efeito da baixa detecção de falsos 

positivos demonstra que a técnica foi aplicada de forma satisfatória pelos participantes 

do estudo. Além disso, a presença de falsos positivos é mais um indicativo da 

importância que o moderador exerce no contexto de uma sessão de inspeção, haja 

vista que é do moderador o papel responsável pela remoção de eventuais falsos 

positivos detectados durante a fase de preparação da inspeção. 

Em Ericsson-2002, experimento conduzido no contexto industrial, foi utilizada 

uma versão modificada de OORT's. Tais modificações foram justificadas pela 

necessidade de adaptar as técnicas aos modelos e documentos utilizados pela 



Ericsson. A condução de tal estudo visou, entre outros, a comparar o desempenho das 

OORT's em relação a abordagem de inspeção utilizada na empresa. 

Nesse estudo, foi observado que as OORT's possibilitaram a detecção de tipos 

de defeitos não detectados pela abordagem de inspeção tradicionalmente utilizada. 

Entretanto, a análise qualitativa dos resultados apontou a necessidade de alteração 

das OORT's, visando a simplificação das técnicas, e a remoção de passos 

considerados redundantes, entre outros. 

3.4.2.3 Resultados Experimentais de UBR 

No contexto da revisão sistemática conduzida, foram encontrados cinco estudos 

experimentais sobre UBR (Tabela 3.8). 

Tabela 3.8 - Série de estudos experimentais sobre UBR. 

I Lund-2000 
I (THELIN ef a/., 2003a) A priorização de casos de uso afeta os I resultados de UBR? 

Instituição-Ensino Referência 

Blekinge-2001 

~und-2001 

Questão de Pesquisa 

Lund-2002 

Efeito da atividade de ordenação de casos de uso. Uma das premissas que 

sustentam a técnica UBR é a utilização de casos de uso como guias para a inspeção 

de artefatos de um projeto. 

Nesse sentido, uma hipótese levantada pelos autores apontava que a utilização 

de casos de uso ordenados de acordo com o grau de importância para os usuários do 

sistema supostamente estimularia os revisores a enfocar a inspeção em defeitos de 

maior importância para os usuários do sistema. 

Em Lund-2000, metade dos participantes do estudo foi contemplada com casos 

de uso ordenados de acordo com a importância do ponto de vista dos usuários do 

(THELIN ef a/., 2003b) 

(THELIN etal., 2004a) 

Lund-2003 

UBR é mais eficiente e efetiva que checklist? 

É necessário desenvolver casos de uso 
durante a inspeção UBR? 

(ANDERSSON et a/., 
2003) 

Comparar o impacto de técnicas de inspeção 
e técnicas de teste no contexto de 
desenvolvimento. 

A série de experimentos foi realizada em ambientes acadêmicos, na Suécia, 

utilizando estudantes universitários como participantes. O material inspecionado 

nesses estudos consistiu de um documento de requisitos de software descrito em 

linguagem natural e um modelo de projeto descrito em SDL (SDL, 1993). Dos estudos 

sobre UBR identificaram-se os seguintes tópicos de pesquisa: 

(THELIN et a/., 2004b) UBR é mais eficiente e efetiva que checklist? 
(repetição de Blekinge-2001) 



sistema; a outra metade foram oferecidos casos de uso ordenados de forma aleatória. 

Os resultados do estudo apontaram que os participantes utilizando casos de uso 

priorizados foram significantemente mais efetivos e eficientes do que os participantes 

utilizando casos de uso ordenados de forma aleatória. 

Além disso, a utilização de casos de uso priorizados de fato levou a detecção de 

defeitos mais severos, e de diferentes tipos de defeitos, que não foram capturados 

utilizando-se casos de uso não priorizados. 

Grau de efetividade e eficiência. A técnica UBR foi comparada no que se refere ao 

grau de efetividade e eficiência com a abordagem de checklist em dois estudos, 

realizados em contextos acadêmicos diferentes (Blekinge-2001 e Lund-2003). 

Os resultados dos estudos de Blekinge-2001 e Lund-2003 apontaram que UBR 

foi mais eficiente e efetiva do que a abordagem de checklist. Além disso, a aplicação 

de UBR possibilitou a detecção de defeitos não detectados pelo uso de checklist. 

Detecção de defeitos críticos. A técnica UBR propõe a detecção de defeitos severos 

do ponto de vista do usuário do sistema. Nesse sentido, uma preocupação dos autores 

durante a série de estudos sobre UBR referiu-se a caracterização da severidade dos 

defeitos detectados. Dessa forma, foram semeados no documento de requisitos 

defeitos classificados em três diferentes níveis de severidade (A-crítico, B-importante e 

C-não importante). 

Quando comparada com a abordagem de checklist, no estudo de Blekinge-2001, 

a aplicação de UBR demonstrou ser significantemente mais efetiva e mais eficiente na 

detecção de defeitos críticos (níveis A e B) do que a abordagem de checklist. Lund- 

2003 ratificaram esses resultados. 

Orientação Ativa. Uma questão investigada pelos autores foi o efeito da orientação 

ativa durante o uso de UBR. Nesse sentido, procurou-se investigar se os revisores são 

mais efetivos e mais eficientes quando desempenhando tarefas ativamente enquanto 

aplicam a técnica de leitura. 

Além disso, os autores de UBR pretendiam investigar se a orientação ativa 

possibilitaria também a detecção de defeitos críticos, além da detecção de diferentes 

tipos de defeitos. 

Em relação a técnica UBR, a orientação ativa referiu-se a atividade de 

desenvolvimento dos modelos de casos de uso a serem utilizados como guias para a 

inspeção de documentos de requisitos. 

Dessa forma, em Lund-2001, metade dos participantes recebeu casos de uso 

previamente priorizados. A outra metade recebeu um documento contendo apenas os 



propósitos dos casos de uso especificados, onde cada participante tinha como tarefa 

desenvolver esses casos de uso durante a sessão de inspeção. 

Resultados do estudo apontaram que a utilização de casos de uso pré- 

desenvolvidos deixou os revisores mais focados na detecção de defeitos. Por outro 

lado, o desenvolvimento de casos de uso durante a inspeção levou a descoberta de 

novos defeitos, provavelmente devido ao aumento do grau de entendimento dos 

revisores sobre o sistema, confirmando, segundo os autores, TRAVASSOS et a/. 

(I 999). 

Porém, o desenvolvimento de todos os casos de uso aumentaria 

consideravelmente o custo de condução de uma sessão de inspeção. Dessa forma, foi 

concluído que uma abordagem híbrida de UBR, onde casos de uso detalhados fossem 

desenvolvidos apenas para as funcionalidades mais cruciais do sistema, tornaria a 

inspeção mais efetiva. 

Comparar detecção de defeitos em diferentes fases do desenvolvimento. A 

possibilidade de garantir-se a qualidade do software sendo desenvolvido através da 

detecção de defeitos elou falhas considerados críticos sob o ponto de vista do usuário 

do sistema levou os pesquisadores da Universidade de Lund, na Suécia, a definirem 

duas técnicas: UBR, para inspeções de artefatos, e UBT (THELIN ef a/., 2003b), para 

testes em sistemas de software. 

Ambas as técnicas orientam revisores e testadores de forma similar. Em UBR, 

conforme descrito anteriormente, modelos de caso de uso priorizados em ordem de 

importância para o usuário são utilizados como guias para a inspeção em diferentes 

tipos de artefatos (requisitos, projeto, código-fonte, teste etc). 

Em UBT, por outro lado, testadores são contemplados com casos de teste 

priorizados em ordem de importância para o usuário do sistema de forma a enfocar a 

detecção de defeitos (em projeto ou em código, por exemplo) que causem falhas 

críticas do ponto de vista dos usuários do sistema. 

Segundo os autores, uma vez que a condução de atividades de garantia da 

qualidade como inspeções e teste de software consomem um considerável esforço, 

uma orientação sobre como combinar a aplicação dessas abordagens é necessária. 

Posto isso, o estudo de Lund-2002 teve como objetivo avaliar os resultados da 

aplicação de duas técnicas, UBR (para inspeção) e UBT (para testes) de forma a 

avaliar a detecção de defeitos em um modelo de projeto com defeitos semeados a 

priori. De acordo com os autores, o estudo teve como objetivo analisar a detecção de 

defeitos de projeto usando inspeção e testes para o propósito de avaliação com 



respeito a efetividade e a eficiência do ponto de vista de pesquisadores, no contexto 

de estudantes de mestrado em um sistema de aplicação real. 

O principal resultado do estudo indica que inspeções de documentos de projeto 

são significantemente mais efetivas e eficientes do que tentar detectar esses defeitos 

apenas na fase de testes. 

Além disso, uma observação dos autores é de que o custo de re-trabalho 

decorrente da futura correção dos defeitos detectados não foi levado em 

consideração. Caso fosse levado em consideração, os potenciais benefícios de 

inspeção de projeto aumentariam, haja vista que esse tipo de inspeção detecta 

defeitos ainda nas fases iniciais do ciclo de desenvolvimento. 

3.4.2.4 Rzsultâdos Experimentâis de MBR 

A proposta da técnica MBR é relativamente recente (ano de 2004). Por isso, 

apenas um estudo experimental foi realizado investigando seus supostos benefícios, 

comparando MBR com a abordagem de checklist. O estudo utilizou 146 estudantes de 

um curso de graduação de Ciência da Computação da Universidade de Sevilha, 

Espanha, que inspecionaram um documento contendo modelos de caso de uso. 

Como resultados desse estudo, MBR foi mais efetiva do que a abordagem 

checklisf no que diz respeito a quantidade de defeitos detectados. No que se referem a 

eficiência, os resultados não apontaram diferenças significativas do ponto de vista 

estatístico. Os pesquisadores de MBR apontam a necessidade de novos experimentos 

para possibilitar a investigação dos pontos fortes e fracos da técnica. 

3.4.3 Discussão dos Resultados 

Diante dos resultados obtidos, PBR e OORT1s apresentam um campo mais 

maduro para discussão, visto que há uma quantidade razoável de estudos disponíveis 

na literatura investigando seus supostos benefícios e limitações. 

As outras técnicas encontradas (OORT1s, UBR e MBR) ainda encontram-se em 

fase de investigação. Porém, os resultados promissores obtidos de estudos 

experimentais levam a crer também na viabilidade de utilização dessas técnicas. 

A seguir, são discutidas as características das técnicas de leitura identificadas 

sobre as quais foi possível identificar certo grau de consenso na comunidade 

acadêmica, além dos tópicos que necessitam de maior investigação. São discutidas 

também as principais perspectivas futuras apontadas nos estudos dessas técnicas. 



3.4.3.1 Discussão dos Resultados de PBW 

A seguir, os principais resultados experimentais de PBR são discutidos. 

Indícios Obtidos. De acordo com os resultados experimentais obtidos, foram 

encontrados indícios de que PBR apresenta melhor desempenho do que a abordagem 

de checklist, no que se refere a efetividade e a eficiência na detecção de defeitos em 

documentos de requisitos de software. 

Outro efeito observado foi o enfoque das perspectivas de PBR em 

responsabilidades bem definidas e, por conseguinte, em classes de defeitos 

específicas a perspectiva adotada, levando a uma baixa sobreposição de defeitos 

detectados por diferentes revisores aplicando diferentes perspectivas. 

Quando comparada a abordagem de checklist, foi observado que a aplicação de 

PBR possibilita ao revisor um ganho considerável sobre o conhecimento do problema 

descrito nos requisitos, decorrente principalmente da orientação ativa proporcionada. 

Esse ganho sobre o conhecimento do problema seria o principal responsável pela 

identificação de defeitos críticos para o sistema. 

A abordagem de checklist, em contrapartida, mostrou-se mais apropriada para a 

avaliação de defeitos sintáticos. A avaliação de um artefato quanto a aderência a 

padrões, por exemplo, é uma situação típica onde tal avaliação seria desejável. Além 

disso, a abordagem de checklist apresentou uma relativa alta sobreposição de 

defeitos, levando a supor que a inspeção por mais de um revisor aplicando checklist 

poderia ser inócua no que se refere a detecção de defeitos. 

Nesse sentido, uma equipe de inspeção poderia levar em consideração a 

alocação de um revisor aplicando a abordagem de checklist em conjunto com outros 

revisores aplicando as diferentes perspectivas de PBR, para assegurar a captura de 

defeitos de ambos os tipos (sintáticos e semânticos). 

Além disso, a possibilidade de focar cada perspectiva de PBR a um conjunto 

delimitado de informações, e a relativamente alta eficiência observada mesmo quando 

inspecionando menos de 60% do documento, torna PBR recomendável para 

inspeções curtas (2 horas) com equipes pequenas (3 revisores). 

De acordo com os resultados experimentais obtidos, aparentemente a aplicação 

de PBR pode ser recomendada para inspeções de artefatos relativamente grandes e 

complexos. A divisão de PBR em diferentes perspectivas, somada a possibilidade de 

adaptar essas perspectivas de forma a enfocar um determinado conjunto de 

informações, torna a aplicação de PBR uma alternativa razoável para esse propósito. 

Nesse sentido, o artefato a ser inspecionado poderia ser dividido em diferentes 

partições lógicas. Dessa forma, cada partição lógica poderia ser inspecionada por 



diferentes revisores, aplicando diferentes perspectivas, dependendo do planejamento 

da inspeção. 

Observou-se também que a aplicação de PBR aparentemente tende a nivelar o 

desempenho entre revisores de diferentes níveis de experiência. A abordagem de 

checklisf e a leitura ad hoc, em contrapartida, tenderam a apresentar os melhores 

resultados justamente entre os participantes que possuíam maior nível de experiência. 

Apesar de PBR ter sido projetada para aplicação manual, observou-se que a 

utilização de apoio ferramental ajuda a minimizar o esforço de aplicação da técnica, ao 

automatizar certas atividades clericais, como a descrição de defeitos detectados, e a 

geração de relatórios de defeitos consolidados, por exemplo. 

Os estudos apontaram também que a aplicação de PBR retira da fase de 

reunião de inspeção a responsabilidade exclusiva pela detecção de defeitos. Como 

conseqüência da orientação proporcionada por PBR, observou-se um maior preparo 

por parte dos revisores durante a condução da reunião de inspeção. Dessa forma, o 

custo da condução de reuniões de inspeção, no que se refere a necessidade de 

explicações sobre o artefato a ser inspecionado, a detecção efetiva de defeitos, e a 

uma típica discussão decorrente da falta de preparo adequado das pessoas presentes, 

seria consideravelmente reduzido. 

Questões em Aberto. Apesar dos resultados promissores obtidos, certos pontos 

sobre PBR ainda não foram esclarecidos de forma satisfatória, requerendo maior 

investigação. 

Como exemplo, citamos a necessidade de estudo sobre o efeito da aplicação de 

PBR em documentos de requisitos maiores, que sejam representativos do ambiente 

industrial. Apesar da revisão sistemática ter obtido alguns estudos sobre PBR 

realizados no contexto industrial, muitos dos estudos observados utilizaram 

documentos que não possuíam o tamanho tipicamente encontrado na indústria. 

Outro importante fator ainda não investigado satisfatoriamente refere-se a qual 

seria a combinação ótima entre o limite de tempo e a quantidade de participantes 

durante uma inspeção PBR. 

A hipótese de que PBR diminui a sobreposição de defeitos detectados gelas 

diferentes perspectivas ainda não foi estudada de forma satisfatória. Uma possível 

alternativa seria direcionar a aplicação de cada perspectiva a um determinado 

conjunto de características de qualidade. 

Perspectivas Futuras. Através da análise dos artigos obtidos pela revisão sistemática 

foi possível relatar algumas oportunidades de trabalhos futuros apontadas nos estudos 

descritos nesses artigos. 



Como uma oportunidade de pesquisa, foi identificada a necessidade de uma 

avaliação mais rigorosa sobre o nível de conformidade com a qual PBR é aplicada. 

Para esse propósito, a avaliação da qualidade dos modelos gerados pela aplicação de 

PBR poderia prover indícios de que o participante aplicou PBR satisfatoriamente. 

Um outro ponto sugerido é a caracterização das competências e experiência dos 

participantes do estudo. A aplicação de pré-avaliações, relacionadas as competências 

necessárias para a aplicação da tecnologia, poderia minimizar possíveis discrepâncias 

entre o nível de conhecimento que o participante assumiu possuir e o que ele 

realmente possui. Além disso, SHULL et a/. (2004) apontam a necessidade de se 

avaliar o impacto de fatores culturais nos resultados da leitura PBR. 

BIFFL e HALLING (2000) sugeriram a utilização de um banco de dados central 

de defeitos durante a inspeção, de forma a minimizar a possibilidade de diferentes 

revisores detectarem defeitos repetidos. Além disso, também propuseram investigar 

com maior rigor a utilização de PBR em conjunto com a abordagem de checklist, 

visando a avaliar qual o nível de complementaridade entre as abordagens. 

Outro ponto abordado por BIFFL e HALLING (2000) refere-se a investigação da 

gerência do tempo para a aplicação da técnica de cenários investigada no estudo. A 

técnica de cenários utilizada no estudo conduzido por esses autores caracterizava-se 

pela aplicação de três passos, os quais requeriam diferentes níveis de atenção e 

tempo necessários. Participantes desse estudo sentiram falta de orientação sobre o 

tempo a ser investido em cada passo da técnica. 

LAITENBERGER et a/. (2000), por sua vez, sugerem a caracterização do 

tamanho do documento inspecionado sob diversas unidades de medida, além do 

número de páginas (número de requisitos, cenários, interfaces etc). Uma hipótese 

sustentada por esses autores é a de que uma grande quantidade de requisitos ou de 

cenários aumenta a complexidade mental requerida para revisar o documento e, 

portanto, aumenta a probabilidade de injeção de defeitos pelo autor, quando da 

elaboração desse documento. 

Como citado anteriormente, a aplicação de PBR leva a um aumento significativo 

na taxa de detecção de defeitos considerados críticos para o sistema representado 

pelos requisitos, quando comparada as abordagens de checklist e leitura ad hoc. 

Entretanto, CHENG e JEFFERY (1996) e BERLING e THELIN (2004) apontaram que 

os defeitos sintáticos, apesar de serem considerados relativamente menos 

importantes, também deveriam ser contemplados por PBR. 

No estudo descrito em LANUBILE et a/. (2004), alguns participantes aplicando 

PBR concluíram a sessão de inspeção em tempo relativamente pequeno, detectando 

poucos defeitos, conseqüentemente. Ao serem questionados, esses participantes 



comentaram que não se sentiram a vontade na utilização de PBR. Os pesquisadores 

afirmaram que, antes de tecerem quaisquer conclusões precipitadas sobre potenciais 

causas, pelo menos a usabilidade de PBR deveria ser aprimorada. Entretanto os 

pesquisadores não apontaram quais trechos de PBR merecem especial atenção. 

3.4.3.2 Discussão dos Resultados de BORT's 

A seguir, são discutidos os principais resultados experimentais das OORT's. 

Indícios Obtidos. Resultados experimentais obtidos de estudos conduzidos em 

contextos acadêmico e industrial demonstraram a efetividade das OORT's no que se 

refere a detecção de defeitos. Além disso, observou-se que as técnicas verticais e 

horizontais das OORT's aparentemente fncam em diferentes tipos de defeitos 

contribuindo, nesse sentido, para diminuir a sobreposição de defeitos. 

Os resultados experimentais obtidos em contextos acadêmicos apontaram um 

alto índice de satisfação dos participantes em relação as OORT's. Tais participantes 

manifestaram o desejo em aplicar as OORT's em inspeções futuras. Esse resultado 

pode ser interpretado como uma medida da utilidade da técnica. 

No contexto industrial foi observado um baixo índice no que se refere a detecção 

de falsos positivos, provavelmente porque a técnica foi seguida adequadamente pelos 

participantes. O nível adequado de conformidade com o processo proposto nas 

OORT's pode ser interpretado como uma medida da usabilidade da técnica. 

Na condução dos estudos sobre as OORT's foram observadas diferenças 

significativas entre inspeções de requisitos e inspeções de modelos de projeto 00. 

Enquanto na inspeção de requisitos o foco encontra-se na análise do conteúdo dos 

requisitos sendo inspecionados, na inspeção de modelos de projeto 0 0 ,  o foco 

encontra-se justamente na verificação da consistência entre os diferentes diagramas 

que representam o projeto, além da avaliação da aderência a linguagem de 

modelagem utilizada (ex.: UML). Essa percepção levou os autores das OORT's a 

focarem as técnicas na detecção de defeitos sintáticos. 

Durante a avaliação no contexto de um ciclo de vida, observou-se que a 

aplicação das OORT's permitiu a detecção de defeitos ainda durante a fase de projeto 

a um custo razoável. A alta taxa de defeitos detectados durante a etapa individual 

minimizou a necessidade de condução de reuniões de inspeção. Além disso, como 

efeito da aplicação das técnicas verticais das OORT's, observou-se um aumento no 

entendimento dos revisores sobre o problema descrito nos requisitos, apoiando a 

disseminação de conhecimento entre os desenvolvedores. 



Foi observada também a viabilidade de utilização das OORT's no contexto de 

um processo de desenvolvimento de natureza iterativa. 

Questões em Aberto e Perspectivas Futuras. Apesar das OORT's terem passado 

por um processo de investigação experimental que contemplou desde a fase de 

concepção da técnica, até a sua aplicação no contexto industrial, sua avaliação 

experimental não pode ser considerada conclusiva. Portanto, novos estudos 

experimentais conduzidos em diferentes contextos são necessários para a obtenção 

de um maior grau de confiança sobre esses resultados. 

Para a condução de futuros estudos, uma investigação necessária diz respeito a 

avaliação do nível de conformidade com o processo descrito nas OORT's. Um 

importante passo nesse sentido seria a avaliação experimental utilizando o apoio 

ferramental desenvolvido para a aplicação das OORT's descrito em NUNEZ e 

TRAVASSOS (2004). 

Outra sugestão seria a comparação das OORT's com a leitura ad hoc. A 

comparação com a abordagem de checklist também seria interessante, haja vista que 

ambas as técnicas têm seu foco na detecção de defeitos sintáticos. Assim, seria 

possível analisar o efeito da orientação das OORT's sobre quais informações 

presentes nos diagramas devem ser levadas em consideração pelo revisor. 

Por fim, foram encontrados registros de estudos na literatura sobre a utilização 

de PBR no que se refere a inspeções de modelos de projeto 00 (LAITENBERGER et 

a/., 2000) e (SABALIAUSKAITE et a/., 2002). Ao comparar-se o desempenho das 

OORT's com a PBR adaptada a modelos de projeto 00, poderia ser investigada qual 

a influência da orientação ativa proporcionada por PBR durante inspeções de projeto. 

Como conseqüência dessa comparação entre PBR e OORT's seria possível 

avaliar se a proposta de orientar os revisores a criarem um modelo físico (ex.: casos 

de teste) durante a aplicação das OORT's representaria uma melhoria referente ao 

aumento na detecção de defeitos semânticos. 

3.4.3.3 Discuss&o dos Resultados de UBR 

A seguir, são discutidos os principais resultados experimentais obtidos dos 

estudos sobre UBR. 

Indícios Obtidos. Resultados experimentais apontaram a superioridade da aplicação 

de UBR em relação a abordagem de checklist no que se refere a efetividade de 

detecção de defeitos. A superioridade apontada referiu-se tanto a detecção de defeitos 

considerados críticos quanto de defeitos considerados pouco importantes. Além disso, 



aparentemente a aplicação de UBR possibilita a detecção de classes de defeitos 

dificilmente detectadas pela abordagem de checklist. 

Observou-se também que a aplicação de UBR durante as fases de requisitos e 

de projeto ajuda a diminuir os custos do desenvolvimento, ao possibilitar a detecção 

de defeitos dificilmente capturados durante a fase de teste. 

Outro ponto observado refere-se a utilização como guia de casos de uso 

ordenados em grau de importância para o usuário. A utilização de tais casos de uso 

priorizados influencia significativamente o resultado de uma inspeção, ao aumentar o 

desempenho do revisor. 

O desenvolvimento de modelos de caso de uso durante uma sessão de inspeção 

possibilita ao revisor um maior entendimento sobre s problema descrito nos requisitos, 

proporcionando a detecção de defeitos críticos para o sistema. Esse efeito confirma os 

resultados positivos obtidos sobre a orientação ativa de PBR. 

Entretanto, o desenvolvimento de todos os casos de uso durante uma sessão de 

inspeção poderia ser proibitivo, haja vista que essa tarefa adicional aumentaria 

consideravelmente o custo da condução da inspeção. Portanto, uma alternativa 

razoável seria o revisor desenvolver apenas os casos de uso considerados mais 

importantes durante a sessão de inspeção. 

Questões em Aberto e Perspectivas Futuras. A série de estudos sobre UBR 

possibilitou o esclarecimento e o aprimoramento de várias idéias, hipóteses e 

premissas acerca da aplicação da técnica. Entretanto, a série de estudos não pode ser 

considerada conclusiva. A avaliação experimental de UBR também necessita ser 

conduzida em diferentes contextos, por diferentes equipes de pesquisadores. 

UBR necessita ser avaliada também no contexto industrial. Além disso, uma 

questão em aberto é o efeito da aplicação de UBR no contexto de um ciclo de vida, 

quando combinada com outras tarefas do desenvolvimento. A aplicação de UBR, por 

exemplo, requer a utilização de modelos de caso de uso como um roteiro para a 

condução da inspeção. Nesse sentido, a qualidade dos modelos de caso de uso 

utilizados poderia influenciar consideravelmente o desempenho dos revisores. 

Além disso, segundo seus autores, UBR foi projetada para ser aplicada em 

inspeções de diferentes tipos de artefato produzidos ao longo do desenvolvimento de 

um projeto. Entretanto, nos estudos experimentais obtidos pela revisão sistemática, 

UBR foi aplicada apenas a documentos de requisitos de software descritos em 

linguagem natural, e em modelos de projeto descritos em SDL. Falta a avaliação de 

UBR em relação a inspeção de outros tipos de artefatos, descritos em diferentes 

notações, como modelos de projeto descrito em UML, código-fonte, casos de teste etc. 



UBR também necessita ser comparada a outras abordagens de detecção de 

defeitos. Os estudos obtidos compararam UBR apenas com a abordagem de checklist. 

Uma possibilidade seria comparar o desempenho de UBR com PBR, em especial com 

a perspectiva de usuário, que trata do desenvolvimento de modelos de caso de uso 

durante sua aplicação. UBR poderia ser comparada também com a família de técnica 

OORT's, no que se refere a inspeção de modelos de projeto 00. 

Essa comparação poderia apontar as circunstâncias sobre as quais cada técnica 

seria mais recomendada, além de investigar qual o nível de complementaridade entre 

as diferentes técnicas, quando utilizadas em conjunto. 

Outra questão em aberto refere-se a investigação sobre qual o nível de 

experiência requerido para a aplicação de UBR. Essa investigação apoiaria o 

planejamento de equipes de inspeção. Como resultado da caracterização sobre o nivel 

de experiência, UBR poderia ser recomendada para a aplicação por revisores com 

diferentes habilidades e competências. 

A avaliação de UBR também necessita investigar outros fatores que influenciam 

o planejamento de equipes de inspeção, como a quantidade ideal de revisores numa 

equipe, o tamanho do artefato a ser inspecionado, o tempo médio de inspeção UBR, o 

grau de sobreposição dos defeitos detectados, entre outros. 

3.4.3.4 Discussão dos Resultados de MBW 

Conforme apontado anteriormente, a avaliação experimental de MBR é 

relativamente recente (ano de 2004). Nesse sentido, o único indício obtido refere-se a 

observação de um maior nível de efetividade de MBR em relação a abordagem de 

checklist. 

Na próxima subseção são apresentadas as lições aprendidas decorrentes da 

revisão sistemática conduzida. 

3.4.4 Lições Aprendidas da Revisão Sistemática 

Como uma das lições aprendidas decorrentes da condução da revisão 

sistemática, observou-se que: 

e A definição de um protocolo possibilitou o planejamento de um cronograma 

para a condução da revisão, permitindo o estabelecimento de marcos e pontos 

de controle. Em vista disso, a revisão sistemática pôde ser monitorada. 

A definição do protocolo obrigou o estabelecimento de um escopo bem 

definido, representado pelo objetivo da revisão e pelas questões de pesquisa. 



Dessa forma, os pesquisadores foram orientados a pensar primeiro no escopo 

da pesquisa antes de iniciar a busca por estudos de forma precipitada. 

A manutenção do foco de pesquisa minimizou a possibilidade do desperdício 

de esforço na busca e leitura de estudos irrelevantes para o contexto da 

pesquisa, fato comum principalmente em pesquisadores pouco experientes. 

A elaboração dos formulários para a extração dos resultados, facilitou a 

comunicação entre os pesquisadores sobre os principais aspectos de cada 

estudo investigado. 

3.5 Publicação dos Resultados da Revisão 

Como resultados da condução da revisão sistemática sobre técnicas de leitura 

de requisitos de software citam-se três trabalhos, todos produzidos no ano de 2005. 

No relatório técnico descrito em MAFRA e TRAVASSOS (2005b), pode ser 

encontrado o protocolo de revisão utilizado, assim como os resumos e os dados 

extraídos dos estudos selecionados durante a condução da revisão sistemática. 

Em MAFRA e TRAVASSOS (2005a), trabalho que serviu de referência para a 

escrita deste capitulo, encontram-se detalhadas as técnicas de leitura obtidas pela 

condução da revisão sistemática. Para cada técnica identificada, são levantados seus 

pontos fortes e fracos obtidos experimentalmente, de forma a possibilitar o 

direcionamento da pesquisa na área de técnicas de leitura, ao indicar o que 

supostamente funciona e o que não funciona na aplicação dessas técnicas. 

A presença de resultados discrepantes entre os estudos experimentais sobre 

PBR motivou a discussão sobre os procedimentos envolvidos na condução desses 

estudos. Como resultado, em MAFRA e TRAVASSOS (2005~) são discutidas as 

potenciais fraquezas e limitações que podem ter influenciado significativamente os 

resultados experimentais observados. Além disso, são sugeridas alternativas para tais 

procedimentos. O próximo capítulo tem como foco a discussão dos procedimentos 

observados nos estudos experimentais sobre PBR. 

3.6 Considerações sobre este Capítulo 

Ao longo dos anos, diversos estudos experimentais foram executados e 

publicados sobre técnicas de leitura de software. Entretanto, não foram encontrados 

na literatura registros de revisões sistemáticas sobre esses estudos experimentais. 

As poucas revisões encontradas sobre técnicas de leitura caracterizaram-se por 

serem informais, ou seja, conduzidas sem um planejamento adequado que delimitasse 



o escopo e o propósito da revisão. Possivelmente por essas razões, tais revisões de 

literatura demonstraram ser pouco abrangentes e possuidoras de viés. 

Em vista disso, conduziu-se uma revisão sistemática com o propósito de 

identificar, avaliar e interpretar os resultados provenientes da condução de estudos 

experimentais sobre técnicas de leitura de documentos de requisitos de software. 

Através da condução dessa revisão sistemática foi possível identificar as 

técnicas de leitura publicadas na literatura, além dos diversos estudos experimentais 

executados com o propósito de avaliá-las. Dessa forma, cada estudo experimental foi 

analisado com o objetivo de extraírem-se os principais tópicos de pesquisa 

investigados, e identificar-se o grau de evidência existente sobre cada tópico. 

Nesse sentido, ao relatar-se o que supostamente funciona e o que não funciona 

na aplicação dessas técnicas de leitura, espera-se estar contribuindo para o 

aprimoramento das técnicas de garantia da qualidade de software. 

3.7 Conclusões 

Este capítulo apresentou uma revisão sistemática sobre técnicas de leitura de 

requisitos de software descritos em linguagem natural. Foram detalhados o 

planejamento, a condução, e a publicação dos resultados obtidos pela revisão 

sistemática. 

No contexto dessa dissertação, a condução da revisão sistemática apontou a 

carência na literatura de técnicas de leitura de requisitos de software que explorem a 

construção de modelos de projeto 00. Estudos envolvendo a perspectiva de projetista 

adotada por PBR utilizaram técnicas de análise estruturada para a construção de 

diagramas de fluxo de dados. Por sua vez, UBR e OORT1s, embora relacionadas a 

inspeções de modelos de projeto 00, não prevêem a construção de tais modelos no 

processo de inspeção. 

Dessa forma, concluiu-se que a definição de uma nova técnica PBR, que leve 

em consideração aspectos intrínsecos do paradigma 00 poderia ser interessante para 

s desenvolvimento de software. 

A justificativa pela definição de uma nova técnica PBR deve-se ao fato de 

estudos experimentais terem demonstrado que a construção de modelos durante a 

aplicação de PBR permitiu uma maior compreensão do problema e dos conceitos 

descritos nos requisitos (BERLING e RUNESON, 2003), (DENGER et a/., 2004) e 

(BERLING e THELIN, 2004). 

Além disso, a motivação para a definição de uma técnica que leve em 

consideração aspectos intrínsecos do paradigma 00 foi reforçada pelos resultados 



promissores obtidos da avaliação experimental das OORT's (TRAVASSOS et a/., 

1999), (SHULL et a/., 2001), (MEL0 et a/., 2001) e (CONRADI et a/., 2003). 

A nova técnica de leitura e o processo de sua elaboração são apresentados no 

Capítulo 5. O próximo capítulo tem como foco a discussão dos procedimentos 

observados nos estudos experimentais sobre PBR. 



Capítulo 4 - Técnicas de Leitura: Urna Discussão 
Cética sobre os Procedimentos Experimentais 

Utilizados 

Neste capítulo, as limitações e os possíveis fatores de confusão de estudos 

experimentais sobre técnicas de leitura de software são discutidos sob um ponto de 

vista objetivo e cético. Esses estudos foram selecionados através da condução de 

uma revisão sistemática, descrita no capítulo anterior. Além disso, são sugeridas 

eventuais alternativas para evitar-se a ocorrência desses problemas em futuros 

estudos. 

4.1 Introdução 

Como descrito no Capítulo 2, o uso de experimentação pode ser muito útil na 

Engenharia de Software, uma vez que a experimentação representa uma abordagem 

para o teste de idéias, permitindo o aprimoramento do entendimento sobre um 

determinado fenômeno. Através da experimentação, é possível construir-se uma base 

confiável de conhecimento, reduzindo-se, dessa forma, a incerteza sobre a utilização 

de uma determinada tecnologia (TICHY, 1998). 

Entretanto, ainda conforme descrito no Capítulo 2, apesar de considerável 

esforço investido, a Engenharia de Software ainda carece de evidência experimental. 

Um estudo realizado em 1993 sobre artigos provenientes da base ACM~, por exemplo, 

detectou que dos artigos obtidos que necessitavam de alguma avaliação experimental, 

40% deles não possuíam nenhuma afinal. Quando considerados artigos de diferentes 

revistas, esse valor aumentou para 50% (TICHY et a/., 1995). 

Do tempo em que o estudo de TICHY et a/. foi executado até o presente 

momento, muita coisa mudou. A revisão sistemática descrita no Capítulo 3, por 

exemplo, detectou 38 estudos experimentais sobre técnicas de leitura de software. 

Entretanto, esse mesmo esforço no que se refere a conduções de estudos 

experimentais não tem sido observado em todas as áreas da Engenharia de Software. 

Além disso, considerando-se somente a pesquisa sobre técnicas de leitura, 

parece que o consenso na área acadêmica ainda não foi atingido de forma satisfatória. 

Apenas 57% dos estudos obtidos pela revisão sistemática demonstraram a suposta 

superioridade de PBR sobre as abordagens checklist e leitura ad hoc, por exemplo. 

7 http://portal.acm.orglportal.cfm, acessado em 06-02-2006. 



Essa discrepância significativa nos resultados de tais estudos leva ao seguinte 

questionamento: o que há de errado nesses estudos? A técnica, que ainda não atingiu 

um nível apropriado de maturidade? Os estudos experimentais, que não foram 

capazes de observar os benefícios da técnica? Ou ambos? 

Nesse sentido, o propósito desse capítulo é levantar questões acerca dos 

procedimentos experimentais que foram utilizados nos estudos obtidos pela revisão 

sistemática. A intenção não é apenas criticar tais estudos; ao invés disso, pretende-se, 

ao comentar tais questões, levantar discussões na comunidade de Engenharia de 

Software Experimental, de forma a colaborar para a formação de um corpo de 

conhecimento na área. 

Na próxima seção, são apontadas as principais questões acerca dos 

procedimentos experimentais envolvidos nos estudos selecionados durante a revisão 

sistemática. Além disso, é descrito como a combinação dessas diferentes informações 

e dos cenários investigados nesses estudos levou a construção de uma visão cética 

sobre os resultados desses estudos. Esses apontamentos foram resultantes de uma 

avaliação livre sobre os estudos experimentais envolvidos. 

4.2 Algumas Questões nos Estudos sobre Técnicas de Leitura 

Nesta seção são apontadas as principais questões observadas sobre os 

procedimentos experimentais envolvidos nos estudos primários obtidos pela revisão 

sistemática. 

4.2.1 Objetivo dos Estudos 

Muitos dos estudos obtidos pela revisão sistemática visaram principalmente a 

comparar o desempenho das técnicas de leitura com os desempenhos da abordagem 

de checklist elou da leitura ad hoc. Os atributos utilizados para a comparação desse 

desempenho foram medidos pela quantidade de defeitos detectados (efetividade) e 

pela quantidade de defeitos detectados por unidade de tempo (eficiência). 

Entretanto, sob um ponto de vista particular, a principal diferença entre as 

técnicas de leitura, a abordagem de checklist, e a leitura ad hoc pode ser representada 

pelo nível de orientação provido ao revisor. Nesse sentido, essa orientação provida ao 

revisor pode ser medida através do nível pelo qual o conhecimento sobre "como ler" o 

documento de requisitos encontra-se capturado por cada abordagem. 

Dessa forma, ao se traçar um paralelo com a Gerência de Conhecimento (RUS e 

LINDVALL, 2002), a leitura ad hoc representaria, em uma escala menor, o 

"conhecimento tácito", ou seja, o desempenho dos revisores depende estritamente de 



suas próprias competências e experiência; a abordagem de checklist, ao prover algum 

grau de orientação ao revisor, ficaria numa escala intermediária. As técnicas de leitura, 

por sua vez, representariam o "conhecimento codificado" ficando em uma escala 

maior, visto que representam a consolidação de boas práticas sobre a revisão de 

requisitos decorrentes de evidências experimentais adquiridas através de diversos 

estudos experimentais executados ao longo dos anos. 

Portanto, ao invés de tentarem responder qual tipo de abordagem é mais efetiva 

e mais eficiente, esses estudos talvez estejam tentando avaliar se a presença de 

conhecimento codificado realmente melhora o desempenho de uma inspeção, indo de 

encontro com as recomendações da área de Gerência de Conhecimento. 

Conclusão. Vista sob essa perspectiva, a simples comparação de efetividade e 

eficiência entre as diferentes abordagens de detecção de defeitos pode não trazer 

resultados interessantes. Não basta afirmar qual técnica é mais efetiva elou eficiente. 

Segundo SHULL et a/. (2004), o teste das hipóteses deve ser complementado 

por uma abordagem orientada a descoberta de novas hipóteses. Nesse sentido, é 

necessário investigar também os motivos pelos quais tais efeitos foram observados, 

de forma a identificar eventuais oportunidades de melhoria e de pesquisa. 

4.2.2 Diferenças entre as Técnicas 

Conforme descrito em SHULL et a/. (2000), uma das mais importantes 

características de uma técnica de leitura é a sua capacidade de ser adaptada a 

diferentes contextos. Dessa forma, o conteúdo de uma técnica de leitura poderia ser 

modificado de acordo com o nível de experiência de seus usuários, ou de acordo com 

a cultura organizacional, por exemplo. 

Em vários estudos obtidos pela revisão sistemática foram encontrados registros 

de diversas variantes de PBR. Em CHENG e JEFFERY (1996) foi utilizada uma versão 

de PBR adaptada para sistemas de informação utilizando a técnica de análise por 

pontos de função, denominada FPS. SABALIAUSKAITE et a/. (2002) e 

LAITENBERGER et a/. (2000) por sua vez adaptaram PBR a inspeção de modelos de 

projeto 00. Em BIFFL e HALLING (2000) e HALLING et a/. (2001) foi utilizada uma 

versão híbrida, denominada SBR, mesclando-se as técnicas de PBR com as técnicas 

da família OORT's. 

Entretanto, ao que parece, nesses estudos as técnicas foram simplesmente 

definidas, julgadas adequadas para uma avaliação experimental, e então avaliadas 

experimentalmente. Não foram encontrados na literatura registros sobre estudos 

visando a caracterizar o nível de maturidade dessas variantes de PBR. Essa 



caracterização poderia auxiliar a avaliar se essas técnicas já possuíam um nível 

mínimo de maturidade que tornasse razoável a comparação com outras abordagens já 

bem estabelecidas na indústria, como a abordagem de checklist, por exemplo. 

A caracterização do grau de maturidade é um ponto fundamental para a 

avaliação experimental de uma tecnologia. Resultados qualitativos descritos em 

SHULL (1 998) e TRAVASSOS et al. (1 999), por exemplo, apontaram discrepâncias 

entre os efeitos esperados e os obtidos das técnicas definidas nesses trabalhos. 

Nesses trabalhos, estudos de viabilidade e de observação demonstraram que a 

proposta original da técnica, quando avaliada na prática, nem sempre mostrava-se 

adequada. Nesse sentido, oportunidades de melhoria e supostas boas práticas e 

orientação propostas pelos autores das técnicas, quando da definição original da 

técnica, eventualmente aparentavam ser inócuas. 

Como resultado desses estudos, o entendimento dos autores sobre o problema 

foi aprimorado, idéias avaliadas e novas hipóteses discutidas. Como conseqüência, 

trechos das técnicas foram reescritos, o encadeamento das tarefas foi alterado, o 

enfoque da técnica foi modificado, ocasionando um aumento na maturidade da técnica 

sendo definida, e do entendimento dos autores sobre o problema sendo tratado. 

Um possível efeito da avaliação de técnicas imaturas pode ser visto abaixo. 

Como visto na Tabela 3.6, apresentada no Capítulo 3, 57% (8 de 14) dos estudos 

apontavam a superioridade de PBR. Na Tabela 4.1, que apresenta os resultados da 

comparação com a abordagem de checklist levando-se em consideração apenas a 

técnica PBR original, o índice de superioridade de PBR sobe para 77% (7 de 9). 

Tabela 4.1 - Resultados dos estudos comparando o desempenho de PBR-original com a 

abordagem de checklist. 

Instituição - Ano Referência 1 Melhor desempenho? ] 
I Nasa-I 996 I (BASILI ef a/.. 1996a) I Sim 

I Ericsson-2003 I (BERLING e RUNESON. 2003) 1 Sim I 

UFSCar-1997 

Kaiserslautern-I 997 

Maryland-I 998 - 
Bari-2000 

As avaliações realizadas em Viena-2000 e Viena-2001 utilizaram uma variante 

(KIRNER e ABIB, 1997) 

(CIOLKOWSKI et a/., 1997) 

(SHULL, 1998) 

(LANUBILE e VISAGGIO, 2000) 

Bari-2004 

UFSCar-2004 

USP-2004 

de PBR denominada SBR. Essa variante de PBR incluía também passos específicos 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

(LANUBILE ef a/., 2004) 

(SHULL ef a/., 2004) 

(SHULL et a/., 2004) 

Não conclusivo 

Sim 

Sim 



das técnicas OORT's. Conforme apontado na Tabela 4.2, em nenhum desses estudos 

a técnica SBR demonstrou melhor desempenho do que a abordagem de checklist. 

Tabela 4.2 - Resultados dos estudos comparando o desempenho de SBR (PBR + 

OORT's) com a abordagem de checklist. 

A técnica FPS, variante de PBR adaptada para sistemas de informação 

utilizando a técnica de análise por pontos de função, foi avaliada em um único estudo, 

conforme demonstra a Tabela 4.3. FPS não demonstrou melhor desempenho do que a 

abordagem de checklisf. 

Tabela 4.3 - Resultados dos Estudos comparando o desempenho de FPS (PBR adaptada 

para pontos por função) com a abordagem de checklist. 

Instit~Jç+ão a t & ~  

Viena-2000 

Viena-2001 

Instituição - Ano Referência I Melhor desempenho? I 

, A 
Referência : ' ,' 

(BIFFL e HALLING, 2000) 
(BIFFL, 2000) 

(BIFFL e HALLING, 2003) 

(HALLING et a/., 2001) 

Tabela 4.4 - Resultados dos estudos comparando o desempenho de PBR adaptada para 

inspeção de modelos de projeto 00 com a abordagem de checklist. 

Velhor dese,mpenho? 
Não 

Não 

Wales-1 996 

Instituição - Ano 1 Referência I Melhor desempenho? I 
I Kaiserslautern-1999 1 (LAITENBERGER et a/., 2000) 1 Sim I 

As adaptações de PBR para inspeção de modelos de projeto 00 foram 

avaliadas em dois estudos experimentais, conforme apontado na Tabela 4.4. Apesar 

de possuírem os mesmo propósitos, as técnicas caracterizam-se por ser versões 

distintas, haja vista que foram definidas por diferentes pessoas de diferentes 

instituições de pesquisa. 

(CHENG e JEFFERY, 1996) 

Osaka-2001 I(SABAWAUSKAITE et a/., 2002) 1 Inconclusivo I 

Não 

Conclusão. A validade externa e a validade de construção dos estudos utilizando 

técnicas imaturas podem ter sido afetadas consideravelmente. No que diz respeito a 

validade externa, talvez os resultados do estudo não possam ser generalizados a 

diferentes contextos dos quais as técnicas foram avaliadas. No que diz respeito a 

validade de conclusão, tais modificações impostas as técnicas avaliadas podem não 

representar a teoria representada pela PBR original. 

Nesse sentido, a definição de uma nova técnica de leitura deveria ser conduzida 

utilizando-se um processo de avaliação experimental como a metodologia descrita em 

SHULL et a/. (2001). 



4.2.3 Efetividade das Sessões de Treinamento 

No contexto da execução dos estudos experimentais analisados, a etapa de 

detecção de defeitos geralmente era precedida por uma sessão de treinamento. O 

propósito dessa sessão de treinamento era o de apresentar aos participantes 

envolvidos no estudo os detalhes acerca da técnica a ser aplicada, bem como os 

procedimentos a serem utilizados durante o experimento. 

No entanto, em alguns estudos, devido a inexperiência dos participantes 

envolvidos, a sessão de treinamento continha inclusive conceitos básicos de 

inspeções de software (KIRNER e ABIB, 1997), (BIFFL e HALLING, 2000). 

Porém, dificilmente a apresentação de uma nova tecnologia é compreendida por 

completo da primeira vez. Eicperiikcia nu que se refere 5 transferência de iecnulogia 

para a indústria (DUARTE et a/., 2005), (FERREIRA et a/., 2005) tem nos mostrado 

que uma única sessão de treinamento não é o suficiente para que os desenvolvedores 

obtenham um nível apropriado de entendimento que os permitam aplicar a tecnologia 

efetivamente. 

Além disso, de acordo com BASILI et a/. (2002), a implantação de uma nova 

tecnologia consome tempo para ser internalizada pelos desenvolvedores, e para a 

percepção dos resultados de sua aplicação prática. 

Conclusão. A presença de estudantes tão inexperientes leva a questionar-se se 

durante a condução de tais estudos houve uma aplicação adequada das técnicas de 

leitura sendo investigadas. Uma alternativa para essa questão seria a utilização de 

estudantes prestes a se formar, com uma relativa experiência industrial em inspeções 

de software. Uma outra alternativa seria conduzir um estudo no contexto de um curso 

de qualidade de software, após terem sido ministradas aulas de inspeção de software 

durante um período razoável de tempo. 

4.2.4 Nível de Conformidade com o Processo 

No que se refere a avaliação experimental de técnicas de leitura, o nível de 

conformidade com o processo proposto é difícil de medir e, em muitos casos, o 

processo de medição utilizado é inadequado. 

Como exemplo da avaliação do nível de conformidade adotado em muitos 

desses estudos, pode-se citar a coleta de medidas através do preenchimento de 

formulários produzidos pelos participantes. Nesse sentido, pesquisadores assumiram 

implicitamente que tais participantes seguiram a técnica efetivamente (SILVA e 

TRAVASSOS, 2004). 



Caso não seja utilizado um procedimento adequado e, sobretudo, confiável para 

a avaliação do nível de conformidade com o processo proposto, não se poderá 

garantir se os participantes aplicaram a técnica de leitura atribuída ou se aplicaram 

seu próprio processo de leitura tácito. 

Como conseqüência, não se poderia extrair conclusões válidas sobre o efeito de 

uma técnica de leitura em relação a outras abordagens, haja vista que o efeito sobre o 

resultado observado pode ter sido decorrente das experiências e competências dos 

revisores, ao invés da técnica de leitura avaliada. 

Conclusão. Uma possível alternativa para a avaliação do nível de conformidade seria 

a utilização de um apoio ferramental com esse propósito específico, como o apoio 

descrito em SILVA e TRAVASSOS (2004). Além disso, no caso específico de PBR, 

uma outra alternativa seria a avaliação da qualidade do modelo físico produzido 

durante a aplicação de PBR, com forma de avaliar se o revisor seguiu ou não a 

técnica. 

4.2.5 Oportunidade de Ganho para os Participantes 

Conforme LAITENBERGER e DREYER (1998), a aceitação de uma tecnologia é 

fortemente influenciada pela percepção de seus usuários de que a tecnologia 

representa um apoio útil para as suas tarefas. 

A adoção de uma tecnologia no contexto industrial envolve necessariamente 

diversos custos, como o possível custo pela aquisição da tecnologia, o tempo a ser 

investido na aprendizagem da tecnologia pelos desenvolvedores, entre outros. Nesse 

sentido, um planejamento mínimo de melhoria deve ser estabelecido na organização. 

Esse plano de melhoria organizacional deve levar em consideração os objetivos a 

serem atendidos pela implantação da tecnologia do ponto de vista de seus 

sfakeholders envolvidos, entre eles, os usuários da tecnologia sendo adotada. 

Entretanto, no contexto dos estudos observados, apenas um (BERLING e 

RUNESON, 2003) definiu explicitamente os objetivos de melhoria para os participantes 

envolvidos nos estudos. Nesse estudo em particular, os objetivos definidos do ponto 

de vista dos revisores eram: (a) definir casos de teste para cada requisito, e (b) apoiar 

os revisores no entendimento das necessidades dos clientes. Os demais estudos 

definiram apenas os objetivos do ponto de vista dos pesquisadores. 

Conclusão. A falta de um objetivo de melhoria definido sob o ponto de vista do 

revisor, ou seja, da pessoa que irá efetivamente aplicar a técnica, pode ocasionar a 

perda de motivação do revisor na aplicação da tarefa. Uma alternativa para evitar essa 



situação poderia ser o estabelecimento de objetivos de melhoria claros, que pudessem 

ser mensurados. 

A definição de objetivos claros poderia motivar a aprendizagem, e a conseqüente 

aplicação da técnica, pelo revisor; por outro lado, a possibilidade de medir o 

atendimento a esses objetivos seria uma forma explícita de medir a agregação de 

valor proporcionada pela aplicação da técnica. 

4.2.6 Motivação dos Participantes 

Muitos dos estudos foram executados em ambientes acadêmicos no contexto de 

disciplinas obrigatórias de cursos de graduação, utilizando estudantes universitários 

matriculados como participantes. Nessas circunstâncias, a pressão existente por um 

desempenho satisfatório, representada pela nota final, somada a típica imaturidade 

observada em muitos estudantes universitários pode levar tais estudantes a tentativas 

de burlar as avaliações impostas. 

Por esta razão, na tentativa de evitar-se que estudantes manipulassem os dados 

do experimento, com o objetivo de demonstrar um melhor desempenho na inspeção, 

muitos pesquisadores alertaram os estudantes envolvidos de que a nota final do curso 

não dependeria de seus desempenhos no experimento. 

Ainda que essa recomendação possa eventualmente minimizar que os 

estudantes manipulem resultados do estudo, com o objetivo de obter uma nota final 

maior, um possível efeito colateral, conforme descrito em REGNELL et a/. (2002), seria 

uma eventual perda de motivação. 

Além disso, essa situação pode ser caracterizada como irreal. Em um ambiente 

competitivo, profissionais frequentemente encontram-se sob pressão, seja para 

produzirem bons resultados, seja para investirem o seu melhor. A falha em atingir tais 

expectativas, pode até representar a permanência (ou não) da pessoa na organização. 

Entretanto, esta questão pode não exercer impacto sobre os estudos executados 

em ambientes acadêmicos que envolvam participantes mais experientes e maduros, 

como estudantes de cursos de pós-graduação. 

Conclusão. Uma possível alternativa para minimizar a tentativa de manipulação de 

resultados, segundo REGNELL et a/. (2002), seria atribuir notas aos estudantes não 

pelo desempenho final no que se refere a quantidade de defeitos detectados, mas pela 

seriedade demonstrada pelos estudantes na execução do estudo. Essa seriedade 

poderia ser medida, por exemplo, de acordo com a qualidade do modelo físico gerado 

(caso a técnica em avaliação seja da família PBR), pelos comentários tecidos pelos 



estudantes durante e após a execução do estudo, pela dedicação demonstrada 

durante a sessão de treinamento, entre outros. 

4.2.7 Técnicas Utilizadas nos Experimentos 

Em alguns estudos executados com o objetivo de comparar o desempenho de 

uma técnica de leitura com o desempenho da abordagem de checklist, foram 

desenvolvidos checklists que representavam mais do que um simples questionário 

requerendo respostas "simlnão" (SABALIAUSKAITE et al., 2002), (DENGER et al., 

2004) e (LANUBILE et al., 2004). Tais checklists proviam orientação sobre "onde 

procurar1' por defeitos e "como detectar" defeitos no artefato inspecionado, requisitos 

típicos de uma técnica de leitura. 

Nos estudos descritos em DENGER et al. (2004) e LANUBILE et al. (2004), a 

intenção dos experimentadores consistia em investigar a suposta orientação ativa 

provida pela técnica de leitura PBR. Nesse sentido, a PBR utilizada era similar ao 

checklist desenvolvido, a exceção de que o checklist desenvolvido não possuía a 

orientação ativa de PBR, ou seja, não orientava o revisor a construir um modelo físico 

durante a inspeção do artefato. 

Entretanto, o nível de similaridade existente entre o checklist desenvolvido 

nesses estudos e a técnica PBR utilizada era tão alto, que tais checklists deveriam ser 

caracterizados como uma nova categoria de técnica de leitura, ao invés de checklists. 

Conclusão. Do ponto de vista da investigação do efeito da suposta orientação ativa 

de PBR, os estudos de DENGER et al. (2004) e LANUBILE et al. (2004) são 

pertinentes. Entretanto, uma eventual comparação entre o desempenho de PBR e da 

abordagem de checklist deve ser analisada com cautela. 

4.2.8 Semeadura de Falsos Defeitos 

Em muitos dos estudos analisados, os documentos de requisitos inspecionados 

possuíam falsos defeitos semeados a priori (CHENG e JEFFERY, 1996), (KIRNER e 

ABIB, 1997), (SHULL, 1998), (REGNELL, 2000), (LAITENBERGER et al., 2000), 

(HALLING et al., 2001), (ANDERSSON et a/., 2003), (THELIN et a/., 2003a), (THELIN 

et a/., 2003b), (SHULL et al., 2004). Alguns autores justificaram essa decisão de 

acordo com propósitos experimentais. 

A justificativa baseia-se no argumento de que tais defeitos são semeados de 

forma cuidadosa, observando-se o balanceamento referente a quantidade de defeitos 

de diferentes categorias, além de uma distribuição uniforme desses defeitos no 

documento a ser inspecionado (SCHNEIDER et al., 1992) 



A semeadura de falsos defeitos pode representar uma oportunidade para 

investigar-se o nível de cobertura proporcionado por uma abordagem de detecção de 

defeitos no que se refere a diferentes categorias de defeitos. Nesse sentido, poderia 

ser investigado se uma determinada técnica de leitura estimula em um maior grau a 

detecção de omissões de funcionalidade ou a presença de ambigüidades no 

documento, por exemplo. 

Entretanto, mesmo sob essas circunstâncias, a decisão de semear falsos 

defeitos pode ter afetado consideravelmente as validades interna e externa dos 

resultados desses estudos. No que se refere a validade interna dos resultados, havia a 

possibilidade de tais defeitos semeados serem "facilmente" capturados pela técnica de 

leitura sendo avaliada; quanto a validade externa, os defeitos semeados poderiam não 

ser representativos de defeitos tipicamente gerados em situações reais, por exemplo. 

Conclusão. Por representarem ameaças as validades dos resultados, deve-se ter o 

cuidado de não extraírem-se conclusões além das limitações representadas por tais 

ameaças. A avaliação sobre a cobertura de defeitos no que se refere a diferentes 

categorias de defeitos pode ser uma conclusão razoável. Entretanto, a avaliação de 

que uma determinada abordagem é mais efetiva ou eficiente do que outra pode 

acarretar a presença de viés significativo, devido a possibilidade de um determinado 

defeito falso ser mais facilmente detectado por uma abordagem do que outra. 

Além disso, uma possível alternativa para essa questão poderia ser a utilização 

de um documento de requisitos produzido e inspecionado em um projeto passado, 

conforme realizado em THELIN et a/. (2004a), BIFFL e HALLING (2000) e 

BERNÁRDEZ et a/. (2004a). Dessa forma, poderia ser utilizada a versão inicial do 

documento no experimento, conhecendo-se de antemão os defeitos detectados, 

obtidos de uma base histórica de defeitos. 

4.2.9 Caracterização Inadequada de Defeitos 

Alguns dos estudos observados não apresentaram uma caracterização 

adequada dos defeitos contidos nos docurnentos, no que diz respeito a severidade, a 

categoria, e ao custo de correção de tais defeitos. 

Dessa forma, nessas situações, a comparação dos desempenhos entre as 

técnicas de leitura e a abordagem de checklist elou leitura ad hoc ficou restrita a 

quantidade de defeitos detectados por cada abordagem. 

Nesse sentido, numa situação hipotética, um defeito sintático caracterizado por 

ser relativamente simples, como um requisito funcional descrito em uma seção 



incorreta, teria a mesma importância que um defeito relativamente mais complexo, 

como uma regra de negócio repleta de ambigüidades, por exemplo. 

Entretanto, o principal benefício de uma abordagem de detecção de defeitos 

pode ser caracterizado pela redução no custo de desenvolvimento, representado 

principalmente pela possibilidade de defeitos serem removidos ainda nas fases iniciais 

do ciclo de vida. Sabe-se que o custo para a correção de um defeito inserido no início 

do desenvolvimento aumenta exponencialmente a medida que o ciclo de 

desenvolvimento segue adiante (FAIRLEY, 1985) e (BOEHM, 1987), (BOEHM e 

BASILI, 2001). 

Defeitos sintáticos devem ser removidos, quando detectados. Porém, mesmo 

que não sejam detectados, dificilmente causarão a ocorrência de outros defeitos em 

artefatos posteriores ou mesmo a ocorrência de falhas no produto final, ao contrário 

dos defeitos semânticos. Portanto, o retorno de investimento proporcionado por uma 

abordagem de detecção de defeitos poderia ser caracterizado pela quantidade de 

defeitos semânticos detectados, por exemplo. 

Como conseqüência, a avaliação do desempenho das diferentes abordagens no 

que se refere a detecção de defeitos não deveria ser feita utilizando-se apenas um 

único critério, no caso, quantidade. 

Conclusão. A falta de uma caracterização adequada dos defeitos detectados pelas 

diferentes abordagens de detecção de defeitos pode induzir pesquisadores a tecerem 

conclusões equivocadas acerca do efeito das técnicas investigadas. 

4.2.1 0 Caracteriza~ão Inadequada da Experiência 

Um procedimento comum em diversos estudos foi a obtenção da caracterização 

da experiência dos participantes através de um questionário preenchido pelos próprios 

participantes. 

Entretanto, experiência tem nos mostrado que pessoas menos experientes 

tendem a superestimar suas habilidades, enquanto as pessoas mais experientes, por 

sua vez, tendem a subestimá-las (FARIAS, 2002; LIMA E TRAVASSOS, 2004; 

KALINOWSKI, 2004; SILVA, 2004; VILLELA, 2004). Por esta razão, as respostas 

obtidas de tais questionários podem não refletir a realidade. 

Conclusão. BIFFL (2000) apresentou uma alternativa razoável para minimizar 

eventuais discrepâncias existentes entre o nível de experiência assumido e o nível de 

experiência realmente possuído pelos participantes. No estudo descrito em BIFFL 

(2000), a qualificação dos participantes foi obtida através da execução de avaliações 

realizadas anteriormente a execução do experimento. Tais avaliações deveriam levar 



em consideração as habilidades requeridas para a aplicação da técnica de leitura, 

como a habilidade de interpretação de textos técnicos, a construção de modelos 

físicos (no caso de PBR), a detecção de defeitos, entre outros. 

4.2.1 1 Caracterização Inadequada dos Documentos 

Em muitos estudos, os documentos de requisitos inspecionados foram 

caracterizados somente através de medidas de tamanho, como a quantidade de 

páginas. 

Entretanto, de acordo com LAITENBERGER et a/. (2002), uma grande 

quantidade de cenários, por exemplo, aumenta a complexidade mental requerida para 

manipular um documento e, portanto, a probabilidade para alguns autores injetarem 

defeitos quando da criação do documento. 

Dessa forma, LAITENBERGER et a/. (2002) sugerem a coleta de medidas 

relacionadas ao conteúdo do documento em adição a (não necessariamente ao invés 

de) medidas de tamanho. Como exemplo, LAITENBERGER et a/. citam a quantidade 

de cenários de uso, quantidade de requisitos, interfaces, variáveis. 

Conclusão. A caracterização inadequada dos documentos inspecionados não 

apresenta uma ameaça a validade dos resultados dos estudos experimentais. 

Entretanto, essa caracterização inadequada pode inviabilizar a análise do efeito da 

aplicação das abordagens de detecção de defeitos sobre documentos de requisitos 

complexos, por exemplo. 

4.3 Considerações sobre este Capítulo 

Apesar de todos os esforços, a Engenharia de Software ainda carece de 

evidência experimental. Mesmo em áreas relativamente bem estabelecidas no que se 

refere a experimentação, como técnicas de inspeção, a qualidade de alguns estudos 

pode ser questionável, quando considerados os procedimentos envolvidos nesses 

estudos. 

Ao comentar as principais questões envolvidas nos procedimentos experimentais 

utilizados nesses estudos, espera-se estar proporcionando a comunidade de 

experimentação uma boa oportunidade para a discussão de melhores práticas e 

experiências, contribuindo dessa forma para o aumento da maturidade experimental. 

4.4 Conclusões 

Neste capítulo, os procedimentos experimentais envolvidos nos estudos obtidos 

pela revisão sistemática descrita no Capítulo 3 foram discutidos, observando-se 



principalmente suas limitações e potenciais fatores de confusão. Além disso, foram 

descritas algumas possíveis alternativas para evitar-se a ocorrência de tais problemas. 

Entre os principais fatores de confusão identificados, destacam-se: 

Objetivo dos Estudos. Alguns estudos limitaram-se a comparar as técnicas 

de leitura com outras abordagens de inspeção utilizadas na indústria levando 

em consideração apenas a quantidade de defeitos detectados. Outros efeitos, 

como a disseminação de conhecimento, a formalização de um processo para a 

condução de uma tarefa, entre outros, foram ignorados. 

Diferenças entre as Técnicas. Nos estudos sobre PBR foram utilizadas 

diversas variantes da técnica. Em muitos desses estudos, tais variantes foram 

simplesmente definidas e julgadas adequadas para uma comparação 

experimental em relação a outras abordagens tradicionalmente utilizadas na 

indústria. A falta de uma avaliação que visasse a caracterização do grau de 

maturidade da técnica recém-definida antes de sua comparação com tais 

abordagens pode ter prejudicado consideravelmente os resultados de tais 

estudos. 

Efetividade das Sessões de Treinamento. Muitos estudos foram executados 

com estudantes inexperientes em inspeção de software. Para minimizar esse 

aspecto, durante a sessão de treinamento que antecede a execução de tais 

estudos foram ensinados conceitos de inspeção. Entretanto, a condução de 

inspeções de software exige um grau razoável de experiência prática. Uma 

simples sessão de treinamento não é suficiente para suprir tal necessidade. 

Nível de Conformidade com o Processo. Em alguns estudos não houve a 

preocupação na medição do nível de conformidade com o processo proposto 

pelas técnicas de leitura. Dessa forma, o risco do participante aplicar seu 

próprio processo tácito de leitura, ao invés da técnica a qual lhe foi atribuída, 

pode ter causado ruídos nos resultados obtidos. 

Oportunidade de Ganho para os Participantes. Uma prática comum 

observada na condução dos estudos foi a definição de objetivos mensuráveis 

apenas do ponto de vista dos pesquisadores. A ausência da definição explícita 

de oportunidades de ganho para os participantes pode ter influenciado 

negativamente a motivação desses participantes. 

Motivação dos Participantes. A falta de um instrumento de avaliação da 

seriedade pela qual os participantes aplicaram a técnica pode ter levado os 

participantes de tais estudos a não se dedicarem adequadamente. 



Técnicas Utilizadas nos Experimentos. Algumas técnicas utilizadas nos 

estudos classificadas como checklists possuíam características de técnicas de 

leitura. 

Semeadura de Falsos Defeitos. Alguns estudos utilizaram documentos de 

requisitos com falsos defeitos semeados a priori. Tais defeitos podem não ser 

representativos dos defeitos comumente cometidos no contexto de um 

desenvolvimento real. 

Caracterização Inadequada de Defeitos. Ao não caracterizar o nível de 

severidade dos defeitos, muitos estudos limitaram-se a comparar o 

desempenho das técnicas apenas a análise quantitativa dos defeitos 

detectados. Nesse sentido, a detecção de um defeito sintático, relativamente 

mais simples teria o mesmo efeito da detecção de um defeito semântico. 

Caracterização Inadequada da Experiência. Em muitos estudos, a 

caracterização do nível de experiência dos participantes foi obtida através de 

formulários preenchidos pelos próprios participantes. Um risco desse 

procedimento é a possibilidade de tais estudantes reportarem qualificações 

diferentes das que de fato possuem. 

Caracterização Inadequada dos Documentos. Alguns estudos utilizaram 

documentos de requisitos possivelmente não representativos de documentos 

produzidos em organizações de desenvolvimento de software, no que se refere 

principalmente ao tamanho e a complexidade de tais documentos. 

Através do apontamento dessas questões, espera-se levantar discussões na 

comunidade de Engenharia de Software Experimental, contribuindo, nesse sentido, 

para a formação de um corpo de conhecimento experimental. Essas questões serão 

levadas em consideração durante o planejamento de estudos sobre 00-PBR no 

contexto industrial. 



Capítulo 5 - Leitura Baseada em Perspectiva: A 
Visão do Projetista Orientada a Objetos 

Neste capítulo, é apresentada uma nova técnica de leitura de requisitos de 

software, denominada 00-PBR. As etapas para a definição da técnica são discutidas, 

destacando-se as premissas e os resultados esperados pela aplicação da técnica. 

Além disso, uma avaliação piloto da técnica é apresentada. 

5.1 Introdução 

A definição de uma nova técnica PBR que leve em consideração aspectos 

intrínsecos do paradigma 00 seria interessante para o desenvolvimento de software. 

A aplicação de tal técnica poderia estimular ainda durante a análise dos requisitos uma 

discussão sobre as informações necessárias para a construção de modelos 00. 

A aplicação de tal técnica possibilitaria ao engenheiro de software na fase inicial 

do desenvolvimento: (a) identificar defeitos críticos para o sistema de software a ser 

desenvolvido e (b) compreender o problema e os conceitos descritos nos requisitos. 

Quanto a identificação de defeitos críticos, resultados experimentais de 

TRAVASSOS et al. (1999), onde participantes aplicando a leitura vertical OORT's 

comparando modelos de projeto 00 com documentos de requisitos detectaram 

defeitos do tipo omissão de funcionalidades, e fatos incorretos, reforçam essa idéia. 

Além disso, estudos sobre PBR demonstraram que a construção de modelos 

físicos, como forma de possibilitar a detecção de defeitos em documentos de 

requisitos, permitiu uma maior compreensão do problema e dos conceitos descritos 

nos requisitos (BERLING e RUNESON, 2003), (DENGER et a/., 2004) e (BERLING e 

THELIN, 2004). Nesse sentido, a aplicação de técnicas de leitura poderia ser uma 

alternativa viável para a construção de modelos iniciais de projeto 00 de qualidade. 

Entretanto, não basta apenas definir uma nova técnica. Segundo SHULL (1 998), 

qualquer tecnologia recém-definida deve ser avaliada sob condições reais antes que 

quaisquer premissas acerca de sua eficácia possam ser assumidas. Além disso, de 

acordo com a análise dos procedimentos experimentais adotados nos estudos obtidos 

pela revisão sistemática, descrita no Capítulo 4, o processo de definição de uma nova 

técnica deve levar em consideração a caracterização do grau de maturidade da 

técnica. A caracterização do grau de maturidade permitiria indicar se a técnica 

encontra-se adequada para a avaliação experimental no que diz respeito a 



comparação de seu desempenho em relação a outras abordagens utilizadas na 

indústria. 

5.2 Técnicas de Leitura de Software 

Uma técnica de leitura deve prover orientação ao engenheiro de software 

durante a execução de suas tarefas. O nível dessa orientação depende do objetivo da 

tarefa a ser executada, podendo variar desde um procedimento passo a passo, até a 

um conjunto de questões as quais o engenheiro de software deve manter a sua 

atenção. 

Portanto, o enfoque de uma técnica de leitura encontra-se nas formas como as 

pessoas adquirem uma compreensão sobre algum artefato. Essa compreensão deve 

ser suficiente o bastante para que a pessoa possa entender (SHULL, 1998): (a) quais 

partes do artefato contêm informações importantes para a execução de uma 

determinada tarefa, e (b) como a compreensão dessas informações contribui para a 

satisfação da tarefa. 

Além disso, segundo BASILI et a/. (1996b), o uso efetivo de um artefato no 

contexto de um ciclo de desenvolvimento requer que os engenheiros de software 

realizem tarefas de análise e de construção sobre o artefato. Através das tarefas de 

análise, o engenheiro de software pode avaliar determinadas características de 

qualidade do artefato. Por sua vez, as tarefas de construção apóiam a utilização de 

artefatos existentes para a construção de novos artefatos. 

Dessa forma, um dado artefato pode ser o foco de diferentes tipos de tarefas. 

Um documento de requisitos, por exemplo, pode ser revisado (tarefa de análise) com o 

objetivo de avaliar determinadas características de qualidade, como corretude, 

clareza, completeza, viabilidade de implementação etc. Esse mesmo documento de 

requisitos pode ser ainda analisado de forma a proporcionar ao engenheiro de 

software um entendimento sobre as características e funcionalidades requeridas para 

o sistema, possibilitando a construção de um modelo de projeto de qualidade (tarefa 

de construção). 

Portanto, a definição de uma técnica de leitura deve levar em consideração 

diversos aspectos, entre eles o tipo de tarefa a ser executada (análise ou construção), 

a tarefa em si, o artefato a ser manipulado durante a execução da tarefa, até mesmo a 

notação na qual o artefato manipulado encontra-se descrito. Para facilitar a 

contextualização de uma técnica de leitura de acordo com esses aspectos, SHULL 

(1 998) apresentou a seguinte taxonomia, ilustrada na Figura 5.1. 



Figura 5.1 - Taxonomia para técnicas de leitura de software -adaptada de SHULL 

(1998) e obtida de SILVA (2004). 

Nessa taxonomia, cada nível representa as possíveis especializações que uma 

técnica de leitura pode assumir de acordo com os aspectos descritos no lado direito da 

figura. Como exemplo, SILVA (2004) cita a contextualização da família de técnicas de 

leitura OORT's (TRAVASSBS ef a/., 1999). OORT's visam a apoiar uma tarefa de 

análise (Tipo de Tarefa) que tenha como objetivo a identificação de defeitos (Tarefa 

Específica) em modelos de projeto orientado a objetos (Artefato) descritos em UML 

(Notação/Formato). Vale ressaltar que essa taxonomia não é uma proposta definitiva, 

podendo ser estendida a medida que sejam identificados novos aspectos e 

especializações que uma técnica de leitura eventualmente possa abordar. 

Ao levar em consideração os dois tipos de tarefa identificados (análise e 

construção), SHULL (1998) sugere observar a forma como um determinado artefato é 

utilizado no contexto de um ciclo de desenvolvimento. O resultado dessa observação é 

então encapsulado em dois tipos de modelos: abstração da informação e utilização da 

informação. 

Por abstração da informação, entende-se pelo modelo de quais informações 

presentes no artefato são importantes para a execução de uma determinada tarefa. A 

utilização da informação, por sua vez, representa um modelo de processo pelo qual tal 

tarefa é executada. 

Uma técnica de leitura é gerada então através da combinação desses dois 

modelos, sugerindo-se um procedimento passo a passo para a execução de uma 

tarefa. Esse procedimento é composto pelo procedimento de abstração (baseado na 

abstração da informação) e pelo procedimento de utilização (baseado na utilização da 

informação). Essa idéia encontra-se ilustrada na Figura 5.2. 



I Abstração da lnformação: I I Utilização da Informação: I 
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+ 
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PrBticas para a realização 
de uma tarefa. 

Figura 5.2 - Construção de uma técnica de leitura - adaptada de SHULL (1998). 

Enquanto o procedimento de abstração orienta o engenheiro de software na 

compreensão da abstração, ou seja, na compreensão das informações necessárias 

para executar uma determinada tarefa, o procedimento de utilização orienta o revisor 

a, uma vez tendo compreendido as informações necessárias para a realização da 

tarefa, como proceder para desempenhar a tarefa. Nesse sentido, cada um desses 

procedimentos aborda uma parte da tarefa e, quando combinados em uma técnica de 

leitura apóiam a execução da tarefa por completo. 

Na próxima seção, é descrito como a definição de tais procedimentos, e a 

posterior integração dos mesmos, culminou na elaboração de uma nova técnica de 

leitura de requisitos de software, denominada 00-PBR. Antes, porém, são 

comentados a justificativa e o propósito de 00-PBR. 

5.3 Definição de 00-PBR 

Conforme descrito anteriormente, a identificação da carência na literatura de 

técnicas de leitura que apóiem a perspectiva de projetista durante o desenvolvimento 

orientado a objetos levou a definição de uma nova técnica de leitura, denominada 00- 

PBR. A justificativa para uma nova técnica PBR, além da descrição do propósito e da 

definição de 00-PBR são descritas nas próximas subseções. 

5.3.1 Justificativa para urna nova PBR 

Durante a proposta original de PBR, revisores eram orientados a utilizar, durante 

a aplicação de PBR, a abstração a qual se sentissem mais a vontade, de acordo com 

a perspectiva atribuída (usuário, projetista, testador). Como exemplo dessa proposta, 

um revisor a que tivesse se atribuído a perspectiva de projetista deveria construir um 

esboço de projeto, independentemente do paradigma ( 0 0  ou estruturado) ou mesmo 

da técnica utilizados. 



Entretanto, com o objetivo de obter-se um maior nível de orientação, os autores 

de PBR resolveram definir uma abstração específica para cada uma das perspectivas. 

Dessa forma, para a perspectiva de usuário foi estabelecida a modelagem de casos de 

uso, para a perspectiva de testador foi estabelecida a construção de casos de testes 

através da técnica de partição por equivalência e análise do valor limite (MYERS, 

1979), e para a perspectiva de projetista foi estabelecida a utilização de diagramas de 

fluxo de dados (PAGE-JONES, 1988), uma abstração para projeto estruturado. 

Segundo SHULL (1998), originalmente houve interesse por parte dos autores de 

PBR na escolha de uma abstração que levasse em consideração a orientação a 

objetos para a perspectiva de projetista. Entretanto, foi argumentado que a 

modelagem de casos de uso decorrente da aplicação da perspectiva de usuário de 

PBR poderia proporcionar resultados similares a modelagem de projeto orientado a 

objetos. Segundo SHULL (1998), ambas as abordagens enfatizariam a identificação 

de cenários do ponto de vista do usuário. 

Todavia, de acordo com a UML (PENDER, 2003), um modelo de projeto 

orientado a objetos pode ser representado por diversos diagramas, com diferentes 

propósitos. Dessa forma, um sistema pode ser projetado focando-se sua estrutura 

(modelagem estrutural) e sua dinâmica (modelagem dinâmica). 

No que se refere a modelagem estrutural do sistema, ou seja, como os conceitos 

estão representados e como eles estão associados, podem ser citados o modelo de 

classes e o diagrama de objetos, por exemplo. Em relação a modelagem dinâmica do 

sistema, citam-se os modelos de caso de uso, diagramas de atividades, máquinas de 

estado, e diagramas de interação. 

Portanto, modelos de caso de uso proporcionam a modelagem dinâmica do 

sistema. Segundo LARMAN (2001), casos de uso podem ser vistos como classes de 

cenários de uso, que são definidas como seqüências de ações responsáveis pela 

satisfação de determinados objetivos. Nesse sentido, a modelagem estrutural não é o 

foco dos modelos de caso de uso. 

Além disso, a utilização de modelos de classes pode ser uma alternativa para a 

modelagem do domínio sobre o qual o sistema irá atuar. Representar informações 

sobre o domínio exclusivamente em modelos de caso de uso pode ocasionar um risco 

de projeto. 

Segundo o Processo Unificado (JACOBSON et a/., 1999), modelos de caso de 

uso representam funcionalidades. Funcionalidades são voláteis; podem ser 

modificadas ou até mesmo excluídas a qualquer momento, seja por pressões no 

cronograma, corte de custos, entre outras razões. Como conseqüência, a exclusão de 

uma funcionalidade representada por um caso de uso pode ocasionar uma eventual 



perda de informação sobre o domínio, caso essa informação não esteja representada 

em outros modelos. 

Portanto, devido a possibilidade de se enfocar aspectos não contemplados pelas 

abstrações utilizadas nas outras perspectivas de PBR, decidiu-se pela definição de 

uma nova abstração para a perspectiva de projetista de PBR, que levasse em 

consideração a orientação a objetos. 

Como abstração a ser utilizada pela nova técnica optou-se pela escolha de 

modelos de classes. Essa opção foi motivada principalmente pela possibilidade de 

minimizar-se a identificação de aspectos similares entre a perspectiva de usuário, 

representada pela modelagem de casos de uso, e a perspectiva de projetista orientado 

a objetos. Conforme descrito anteriormente, modelos de classes focam a modelagem 

estrutural do sistema, aspecto não contemplado pela modelagem de casos de uso. 

Outro ponto levado em consideração na escolha do modelo de classes foi a sua 

alta popularidade e a sua ampla utilização na indústria de software (PENDER, 2003). 

A facilidade de geração automática de código-fonte, por exemplo, é um aspecto que 

torna atraente a utilização de modelos de classes. Além disso, segundo PENDER 

(2003), o modelo de classes está no centro do processo de modelagem, ao permitir a 

modelagem de definições de recursos essenciais para o funcionamento do sistema. 

Todos os outros modelos UML tratam de informações sobre esses recursos (como 

valores de atributos, restrições etc) que se encontram definidos no modelo de classes. 

5.3.2 Propósito de 00-PBR 

No que se refere a taxonomia para técnicas de leitura de software descrita na 

seção 5.2, 00-PBR atende aos seguintes aspectos, conforme ilustrado na Figura 5.3. 

A técnica 00-PBR visa a apoiar uma tarefa de análise (Tipo de Tarefa) que 

tenha como objetivo a identificação de defeitos (Tarefa Específica) em um documento 

de requisitos (Artefato) descrito em linguagem natural (Notação/Formato). 

00-PBR Tecnologia 

Construção Analise Tipo de Tarefa 

... Reuso Manutençao Idantificaçgo Desempenho Tarefa Especifica 
de Defeitos 

f 
Plano de 1 
Testes Código Projeta Projeto Requisitos ... Artefato 

Código- Biblioteca de Framework O0 Notaç~oFormato 
fonte Código Notação Linguagem 

Formal Natural 

Figura 5.3 - Contextualizat$io de 00-PBR segundo a taxonomia para técnicas de leitura. 



Tendo definido-se o propósito de 00-PBR, contextualizando a técnica segundo 

a taxonomia para técnicas de leitura, necessitou-se elaborar o procedimento para a 

abstração de informação e o procedimento para a utilização da informação. 

Nesse sentido, o procedimento para a abstração da informação deveria apontar 

quais informações presentes no artefato são importantes para a condução da tarefa, 

ou seja, quais informações presentes no documento de requisitos são importantes 

para a elaboração de um modelo de classes, além de definir diretrizes que auxiliem o 

revisor a extrair essas informações dos requisitos. O procedimento para a utilização da 

informação, por sua vez, deveria orientar a condução da tarefa, ou seja, orientar o 

revisor na identificação de defeitos no documento de requisitos. 

Portanto, para a elaboração do procedimento de abstração da informação de 

00-PBR, procurou-se identificar quais tipos de informação no documento de requisitos 

devem ser observadas por um projetista durante a elaboração de um modelo de 

classes, e como essas informações podem ser extraídas do documento de requisitos. 

De forma similar, durante a elaboração do procedimento de utilização da 

informação de 00-PBR, buscou-se definir um conjunto de questões que apoiassem a 

detecção de defeitos tipicamente encontrados em documentos de requisitos de 

software. 

Uma vez tendo definido o procedimento de abstração da informação e o 

procedimento de utilização da informação, resta estabelecer um mecanismo para a 

integração dos procedimentos, de forma a possibilitar um desempenho efetivo da 

técnica de leitura. 

A pesquisa sobre os tipos de informações necessárias para a elaboração de um 

modelo de classes, a definição do conjunto de questões para a detecção de defeitos, e 

uma forma razoável para integrar essas informações em uma técnica de leitura são 

discutidas nas próximas subseções. 

5.3.3 Procedimento de Abstração da Informação 

Conforme descrito na subseção anterior, para a definição do procedimento de 

abstração da informação, buscou-se resolver duas questões: (a) quais informações 

presentes nos requisitos devem ser observadas por um projetista quando da 

elaboração de um modelo de classes, e (b) como o projetista pode extrair tais 

informações dos requisitos. A seguir são discutidas as duas questões. 

Informações â serem observadas. No que se refere as informações dos requisitos 

que devem ser observadas por um projetista de software, vale a pena ressaltar o 

problema que motivou a pesquisa sobre o paradigma orientado a objetos. 



De acordo com ENGELS e GROENEWEGEN (2000), a utilidade de um modelo 

abstrato de sistema foi reconhecida nos anos 70s quando métodos estruturados foram 

propostos como métodos de desenvolvimento de software. Estes métodos propuseram 

diagramas de entidade-relacionamento para modelar o aspecto de dados do sistema, 

e diagramas de fluxo de dados ou técnicas de decomposição funcional para modelar 

os aspectos dinâmicos de um sistema. 

A principal deficiência dessas abordagens estruturadas era a freqüente falta de 

consistência horizontal entre os dados e a parte dinâmica, e a falta de consistência 

vertical entre o domínio do mundo real e o modelo, assim como entre o modelo e a 

sua posterior implementação. 

Como solução para essas deficiências, o conceito de um tipo abstrato de dados, 

onde os dados e o comportamento dos objetos fossem fortemente acoplados, tornou- 

se popular no decorrer dos anos 80s. Este conceito formou a base para o paradigma 

orientado a objetos. Dessa forma, a idéia básica da orientação a objetos é a 

conseqüente aplicação do conceito de tipo de dados abstrato, combinando dados e 

funcionalidades. 

Segundo BECK e CUNNINGHAM (1989), projetos estruturados podem ser 

caracterizados num nível de abstração como sendo processos, fluxos de dados e 

repositórios, desconsiderando a linguagem de programação ou o ambiente 

operacional. De forma similar, modelos de projeto orientado a objetos, segundo os 

autores, baseiam-se em três princípios: classes, responsabilidades e colaboração. 

Sobre esses conceitos, BECK e CUNNINGHAM teceram os seguintes comentários: 

Classes. Os nomes das classes criam um vocabulário para a discussão do 

projeto. Portanto, um desafio durante a modelagem 00 é encontrar o conjunto 

adequado de palavras que descrevam as classes. Os autores argumentam que 

o nome de uma classe deve ser internamente consistente e auto-explicativo no 

contexto de um projeto. Os autores sugerem a utilização de um tempo 

considerável para a escolha de um conjunto de nomes adequados para as 

classes. 

Responsabilidade. Responsabilidades identificam problemas a serem 

resolvidos. Uma responsabilidade serve como uma forma de discussão de 

soluções em potencial. As responsabilidades de uma classe são expressas por 

um conjunto de orações verbais, cada uma contendo um verbo na voz ativa. 

Quanto maior o poder de expressão dessas orações, maior será o grau de 

concisão e poder do projeto. 

Colaboração. Uma importante característica do projeto 00 é que nenhum 

objeto (instância de uma classe) seja uma "ilha". Todos os objetos possuem 



relações com outros objetos, os quais demandam colaboração de serviços ou 

controle. Objetos são colaboradores no sentido que podem enviar ou receber 

mensagens de modo a satisfazer suas responsabilidades. 

KAINDL (1994) aponta ainda outros aspectos no que se refere a modelagem 

conceitual. Em um estudo que visou a comparação entre a Engenharia de Software e 

a Inteligência Artificial, o autor apontou três visões em modelagem: estrutura, 

comportamento e função/propósito. Nesse sentido: 

Estrutura. Uma descrição estrutural lida com componentes e seus 

relacionamentos. De acordo com WIRFS-BROCK (1994), isto corresponde a 

uma abordagem denominada "data-driven" (ex.: Um cavalo tem uma cabeça). 

Segundo KAINDL (1994), há um consenso de que a modelagem estrutural é 

muito útil. Ela deve incluir asâociações/relações estáticas entre objetos de 

domínio, e entre objetos de domínio e o sistema a ser construído. 

Comportamento. Uma descrição comportamental representa os 

comportamentos potenciais do sistema em termos de séries de ações e 

estados que ele irá passar ao longo do tempo. De acordo com WIRFS-BROCK 

(1994), isto corresponde a uma abordagem chamada "procedurar' (ex.: Um 

cavalo pode galopar, saltar etc). Segundo KAINDL (1994), há um consenso 

que é útil construir um modelo comportamental (casos de uso e cenários). 

FunçãolPropósito. Uma descrição funcional representa: (a) efeitos que alguns 

objetos têm sobre seu ambiente (CHANDARSEKARAN e JOSEPHSON, 1996), 

e (b) funções que têm algum propósito para seus agentes. Segundo KAINDL 

(1 994), num domínio bancário, por exemplo, a função "saque" tem o propósito 

de que o cliente tenha dinheiro disponível. Em geral, uma função tem vários 

propósitos. Um propósito adicional da função "saque" é que a quantidade 

sacada pelo cliente seja deduzida de sua conta. Isto pode ser comparado com 

a abordagem chamada "responsibility-driven" (ex.: Um cavalo tem de carregar 

coisas etc), onde uma função pode demandar várias responsabilidades. 

Portanto, para a elaboração do procedimento de abstração, decidiu-se levar em 

consideração os aspectos apontados por BECK e CUNNINGHAM (1989) e KAINDL 

(1994). Dessa forma, o procedimento para a abstração da informação para 00-PBR 

foi definido em quatro passos, a saber: 

1. Identificar classes e seus atributos; 

2. Identificar relacionamentos entre classes; 

3. Identificar as principais funcionalidades do sistema; 

4. Transformar as funcionalidades do sistema em responsabilidades, e 

distribuir essas responsabilidades entre as classes pertinentes. 



Das recomendações de BECK e CUNNINGHAM foram derivados os passos 1 e 

2 (referente ao conceito de Classe) e 4 (referente aos conceitos de Responsabilidade 

e Colaboração). Das recomendações de KAINDL (1994) foram derivados os passos I 

e 2 (visão de Estrutura), e 3 e 4 (visões de Comportamento e Função/Propósito). 

Ainda que 00-PBR tenha sido definida de forma a contemplar aspectos 

estruturais do sistema, optou-se, durante a avaliação piloto, por avaliar se 00-PBR 

poderia apoiar também a verificação de aspectos dinâmicos do sistema. Essa decisão 

foi motivada pela abordagem dirigida a responsabilidades "responsibility-driven" 

descrita em KAINDL (1994), que visa a extrair funcionalidades dos requisitos. 

Um risco dessa opção é uma eventual sobreposição de 00-PBR com a técnica 

PBR de usuário, que tem seu foco em aspectos dinâmicos. Entretanto, decidiu-se 

avaliar experimentalmente qual seria esse grau de sobreposição. 

Extra~ão de informações. Uma vez definidos os tipos de informação que um 

projetista deve levar em consideração durante a elaboração de um modelo de classes, 

buscou-se a definição de mecanismos que apoiassem a extração dessas informações 

dos requisitos. 

Nesse sentido, observou-se que a pesquisa sobre diretrizes que orientem o 

engenheiro de software na elaboração de um modelo de classes a partir de um 

documento de requisitos descrito em linguagem natural não é recente na Engenharia 

de Software. Diversos pesquisadores sugeriram a utilização de informações 

lingüísticas presentes em documentos de requisitos para a modelagem de classes. 

De acordo com MORENO (1997), pesquisas descritas em ABBOT (1983), 

ROLLAND e PROIX (1992) e BUCHHOLZ et a/. (1996) sugeriram mapear um 

substantivo comum a uma classe. BLOCK e MACMILLAN (1993), TJOA e BERGER 

(1993) e BUCHHOLZ et a/. (1995) propuseram relacionar uma estrutura "é um" com 

representação de herança entre classes. TSENG et a/. (1993) e NADURI e RUGEBER 

(1994), por sua vez, sugeriram associar expressões verbais com associações entre 

classes. 

Entretanto, conforme observou LARMAN (2001j, não é possível um 

mapeamento automático entre informações lingüísticas e classes conceituais, uma vez 

que palavras em uma linguagem natural tendem a ser ambíguas. 

Dessa forma, MORENO (1997) propôs um mapeamento entre um subconjunto 

de estruturas no mundo lingüística, chamado padrões linguísticos, e um subconjunto 

de componentes do mundo conceitual, chamado padrões conceituais. A solução 

encontrada pela autora foi transformar uma linguagem natural, que é potencialmente 

ilimitada, em uma linguagem natural mais restrita, denominada de "Utility Language", 



que possui sintaxe e semântica definidas. MORENO (1997) desenvolveu sua idéia 

levando em consideração a língua espanhola. 

Entretanto, apesar do reconhecimento do trabalho de MORENO (1997), optou-se 

pela definição de diretrizes que apoiassem a elaboração de modelos de classes a 

partir da definição de requisitos descritos informalmente através de uma linguagem 

natural. Dessa forma, eventuais ambigüidades, imprecisões e inconsistências 

decorrentes da utilização de uma linguagem natural, que prejudicassem a elaboração 

do modelo de classes, poderiam ser exploradas como potenciais indicadores da 

presença de defeitos no documento de requisitos. 

Na próxima subseção é apresentada a pesquisa para a definição do 

procedimento de utilização da informação de 00-PBR. 

5.3.4 Procedimento de Utilização da Informação 

No que se refere a definição do procedimento de utilização, buscou-se elaborar 

questões que apoiassem o revisor na identificação de defeitos no documento de 

requisitos sendo inspecionado. Portanto, como primeiro passo, tratou-se de identificar 

quais são os típicos defeitos passíveis de serem detectados em documentos de 

requisitos. 

Em relação aos defeitos passíveis de serem detectados, optou-se por dividi-los 

em duas categorias: (a) defeitos relacionados a abstração e (b) defeitos relacionados a 

aspectos gerais. 

Por defeitos relacionados a abstração, entende-se como quaisquer defeitos 

presentes nos requisitos que dificultem (ou mesmo impossibilitem) a construção de um 

modelo de classes, como a omissão de informações sobre tipos de atributos de 

classes, valores de estados etc. 

Por defeitos relacionados a aspectos genéricos, entende-se como defeitos que 

não prejudiquem diretamente a construção de um modelo de classes, mas que afetem 

a qualidade do artefato, dificultando o seu entendimento, por exemplo. 

Essa opção de defeitos relacionados a aspectos genéricos pode ser considerada 

uma nova proposta em relação a definição original das técnicas PBR. As 

características de qualidade verificadas originalmente eram associadas somente a 

verificação das informações necessárias para a construção da abstração associada a 

perspectiva; a verificação de aspectos que pudessem afetar o entendimento do 

documento não era contemplada. 

Seguindo a linha adotada durante a definição das técnicas PBR, decidiu-se 

utilizar a taxonomia de defeitos proposta em SHULL (1998), com o objetivo de 

possibilitar a categorização de eventuais defeitos detectados pela aplicação da técnica 



OO-PBR. A taxonomia de defeitos proposta leva em consideração as seguintes 

categorias: 

Omissão: um defeito do tipo omissão é caracterizado quando: ( I )  algum 

requisito importante relacionado a funcionalidade, ao desempenho, as 

restrições de projeto, ao atributo, ou a interface externa não foi incluído; (2) não 

está definida a resposta do software para todas as possíveis situações de 

entrada de dados; (3) faltam seções no documento de requisitos; (4) faltam 

referências de figuras, tabelas, e diagramas; (5) falta definição de termos e 

unidades de medidas. 

Ambigüidade: um requisito tem várias interpretações devido a diferentes 

termos utilizados para uma mesma característica ou vários significados de um 

termo para um contexto em particular. 

Inconsistência: dois ou mais requisitos são conflitantes e o conhecimento 

sobre o domínio não permite identificar qual requisito é verdadeiro. 

Fato Incorreto: um requisito descreve um fato que não é verdadeiro, 

considerando-se as condições solicitadas para o sistema. 

Informação Estranha: as informações fornecidas no requisito não são 

necessárias ou mesmo usadas. 

Outros: outros defeitos como a inclusão de um requisito numa seção errada do 

documento (um requisito funcional descrito numa seção de requisitos não 

funcionais, por exemplo). 

Vale ressaltar que a seguinte classificação de tipos de defeitos proposta nesta 

taxonomia não é ortogonal, ou seja, um determinado defeito pode ser classificado em 

uma ou mais categorias. Além disso, a proposta de tal taxonomia não é definitiva, e 

cada organização pode adaptá-la a sua realidade, incluindo ou excluindo as categorias 

identificadas. 

Nesse sentido, o procedimento de utilização da informação de OO-PBR, ou seja, 

o procedimento definido para a identificação de defeitos em um documento de 

requisitos inspecionado, foi composto por uma série de questões, que visavam a 

verificar os seguintes critérios de qualidade (IEEE 830, 1998; ROCHA ef a/., 2001): 

e Completeza; 

Clareza; 

Consistência; 

Corretude; 

Testabilidade; 

Organização Adequada. 



Na descrição de cada questão, optou-se por orientar explicitamente o revisor 

sobre a categoria de defeito a ser reportada, de acordo com a taxonomia de defeitos. 

5.3.5 Arquitetura de 00-PBR 

Tendo se estabelecido a estratégia para a definição dos procedimentos de 

abstração e de utilização, o desafio seguinte foi o de definir uma forma adequada para 

o mapeamento desses procedimentos. 

Na definição original de PBR (SHULL, 1998), por exemplo, optou-se por mapear, 

a cada passo do procedimento de abstração, um subconjunto de questões específicas 

ao passo, conforme ilustra a Figura 5.4. 

Passo 2 I 
lnstruç80 2.1 I 

2.i~ 

Queao  2.1 

Figura 5.4 - Mapeamento entre procedimentos de abstração e utilização na definição 

original de PBR. 

Passos para a coristruçh do tiiodelo 
S.. 

Qudla  2.M 

Através desse mapeamento, cada revisor deveria aplicar sequencialmente os 

passos de PBR, de forma a construir iterativamente o modelo físico de acordo com a 

perspectiva adotada (caso de uso, caso de teste ou projeto estruturado). Para a 

condução de cada passo, o revisor deveria aplicar as instruções que compunham o 

passo. Após a aplicação das instruções relacionadas ao passo em questão, tendo 

conseqüentemente construído uma iteração do modelo fisico, o revisor deveria 

responder a uma série de questões específicas a iteração construída. Tendo 

finalmente construído o modelo físico, o revisor seria orientado a examinar o modelo 

final de forma a responder a um conjunto final de questões. 

Uma vantagem dessa estratégia de mapeamento está justamente em manter o 

foco do revisor na aplicação de questões específicas ao passo sendo conduzido. 

Nesse caso, a premissa assumida é a de que o revisor, tendo acabado de finalizar a 

construção do passo, teria um maior poder crítico para responder a essas questões. 

Uma potencial desvantagem, entretanto, pode ser um eventual atraso na identificação 

tnsttuçties especíílcas para o modelo a QirestCtes para idetitiicaçiio ({e defeitos 



de defeitos, uma vez que o revisor teria de seguir todas as instruções do passo até 

começar a responder as questões para identificação de defeitos. 

Uma estratégia alternativa para o mapeamento dos procedimentos de abstração 

e de utilização foi utilizada em DENGER e CIOLKOWSKI (2003). Nessa proposta, a 

técnica de leitura é dividida em três seções, a saber: introdução, instruções e 

questões, conforme ilustra a Figura 5.5. 

Introdução 

Instrucões 

ItistrtiçZo 1.1 

hstrri$ao 1.2 

Itistrução 1.3 

lar;truç%o 1,N 

Questões O Indrupòes para a construgSo do modelo 
Questííes que compíiem a coluna de valítiaçs'o 

Figura 5.5 - Mapeamento entre procedimentos de abstração e de utilização adotado em 

DENGER e CIOLKOWSKI (2003). 

A seção de introdução descreve a perspectiva a ser assumida pelo revisor, além 

dos critérios de qualidade a serem observados durante a inspeção do artefato. A 

seção de instruções orienta o revisor a construir o modelo físico específico a 

perspectiva assumida. A seção de questões, por sua vez, contém questões que 

devem ser respondidas após o modelo físico ter sido construído de forma a permitir a 

identificação de defeitos no artefato inspecionado. 

Além de descrever explicitamente os critérios de qualidade a serem observados 

pelo revisor, uma outra inovação dessa abordagem de mapeamento refere-se a 

presença da coluna de validação em cada instrução da seção de instruções. Essa 

coluna de validação contém questões que visam a tentar: (a) garantir que cada 

instrução foi realizada por completo e de forma correta, e (b) orientar o revisor na 

identificação de defeitos específicos a instrução sendo seguida. 

Como exemplo da aplicação dessa abordagem referente a coluna de validação 

pode ser citado uma instrução para a construção de um modelo de classes. Uma 

hipotética instrução seria: "Para cada atributo extraído verifique se foi especificado um 

provável tipo básico do atributo". Tal instrução poderia conter uma coluna de validação 

associada contendo questões do tipo: "Foi possível identificar os tipos de todos os 

atributos presentes em todas as classes do modelo?". Como efeito da presença da 

coluna de validação, o revisor supostamente não teria de esperar até o final da 

execução do passo, como na proposta de SHULL (1998), para identificar defeitos no 

artefato sendo inspecionado. 



No que se refere a arquitetura a ser adotada para mapear os procedimentos de 

abstração e de utilização, apesar da proposta de DENGER e CIOLKOWSKI (2003) 

referente a coluna de validação ser interessante (Figura 5.5), optou-se pela sua não 

adoção, haja vista que a sua presença aumentou consideravelmente o tamanho da 

técnica (de duas para três páginas). Dessa forma, a proposta de SHULL (1998), de se 

ter questões específicas acopladas a cada passo (Figura 5.4) foi adotada. 

Portanto, decidiu-se dividir-se a técnica de leitura em três seções, porém com 

nomes e objetivos diferentes da proposta de DENGER e CIOLKOWSKI (2003). A 

justificativa para tal decisão, foi a necessidade de integrar os dois tipos de questões 

identificados para o procedimento de utilização da informação (defeitos relacionados a 

abstração e a aspectos gerais, conforme descrito na seção 5.3.4). 

Dessa forma, as seções definidas na primeira versão de 00-PBR foram: 

instruções, passos e questões. Na seção de instruções foram determinados os 

procedimentos os quais o revisor deve seguir para aplicar a técnica de forma 

adequada. A seção de passos continha orientações para a construção do modelo 

físico, além de questões referentes a identificação de defeitos relacionados a 

abstração, ou seja, defeitos relacionados ao passo executado para a construção do 

modelo físico. Finalmente, na seção de questões, encontravam-se listadas as 

questões para a identificação de defeitos relacionados a aspectos gerais, 

independentemente da construção do modelo físico. 

5.4 Primeira Versão de 00-PBR 

Como resultado do desenvolvimento dos procedimentos de abstração e de 

utilização, e da posterior integração desses procedimentos em uma arquitetura, uma 

primeira versão da técnica 00-PBR foi definida. A Figura 5.6 resume o processo de 

definição de 00-PBR. 

Elaborar tnodelo de classes. Verificar completeza; 
Verificar clareza; 
Verificar consistência, 

Procedimentos para construir um ) E1aborar westões de forma a 
modela de classes e pedir dos 1 verificar cada slriblrto de 
rquisitos. quaiidade. 

Possibilitar identificação d s  modelo de classes e a responder 
defeitos em documentos de questões visando B idenltficaçbo 
requisitos de soflware, I de requisitos defertos de em software. documentos de 

00-PBR: 

Figura 5.6 - Arquitetura de 00-PBR, uma técnica de leitura para revisão de requisitos. 

Orientar o revisor a elaborar um 



A técnica 00-PBR, que combina os dois procedimentos, orienta os revisores a 

produzirem um modelo físico (no caso, um modelo de classes), o qual será analisado 

posteriormente de forma a permitir ao revisor responder questões relacionadas a 

identificação de defeitos em documentos de requisitos de software descritos em 

linguagem natural. A primeira versão de 00-PBR é apresentada no Apêndice B.I. Um 

extrato da versão original da técnica é apresentado na Figura 5.7. 

Figura 5.7 - Extrato da primeira versão de 00-PBR. 

Para auxiliar a construção do modelo de classes, e o relato de discrepâncias 

identificadas pelos revisores, foram desenvolvidos alguns formulários, 

No que se refere a construção do modelo de classes, foram desenvolvidos o 

Formulário de Classes (Apêndice B.2) e o Formulário de Funcionalidades (Apêndice 

B.3). O objetivo desses formulários estava em permitir ao revisor preencher 

informações extraídas do documento de requisitos que o auxiliassem na construção do 

modelo de classes. Portanto, uma observação importante sobre 00-PBR, é que a 

instrumentação proporcionada pela técnica não visa a apoiar a construção de modelo 

de classes, mas sim a extração de informações que apóiem a construção de um 

modelo de classes. Dessa forma, a construção de um esboço de modelo de classes 



pelo revisor poderia ser feita baseada nas informações presentes em tais formulários, 

seja através de um aplicativo de software ou de lápis e papel, por exemplo. 

Em relação a identificação de discrepâncias, foi desenvolvido o Formulário de 

Discrepâncias (Apêndice B.4). Esse formulário tinha como objetivo permitir o relato de 

informações como a descrição da discrepância, o tipo da discrepância, a localização 

da discrepância no documento de requisitos etc. 

5.5 Avaliação Piloto de 00-PBR 

Tendo definido-se a primeira versão da técnica 00-PBR, decidiu-se por avaliar a 

sua aplicação em um exercício prático. Esse exercício, doravante chamado de 

avaliação piloto, não teve como objetivo o teste de hipóteses; a formulação de 

quaisquer hipóteses durante essa etapa inicial de elaboração da técnica poderia ser 

vista como mera especulação, dado o grau de imaturidade de uma tecnologia recém- 

definida. 

A avaliação piloto de 00-PBR teve como objetivo proporcionar aos 

pesquisadores um entendimento sobre 00-PBR decorrente da aplicação prática da 

técnica. Portanto, mesmo que durante a condução da avaliação piloto tenha havido o 

cuidado de medir-se a efetividade e a eficiência no que diz respeito a detecção de 

defeitos proporcionada por 00-PBR, por exemplo, esse não foi o foco do exercício. 

Pretendia-se durante a condução da avaliação piloto avaliar principalmente a 

usabilidade e a utilidade de 00-PBR. Acreditava-se que a falha no atendimento 

satisfatório desses dois fatores poderia comprometer uma futura avaliação 

experimental de 00-PBR. Conforme descrito no Capítulo 4, a usabilidade e a 

utilidade, ou seja, a crença do usuário de que a aplicação de uma determinada 

tecnologia possibilita uma melhoria na condução de suas tarefas, são fundamentais 

para a aceitação (e aplicação efetiva) de uma tecnologia. 

Além disso, procurou-se estimular os participantes a tecerem quaisquer 

comentários que julgassem pertinentes acerca dos materiais envolvidos na avaliação 

piloto. Nesse sentido, o relato de críticas (positivas ou negativas) e sugestões poderia 

fornecer um indicativo sobre os potenciais pontos fortes e fracos de 00-PBR. 

Dessa forma, optou-se pela utilização de participantes com experiência 

reconhecida na condução de inspeções de software aplicando outras técnicas de 

leitura, em particular outras perspectivas de PBR. Esperava-se que a obtenção de 

comentários sobre a aplicação de 00-PBR provenientes de participantes com 

experiência na aplicação de outras técnicas de leitura pudesse possibilitar a 

identificação de oportunidades de melhoria de forma a proporcionar o refinamento de 

00-PBR. A avaliação piloto é descrita em maiores detalhes na próxima subseção. 



5.5.1 Descrição da Avaliação Piloto 

Objetivo da Avaliação Piloto. Analisar a técnica 00-PBR com o propósito de 

entendê-la em relação a sua aplicação prática do ponto de vista dos pesquisadores no 

contexto de um exercício de avaliação conduzido por participantes com experiência na 

aplicação de técnicas de leitura. 

Participantes. Para a avaliação piloto foram utilizados dois participantes com 

experiência na condução de inspeções de software na indústria, e na elaboração de 

modelos de classes. Além disso, conforme descrito anteriormente, os participantes 

utilizados possuíam experiência também na aplicação de outras técnicas de leitura, 

entre elas PBR perspectiva do usuário e OORT's. 

Material Aplicado. A técnica 00-PBR utilizada durante a avaliação piloto era 

constituída, além das diretrizes para a aplicação da técnica em si, pelos formulários de 

classes, de funcionalidades, e de discrepâncias. Além disso, foram disponibilizados 

para os participantes um questionário de avaliação do exercício piloto e um material de 

treinamento. 

O questionário de avaliação visava a caracterizar a usabilidade e a utilidade de 

00-PBR relatadas pelos participantes. Além disso, foram disponibilizadas questões 

para avaliar o nível de conformidade com o processo de 00-PBR, e o efeito da 

orientação ativa, ou seja, avaliar se a construção de um modelo de classes durante a 

aplicação de 00-PBR possibilita um melhor desempenho no que se refere a detecção 

de defeitos. O questionário continha ainda campos para o preenchimento de 

comentários dos participantes sobre o material utilizado no estudo e sobre os 

procedimentos adotados na avaliação piloto, como o treinamento etc. 

O material de treinamento, por sua vez, era constituído por uma apresentação 

em transparências. Esse material visava a descrever sucintamente o propósito do 

exercício e a aplicação de 00-PBR. Além disso, o material continha ainda os 

procedimentos a serem seguidos pelos participantes durante a avaliação piloto, como 

o material a ser entregue, a forma pela qual tal material deveria ser entregue etc. 

Documento Inspecionado. Foi utilizado um documento de requisitos de software 

para o desenvolvimento de uma ferramenta de construção de modelos de caso de 

uso. Os requisitos estavam descritos em língua portuguesa. O documento continha 7 

páginas, possuindo 21 requisitos e I I restrições. 

Descriçâo do Exercício. A avaliação piloto foi realizada no contexto de uma sessão 

de inspeção assíncrona. Foram enviados por correio eletrdnico o seguinte material 

para os participantes: 



Material de treinamento, composto por uma apresentação em transparências; 

Um documento de requisitos de software; 

A técnica 00-PBR, composta por: formulários de funcionalidades, de classes, 

de discrepâncias, e pelas diretrizes para a aplicação de 00-PBR; 

Um questionário de avaliação do exercício. 

Os participantes tiveram o prazo de uma semana para a entrega dos resultados 

do exercício. Como resultado do exercício, os participantes tinham de entregar os 

formulários de discrepância, de classes, e de funcionalidades devidamente 

preenchidos. Além disso, tinham de entregar o esboço do modelo de classes 

construído pela aplicação de 00-PBR e o questionário de avaliação do exercício 

respondido. Na próxima subseção, são apresentados os principais resultados da 

avaliação piloto da técnica 00-PBR. 

5.5.2 Resultados da Avaliação Piloto 

Os principais resultados decorrentes da avaliação piloto de 00-PBR são 

apresentados a seguir. Os resultados são divididos em tópicos referentes a 

usabilidade, a utilidade, aos aspectos de modelagem estrutural e dinâmica, e as 

observações gerais relatadas acerca de 00-PBR. 0 s  resultados de cada um desses 

tópicos são seguidos por discussões abordando as decisões tomadas. 

5.5.2.1 Usabilidade de 00-PBR 

A discussão sobre a usabilidade de 00-PBR é dividida por tópicos, descritos a 

seguir. 

Dificuldade na aplicação dos passos de 00-PBR. Os participantes avaliaram como 

difícil a aplicação dos passos 3 e 4 de 00-PBR. (-"Qual a abstração correta para 

identificar funcionalidades? A idéia é fazer a identificação de métodos de uma 

classe?"). Esses passos tratavam da identificação de funcionalidades do sistema 

(passo 3) e da posterior divisão dessas funcionalidades em responsabilidades, que 

deveriam então ser distribuídas entre as classes responsáveis (passo 4). 

Como ilustração da aplicação dos passos 3 e 4, cita-se um hipotético requisito 

funcional descrito como: "O avião deve iniciar procedimento de pouso quando a cabine 

de controle assim o permitir. Quando o avião pousar, a cabine de controle deve tornar 

a pista de pouso livre". 

De acordo com o passo 3, o revisor deveria abstrair o requisito funcional de 

forma a identificar qual funcionalidade o requisito representa. Um exemplo para o 

requisito descrito anteriormente seria: "Gerenciar pouso de avião". Além disso, o 



revisor deveria identificar na descrição do requisito as prováveis classes candidatas a 

satisfazerem tal funcionalidade. Exemplos de tais classes seriam: "avião", "cabine de 

controle" e "pista de pouso". 

Durante a aplicação do passo 4, o revisor deveria dividir as funcionalidades 

identificadas no passo 3 em uma ou mais responsabilidades. Como exemplos para a 

funcionalidade "Gerenciar Pouso" citam-se as seguintes responsabilidades: "iniciar 

pouso", "permitir pouso", e "ficar livre". 

Após essa divisão, o revisor deveria, ainda de acordo com o passo 4, distribuir 

tais responsabilidades entre as classes candidatas identificadas no passo 3. Um 

exemplo seria atribuir a responsabilidade "iniciar pouso" para a classe avião, "permitir 

pouso" para a classe "cabine de comando", e "ficar livre" para a classe "pista de 

pouso". 

Nível de Conformidade. A dificuldade na aplicação de tais passos pôde ser 

observada ainda pelo baixo nível de conformidade com o processo de 00-PBR 

relatado pelos participantes. Participantes admitiram ter seguido efetivamente a 

técnica somente até a condução do passo 3. 

Falta de foco na busca por informações. Um participante relatou ainda que para 

extrair as informações necessárias para o preenchimento das funcionalidades teve de 

percorrer o documento diversas vezes. As informações necessárias para o 

preenchimento das funcionalidades encontravam-se dispersas pelo documento. 

Como exemplo, o participante citou a identificação dos dados de entrada 

requeridos para cada funcionalidade. Tal identificação, .segundo o participante, 

requeria a leitura do documento diversas vezes. Entretanto, o participante registrou 

não saber como isso poderia ser resolvido na definição da técnica, uma vez que essa 

característica depende da estrutura específica de cada documento inspecionado. 

Sentenças descritas em locais inadequados. Os participantes observaram que 

algumas sentenças de 00-PBR estavam descritas em locais inadequados. Como 

exemplo, cita-se a sentença "Não tente ser exaustivoJ'. Esta sentença tinha por 

finalidade orientar o revisor a não investir muito tempo na construção do modelo, e sim 

na detecção de defeitos nos requisitos. Entretanto, como estava localizada ao final do 

passo 2, o revisor só poderia tomar conhecimento dessa orientação tardiamente, ou 

seja, depois de ter identificado as classes e relacionamentos do modelo. 

Preenchimento dos Formulários. Participantes relataram terem tido dificuldades no 

preenchimento dos formulários utilizados na avaliação. Como exemplo, ambos os 

participantes tiveram dificuldades no preenchimento do campo relativo ao tempo, 



presente no Formulário de Discrepâncias. Entre as dificuldades relatadas, encontram- 

se: 

"Como contar o tempo?". 

"Conta-se o tempo de quando se começou a ler os requisitos ou a partir 

da 1 a discrepância detectada?". 

A análise dos formulários de classes produzidos pelos participantes apontou que 

a presença do campo para o registro de que um determinado atributo representava um 

estado não contribuiu para a identificação de defeitos, como foi pensado inicialmente. 

Além disso, um participante apontou que a técnica 00-PBR sugeria primeiro a 

identificação do conceito (nome do atributo) e depois a tipificação do mesmo (tipo do 

atributo). Apesar disso, no Formulário de Classes, esses campos estavam invertidos, o 

que induzia ao preenchimento em ordem inversa. 

No Formulário de Funcionalidades, houve dúvidas sobre o preenchimento dos 

campos relativos a casos de sucesso e de erro, e dos campos relativos as pré- e pós- 

condições para as funcionalidades. Participantes relataram terem ficado confusos com 

a similaridade desses passos com a modelagem de casos de uso. 

Discussão. Devido as dificuldades relatadas na condução dos passos 3 e 4 de 80- 

PBR, decidiu-se alterar a técnica com o objetivo de detalhar a descrição desses 

passos através da ilustração de exemplos práticos. 

A dispersão de informações que dificultou o preenchimento das funcionalidades 

pode ser vista como um fator de baixa qualidade do documento de requisitos. Por isso, 

decidiu-se alterar 00-PBR com o objetivo de criar uma nova questão na técnica 0 0 -  

PBR para capturar esse tipo de situação. 

Para evitar a leitura tardia de recomendações sobre a modelagem, decidiu-se 

mover quaisquer recomendações presentes no decorrer da técnica para a sessão de 

"instruções", localizada no início da técnica. 

Dúvidas referentes ao preenchimento dos formulários de classes, de 

funcionalidades, e de discrepâncias podem ter sido decorrentes da falta de orientação 

do material de treinamento oferecido aos participantes durante a avaliação piloto. Com 

isso, decidiu-se contemplar o preenchimento desses formulários durante as sessões 

de treinamento em futuros estudos. 

Além disso, para tentar minimizar eventuais dúvidas sobre o preenchimento dos 

casos de sucesso e de erro, e das pré- e pós-condições, presentes no Formulário de 

Funcionalidades decidiu-se alterar os passos de 00-PBR visando a incluir um maior 

nível de detalhamento na orientação sobre o preenchimento desses campos, através 

da ilustração de exemplos práticos. 



5.5.2.2 Utilidade de 00-PBR 

Um aspecto positivo relatado por um participante foi o de que as questões para a 

detecção de defeitos estavam descritas de forma clara e objetiva. Segundo relato do 

participante, as questões "tornaram bem mais fácil a identificação de defeitos". Além 

disso, os dois participantes relataram que a técnica 00-PBR os apoiaram na detecção 

de defeitos que possivelmente passariam desapercebidos caso tivessem inspecionado 

o documento de forma ad hoc. 

Ainda no que se refere a detecção de defeitos, a Tabela 5.1 descreve os 

resultados quantitativos obtidos na avaliação piloto. O tempo de inspeção apresentado 

deve ser analisado com cautela, haja vista que, por tratar-se de uma avaliação piloto, 

os participantes foram orientados a registrar comentários a respeito da técnica e da 

condução da avaliação. Logo, o tempo despendido na condução do exercício não foi 

investido em sua totalidade apenas na condução da inspeção. 

Tabela 5.1 - Resultados quantitativos da avaliação piloto de 00-PBR. 

I Inspetor I Qtde. de Defeitos I Tempo (minutos) I CustolEficiência ] 

Os resultados chamaram a atenção para a baixa quantidade de defeitos 

detectados pelos participantes. Outro efeito observado foi o elevado tempo (410 

minutos) investido por um dos participantes na condução do exercício. Ao analisar-se 

a documentação produzida por este participante, percebeu-se que o modelo de 

classes produzido foi bastante elaborado. Em entrevista conduzida informalmente 

após a avaliação piloto, o participante relatou que demandou um esforço significativo 

do tempo total de inspeção na construção do modelo. 

Os participantes avaliaram como positivo o efeito da construção do modelo de 

classes durante a inspeção dos requisitos. Segundo os participantes, o fato de terem 

construído tal modelo permitiu uma maior compreensão dos requisitos, confirmando 

(BERLING e RUNESON, 2003), (DENGER et a/., 2004) e (BERLING e THELIN, 2004). 

Um detalhe interessante foi que, por motivo de descuido dos pesquisadores, as 

questões "Q4" e "Q5", localizadas ao final de 00-PBR, estavam idênticas; entretanto, 

apenas um dos participantes relatou esse problema. 

Um participante observou a carência na técnica 00-PBR de questões para 

identificação de defeitos sobre relacionamentos entre classes. Baseado nessa 

observação, os pesquisadores notaram também a ausência de questões para 

identificação de defeitos no documento de requisitos relacionados a outros aspectos 

de modelagem. Como exemplo, a técnica 00-PBR, em seu passo 2, orientava o 



revisor a extrair informações sobre a multiplicidade dos relacionamentos; entretanto, 

não havia nenhuma questão orientando o revisor a identificar defeito no documento de 

requisitos, caso o documento não contivesse informações que possibilitassem ao 

revisor determinar a multiplicidade de tais relacionamentos. 

Discussão. Resultados quantitativos da avaliação piloto chamaram a atenção para o 

baixo índice de defeitos detectados. Por outro lado, observou-se a alta qualidade dos 

modelos de classes produzidos. Tais observações, somadas aos comentários dos dois 

participantes, levam a crer que o alto nível de detalhamento dos passos para a 

construção do modelo de classes induziu tais participantes a investirem um maior 

tempo na construção do modelo de classes do que na detecção de defeitos no 

documento de requisitos sendo inspecionado. 

Entretanto, como descrito anteriormente, o objetivo de 00-PBR é a detecção de 

defeitos em documentos de requisitos. A construção do modelo de classes tem 

importância secundária, servindo apenas como um instrumento para a detecção de 

defeitos. Baseado nessas observações decidiu-se alterar 00-PBR para: 

Enfatizar que o objetivo da técnica 00-PBR não é a construção do modelo 

de classes, e sim a detecção de defeitos; 

Substituir referências a "modelo inicial de projeto" por "esboço de modelo de 

classes". 

No que se refere as questões localizadas ao final de 00-PBR que se 

encontravam repetidas ("Q4" e "QS"), de acordo com LAITENBERGER et a/. (2002), 

revisores, devido aos efeitos da fadiga e tédio, acabam investindo mais esforço nas 

páginas iniciais do documento do que nas finais. Dessa forma, o fato de um 

participante não ter relatado a duplicação das questões pode ser considerado um 

efeito negativo da extensão de 00-PBR (1 9 questões divididas em 2 páginas). 

Com isso, decidiu-se analisar em um estudo posterior, qual é a contribuição de 

cada questão para a detecção de defeitos. Essa investigação poderia prover indícios 

sobre quais questões de 00-PBR realmente levam a detecção de defeitos, e quais 

questões não produzem os resultados esperados. Dessa forma, algumas das 

questões previstas em 00-PBR poderiam ser reescritas ou excluídas da técnica. 

5.5.2.3 Modelagem Estrutural versus Modelagem Dinâmica 

Um indício do risco de orientar o revisor na modelagem de aspectos estruturais e 

dinâmicos do sistema pôde ser observado através da dificuldade relatada por um 

participante. Tal participante argumentou que a orientação para a execução desse 

passo seria mais adequada para a construção de um diagrama de seqüência, não 



para um modelo de classes. Um diagrama de seqüência, conforme descrito 

anteriormente, tem como objetivo permitir a modelagem de aspectos dinâmicos do 

sistema. 

Entretanto, esse efeito não pôde ser analisado satisfatoriamente na condução da 

avaliação piloto. Os passos 3 e 4, responsáveis pela modelagem dinâmica do sistema, 

foram considerados de difícil aplicação pelos participantes. Portanto, antes de tirar 

qualquer conclusão precipitada, resolveu-se reescrever os passos 3 e 4, de forma a 

aprimorar a orientação ao revisor na aplicação desses passos. 

5.5.2.4 Observações Gerais sobre 00-PBR 

Em geral, os comentários dos participantes sobre a técnica 00-PBR ficaram 

restritos as diretrizes para a construção do modelo de classes. Pouco foi comentado 

em relação a outros aspectos da técnica, como as questões para a detecção de 

defeitos etc. Conforme descrito anteriormente, isso pode ser visto como um indício da 

percepção dos participantes sobre a proposta de 00-PBR. Possivelmente os 

participantes relacionaram a técnica 00-PBR a um instrumento para a construção de 

modelos de classes, ao invés de detecção de defeitos em documentos de requisitos. 

Alguns exemplos de comentários relacionados exclusivamente a construção de 

modelos de classes: 

"Quando o atributo não tem um tipo e sim um conjunto de valores, coloca-se um 

tipo mesmo assim?". 

e "Herança é mais facilmente reconhecida por "é um tipo de". A frase "é um" pode 

dar margem a dúvidas". 

Conforme descrito anteriormente, esse efeito provavelmente deveu-se ao alto 

nível de orientação para a construção de modelos de classes de 00-PBR. 

Para facilitar a leitura do documento de requisitos, um participante sugeriu 

adaptar 00-PBR a algum modelo específico de documento de requisitos, como o 

descrito no padrão IEEE 830 (IEEE 830, 1998), por exemplo. 

Um detalhe interessante foi de que o documento de requisitos inspecio~ado 

tratava de uma ferramenta para modelagem de casos de uso. Ambos os participantes 

relataram que isso pode ter causado certa confusão, uma vez que a técnica 00-PBR 

e o documento de requisitos inspecionado utilizavam os mesmos nomes para relatar 

diferentes conceitos (ex. "relacionamentos entre casos de uso" no documento de 

requisitos e "relacionamentos entre classes" na técnica 00-PBR). 

Discussão. Ao invés de oferecer ao revisor um alto nível de detalhamento sobre a 

construção de modelos de classes, decidiu-se assumir que uma premissa para a 



aplicação de 00-PBR é a habilidade para a modelagem orientada a objetos; não é 

papel de 00-PBR "ensinar" a modelar 00, mas sim, a orientar o revisor a detectar 

defeitos no documento de requisitos. Dessa forma, decidiu-se alterar 00-PBR com o 

objetivo de excluírem-se detalhes acerca da modelagem de classes, e acrescentar 

mais detalhes para a detecção de defeitos. 

5.5.3 Alterações de 00-PBR 

Em decorrência dos resultados discutidos na subseção anterior, foram definidas 

as seguintes ações corretivas: 

Enfatizar que o objetivo da técnica não é construir o modelo, mas revisar os 

requisitos de forma a detectarem-se defeitos. 

Reduzir o nível de detalhamento dos passos de 00-PBR sobre a construção do 

modelo de classes. Enfatizar que deseja-se registrar informações para a 

construção do modelo; não construir um modelo de classes completo. 

Aumentar o nível de detalhamento das questões de 00-PBR de forma a centrar o 

esforço do revisor na detecção de defeitos. 

Substituir as sentenças "modelo inicial de projeto" por "esboço de modelo de 

classes". 

Incluir questões referentes a identificação de defeitos relacionados a construção 

do modelo de classes. 

Apesar de um participante ter relatado dificuldade na condução dos passos 3 e 4 

de 00-PBR, decidiu-se pela permanência desses passos, com o objetivo de obter 

uma melhor avaliação em estudo posterior. Entretanto, esses passos devem ser 

reescritos, com o objetivo de melhorar o entendimento desses passos. 

Indicar na técnica que a dispersão de informações é uma medida da baixa 

qualidade do documento de requisitos. Incluir uma questão para relatar essa 

característica como um provável defeito. 

Incluir questões relacionadas a identificação de defeitos ao final do passo 2 de 

00-PBR, que trata da identificação de relacionamentos entre os conceitos. 

Alterar as referências a "funcionalidades" descritas nos passos 3 e 4 para 

"funcionalidades do sistema", com o objetivo de tentar distinguir essas 

funcionalidades de eventuais responsabilidades de classes. 

Decidiu-se, por enquanto, não atrelar a técnica 00-PBR a um determinado 

modelo de documento, como o descrito no padrão IEEE. 



entendimento refinado acerca da aplicação prática da nova técnica. A avaliação piloto 

utilizou dois participantes com experiência em inspeções de software aplicando outras 

técnicas de leitura, como PBR (SHULL, 1998) e OBRT's (TRAVASSOS et ai., 1999). 

Através dos resultados obtidos dessa avaliação piloto, somados aos comentários 

dos participantes sobre a aplicação prática de 00-PBR, descobriu-se que: 

O alto nível de detalhamento dos passos para o esboço do modelo de classes 

proporcionado pela técnica 88-PBR induzia o revisor a investir a maior parte do 

esforço na construção de tal modelo do que na identificação de discrepâncias no 

documento de requisitos sendo inspecionado; 

0 A dificuldade em se aplicar os passos 3 e 4 de 00-PBR, que se referem a 

identificação de funcionalidades do sistema, e a posterior divisão dessas 

funcionalidades em responsabilidades entre as classes, respectivamente, não 

possibilitou a aplicação efetiva do processo proposto por 00-PBR; 

O conjunto de questões de 00-PBR encontrava-se limitado, não contemplando a 

detecção de certos defeitos referentes a construção de modelos de classes. 

Nesse sentido, ações corretivas foram planejadas e executadas. Como 

conseqüência da execução dessas ações corretivas, 00-PBR foi alterada, gerando-se 

uma segunda versão da técnica (Apêndice C.1). 

Dessa forma, com o propósito de analisar as modificações realizadas, visando a 

avaliar se de fato tais modificações representaram melhorias significativas na técnica, 

foram conduzidos dois estudos de observação. Os estudos de observação são 

apresentados no próximo capítulo. 



Capítulo 6 - 00-PBR: Estudos Experimentais de 

Após a definição de 00-PBR, e da condução de uma avaliação piloto que 

permitiu o refinamento da técnica, são apresentados neste capítulo dois estudos 

experimentais de observação. Esses estudos tiveram por objetivo permitir aos 

pesquisadores um maior entendimento sobre a aplicação de 00-PBR, de forma a 

possibilitar a caracterização do grau de maturidade da técnica. 

No capítulo anterior foi apresentada uma nova técnica de leitura, denominada 

00-PBR. 00-PBR tem por objetivo apoiar a detecção de defeitos em documentos de 

requisitos de software, explorando aspectos da orientação a objetos. 

Em adição ao processo de definição de 00-PBR, foi descrita também a 

condução de uma avaliação piloto que permitiu aos pesquisadores obterem um 

entendimento refinado acerca da aplicação prática da nova técnica. Como resultado 

da avaliação piloto conduzida, oportunidades de melhoria foram identificadas e 

implementadas, gerando uma segunda versão de 00-PBR (Apêndice C.1). 

Entretanto, a condução de apenas uma avaliação piloto não foi suficiente para 

caracterizar o grau de maturidade de 00-PBR. Nem para proporcionar aos 

pesquisadores um entendimento satisfatório sobre sua aplicação. Diversas questões 

permaneceram em aberto, entre elas: 

As alterações implementadas nos passos 3 e 4 de 00-PBR representam uma 

melhoria no que se refere a usabilidade da técnica? Caso positivo, qual o efeito da 

aplicação efetiva desses passos na aplicação de 00-PBR? 

As questões de 00-PBR levam a detecção de defeitos no documento de requisitos 

sendo inspecionado? Quais questões apóiam a detecção de defeitos? Quais são 

inócuas para essa finalidade? 

A estratégia adotada no que se refere ao mapeamento entre os procedimentos de 

abstração e de utilização (subseção 5.3.5 do Capítulo 5) apóia o revisor no esboço 

de um modelo de classes e na identificação de defeitos de uma forma 

relativamente simples e efetiva? 

Qual o efeito da aplicação da técnica 00-PBR no contexto de um ciclo de vida? 

As respostas para essas questões são fundamentais para a caracterização do 

grau de maturidade de 00-PBR. Ao explorar essas questões, seria possível identificar 

as limitações e os pontos positivos da técnica, permitindo direcionar os esforços de 



pesquisa. Dessa forma, a falha em responder essas questões pode comprometer 

consideravelmente futuras avaliações experimentais sobre a comparação de 00-PBR 

com outras abordagens de inspeção de requisitos adotadas na indústria de software. 

Portanto, para responder satisfatoriamente essas questões, foi necessário 

conduzir novos estudos. Dada a natureza das questões levantadas, que visavam a 

caracterização da maturidade de 00-PBR, optou-se pela condução de estudos de 

observacão. A justificativa para a escolha de estudos de observação segue as 

recomendações da metodologia para introdução experimental de processos de 

software descrita em SHULL et a/. (2001). De acordo com essa metodologia, o 

propósito de um estudo de observação é permitir aos pesquisadores obterem uma 

compreensão refinada a respeito da aplicação prática de uma determinada tecnologia. 

Nesse sentido, a condução de um estudo de observação possibilitaria a coleta 

de dados sobre a aplicação de 00-PBR, oferecendo uma oportunidade para que 

pesquisadores presenciem eventuais dificuldades que os indivíduos possam enfrentar 

durante a aplicação da técnica. 

A condução desses estudos de observação possibilitou a coleta de dados sobre 

a aplicação de cada passo e questão previstos em 00-PBR. A análise desses dados 

permitiu, entre outros: 

a) Avaliar como cada passo de 00-PBR contribui positiva ou negativamente 

para a construção de um esboço de modelo de classes; 

b) Avaliar como cada questão de 00-PBR contribui para a identificação de 

discrepâncias no documento de requisitos inspecionado; 

c) Identificar eventuais formas alternativas de aplicar a técnica 00-PBR que, 

caso julgadas pertinentes, poderiam ser incorporados a técnica 00-PBR, na 

forma de questões para identificar discrepâncias, por exemplo. 

Os estudos de observação são descritos nas próximas seções. 

6.2 Primeiro Estudo de Observação 

Nesta seção é apresentado o primeiro estudo de observação conduzido. Além 

da descrição do estudo, são apresentados também os principais resultados obtidos, as 

lições aprendidas e as alterações implementadas em 00-PBR. 

6.2.1 Descrição do Primeiro Estudo 

Conforme descrito anteriormente, esperava-se, como resultado da condução de 

um estudo de observação, obter dos participantes envolvidos informações que 

contribuíssem para o refinamento de 00-PBR. Além disso, esperava-se também obter 



indícios de que a aplicação de 00-PBR atinge o seu objetivo proposto (detecção de 

defeitos), de forma a justificar a continuação de sua avaliação experimental. 

O primeiro estudo de observação foi conduzido em um ambiente acadêmico, no 

contexto da disciplina de Engenharia de Software Orientado a Objetos (ES-00) de um 

curso de graduação de computação. Esse curso envolveu alunos do Departamento de 

Engenharia Eletrônica e Computação, e do Instituto de Matemática, ambos da UFRJ. 

O estudo empregou 15 estudantes como participantes, dos quais apenas 13 

entregaram seus resultados conforme combinado. 

Devido as restrições de calendário existentes no ambiente onde o estudo foi 

realizado, não foi possível realizar uma sessão de inspeção assistida pelos 

pesquisadores; as inspeções foram realizadas individualmente de forma assíncrona. 

Para tratar essas restrições decidiu-se, após a realização das inspeções 

individuais, pelo preenchimento de um questionário de avaliação do estudo e pela 

realização de uma sessão de entrevistas com os participantes. O objetivo do 

questionário de avaliação do estudo e da sessão de entrevistas foi obter dos 

participantes relatos sobre como ocorreu a aplicação da técnica. Portanto, apesar do 

estudo não ter sido assistido pelos pesquisadores, resolveu-se manter seu nome como 

estudo de observação metaforicamente, de forma a ressaltar o propósito do estudo. 

Durante esse estudo, foi possível também analisar o impacto de 00-PBR no 

contexto de um ciclo de vida de desenvolvimento. Durante a disciplina ES-00, os 15 

estudantes foram organizados em cinco equipes diferentes. Cada equipe tinha como 

responsabilidade desenvolver um sistema de software no decorrer da disciplina. Tais 

sistemas deveriam ser desenvolvidos como aplicações web utilizando o paradigma 

orientado a objetos. Além disso, cada um desses sistemas envolvia um domínio de 

aplicação diferente (Tabela 6.1). 

Tabela 6.1 - Equipes e temas. 

Coral I Ferramenta para a '  construção e manutenção de matriz de 
rastreabilidade de requisitos em projetos de software. 

Equipe 

Jararaca Aplicação para gerência de configuração e manutenção de I computadores. 

Sistema 

I Urutu I Componentes e serviços web para a realização de votação. I 

I Cascavel I Ferramenta para configuração e alocação de serviços em ambientes 
de engenharia de software experimental. 

1 Surucucu I Sistema para gerência e controle de inventário patrimonial. I 
Para o desenvolvimento desses sistemas, cada equipe teve de seguir o 

processo de desenvolvimento descrito em TRAVASSOS et a/. (2001), ilustrado na 



Figura 6.1. O processo de desenvolvimento seguido envolvia desde etapas para a 

concepção do produto até a entrega de um produto operacional ao término da 

disciplina. Cada equipe contava ainda com dois stakeholders, que eram os 

responsáveis pelo fornecimento dos requisitos e pela validação dos produtos. Os 

stakeholders (um medrando, três doutorandos e um doutor) possuíam experiência no 

domínio de aplicação envolvido em cada equipe. 

Durante a fase de especificação de requisitos, cada equipe reuniu-se com seus 

stakeholders de forma a definir os requisitos do produto a ser desenvolvido. Como 

produtos dessa fase foram gerados um documento de requisitos de software e um 

modelo de casos de uso. Os documentos de requisitos de software e os modelos de 

casos de uso produzidos foram definidos em conjunto com os respectivos 

stakehoiders, tendo cada equipe o aval para prosseguir no ciclo de desenvolvimento. 

Figura 6.1 - Processo de desenvolvimento seguido na disciplina de ES-00. Adaptado de 

TRAVASSBS et a/. (2001). 

Diante desse contexto, o estudo de observação foi conduzido ao final da fase de 

especificação de requisitos e no início da fase de projeto de alto nível, como ilustra a 

Figura 6.1. Nessa etapa do ciclo de vida do desenvolvimento, a técnica 00-PBR foi 

aplicada com o objetivo de fornecer aos alunos uma oportunidade para a 

aprendizagem de uma técnica de inspeção de requisitos e para a modelagem de um 

projeto orientado a objetos (representado por um modelo de classes). 

Devido as características do processo de desenvolvimento adotado, decidiu-se 

que cada equipe aplicaria a técnica 00-PBR em seu próprio documento de requisitos. 

A técnica 00-PBR explora a construção de um esboço de um modelo de classes. 

Esse modelo de classes, de acordo com o processo de desenvolvimento adotado, 

deveria ser construído pela mesma equipe que produziu o documento de requisitos. 

Essa situação prejudica consideravelmente a avaliação objetiva8 do documento. 

Entretanto, optou-se por essa decisão, de forma a não prejudicar o objetivo da 

disciplina. A seguir, o primeiro estudo de observação é detalhado. 

Objetivo. O estudo teve por objetivo analisar os passos e as questões descritos na 

técnica 00-PBR com o propósito de caracterizá-los no que se referem aos critérios de 

8 Por avaliação objetiva, entende-se como uma avaliação baseada em critérios pré-definidos e 
realizada por pessoas diferentes das que produziram o documento (CHRISSIS et a/., 2003). 



usabilidade e utilidade do ponto de vista dos pesquisadores no contexto de uma 

inspeção de requisitos assíncrona conduzida por estudantes de graduação. 

Participantes. O estudo empregou 15 estudantes de graduação com diferentes tipos 

de competências e níveis de experiência. Uma vez que o estudo foi conduzido no 

contexto de uma disciplina de último ano de um curso de graduação, muitos dos 

estudantes já possuíam experiência industrial no desenvolvimento de software. A 

experiência dos participantes foi caracterizada segundo quatro aspectos: 

e Experiência prática no desenvolvimento de software; 

Experiência na manipulação de requisitos; 

Experiência com inspeções de software; 

Experiência na construção de modelos orientados a objetos. 

No que se refere a experiência prática em desenvolvimento de software, foi 

utilizada uma escala ordinal envolvendo quatro opções, a saber: (0) Nunca desenvolvi 

software, ( I )  Tenho desenvolvido software para uso próprio, (2) Tenho desenvolvido 

software como parte de uma equipe em um curso, e (3) Tenho desenvolvido software 

como parte de uma equipe na indústria. 

Conforme ilustra a Figura 6.2, 87% dos participantes (13 de 15) relataram 

possuir experiência industrial no desenvolvimento de software. A média de experiência 

relatada pelos participantes foi de dois anos e meio. 

Figura 6.2 - Experiência prática dos participantes. 

Para a caracterização da experiência no que se refere a manipulação de 

documentos de requisitos, a condução de sessões de inspeção, e a construção de 

modelos 00 foi utilizada uma escala ordinal envolvendo cinco opções, entre elas: (1) 

Nenhum, (2) Estudei em uma aula ou um livro, (3) Pratiquei em um projeto em sala de 

aula, (4) Usei em um projeto na indústria, e (5) Usei em vários projetos na indústria. 

Em relação a manipulação de requisitos, os participantes foram orientados a 

relatar suas experiências referentes a definição, revisão e manutenção de requisitos. 

Conforme ilustra a Figura 6.3, no que se refere a experiência industrial, 20% dos 

participantes relataram já ter definido requisitos, 13% já tinham revisado requisitos, 

enquanto 40% possuíam experiência industrial na manutenção de requisitos. 



Figura 6.3 - Experiência na manipulação de documentos de requisitos. 

Conforme ilustra a Figura 6.4, apenas 13% dos participantes (2 de 15) 

reportaram possuir experiência industrial na condução de inspeções de software. No 

que se refere a construção de modelos de projeto orientado a objetos, esse valor ficou 

em 20% (3 de 15), conforme ilustra a Figura 6.5. 

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 
Participantes 

Figura 6.4 - Experiência em inspeções de software. 

I 1 2  3  4 5 6 7 8 9 ? O 1 1  1 2 1 3 1 4 1 5  

Particieantes 

Figura 6.5 - Experiência em construção de projeto orientado a objetos. 

Material Aplicado. Para a condução do estudo foram utilizados, além das diretrizes 

para a aplicação de OO-PBR, os formulários de classes, de funcionalidades, e de 

discrepâncias. Além disso, de forma similar a avaliação piloto, foram disponibilizados 

para os participantes um questionário de avaliação do estudo e um material de 

treinamento representado por uma apresentação em transparências. 

O material de treinamento disponibilizado para os participantes continha um 

exemplo ilustrando a aplicação passo a passo de OO-PBR, incluindo a construção do 

modelo de classes, identificação de defeitos, e preenchimento dos formulários. 

Esperava-se dessa forma minimizar eventuais dúvidas que os participantes tivessem 

quandodaconduçãodoestudo. 



Documentos Inspecionados. A seguir são caracterizados os documentos de 

requisitos utilizados por cada equipe no primeiro estudo de observação: 

Coral: 8 páginas, 11 definições de conceitos, e 24 requisitos; 
Jararaca: 27 páginas, 12 definições de conceitos, e 12 requisitos; 
Urutu - 10 páginas, 5 definições de conceitos, e 29 requisitos; 
Cascavel - 9 páginas, 12 definições de conceitos, 5 restrições, e 18 requisitos; 
Surucucu - 3 páginas, 5 definições de conceitos, e 13 requisitos. 

Descrição do Exercício. O primeiro estudo de observação foi conduzido entre os dias 

10 e 17 de outubro de 2005. A condução do estudo foi precedida por uma sessão de 

treinamento de 30 minutos de duração, onde foram apresentados aos participantes os 

conceitos de 00-PBR juntamente com um exemplo ilustrando sua aplicação, além dos 

procedimentos a serem seguidos pelos participantes durante a conducão do estudo. 

Para cada participante, foi distribuída a técnica 00-PBR que é composta pelas 

diretrizes para aplicação de 00-PBR, dos formulários de funcionalidades, de classes e 

de discrepâncias. O material de treinamento foi disponibilizado aos participantes como 

forma de possibilitar o esclarecimento de eventuais dúvidas em relação a aplicação de 

00-PBR. As inspeções foram conduzidas individualmente, e os participantes tiveram o 

prazo de uma semana para entregar os produtos solicitados. 

Como produtos da aplicação de 00-PBR foram solicitados os formulários de 

classes, de funcionalidades e de discrepâncias, devidamente preenchidos, além do 

esboço do modelo de classes produzido. No dia 17 de outubro de 2005, foi solicitado a 

cada participante o preenchimento de um questionário de avaliação do estudo, que 

serviu como um instrumento para o registro das avaliações qualitativas a respeito da 

usabilidade e utilidade da técnica 00-PBR, e de eventuais oportunidades de melhoria 

sugeridas pelos participantes. Após o preenchimento e entrega dos questionários de 

avaliação do estudo, foi conduzida uma reunião com os pesquisadores onde os 

participantes foram orientados a emitir opiniões acerca da aplicação de 00-PBR e dos 

procedimentos envolvidos na condução do estudo. 

Na semana posterior a condução do estudo, cada equipe participou de uma 

reunião de inspeção com seus respectivos stakeholders com o objetivo de 

identificarem-se defeitos, a partir da análise das discrepâncias detectadas 

individualmente. 

6.2.2 Resultados do Primeiro Estudo 

Nessa subseção, são discutidos os principais resultados obtidos na condução do 

primeiro estudo de observação. 



6.2.2.1 Usabilidade de 00-PBR 

As modificações realizadas em 00-PBR decorrentes da avaliação piloto, com o 

objetivo de aprimorar a usabilidade da técnica, pareceram ter surtido o efeito 

esperado. 78% dos participantes classificaram o grau de dificuldade de aplicação da 

técnica 00-PBR como fácil ou médio, conforme ilustrado pela Figura 6.6. 

Muito Fácil 

Figura 6.6 - Grau de  dificuldade da aplicação de  00-PBR. 

Aspectos Positivos. Como exemplo dos aspectos relatados pelos participantes que 

facilitaram a aplicação da técnica 00-PBR são citados a sistematização da técnica, o 

nível de detalhamento das instruções de 00-PBR, as questões para identificação de 

discrepâncias, e a classificação direta das discrepâncias identificadas pela técnica. 

Alguns participantes afirmaram ainda que o preenchimento dos formulários de 

classes e de funcionalidades facilitou a extração das informações necessárias para o 

esboço de um modelo de classes. É válido ressaltar, entretanto, que as informações 

sobre a identificação de relacionamentos não é contemplada pelo formulário de 

classes, tendo de ser realizada no esboço do modelo de classes. 

Aspectos Negativos. Em relação aos aspectos que dificultaram a aplicação de 0 0 -  

PBR, os participantes citaram a ausência de exemplos em algumas questões para 

identificação de discrepâncias, e a identificação de responsabilidades sugerida pelo 

passo 4 da técnica. 

Alguns participantes, por exemplo, sugeriram adicionar mais exemplos a 00- 

PBR, haja vista que nem todas as questões continham exemplos ilustrando suas 

aplicações ("Senti dificuldade pela falta de exemplos que poderiam ter ajudado na 

interpretação das questões"). 

Outro participante relatou ter tido dificuldade na aplicação do passo 4, sugerindo 

que o mesmo fosse reescrito, de forma a incluir-se um exemplo para ilustrar sua 

condução ("O passo 4 poderia ser refinado, adicionando mais exemplos. Considerei o 

texto deste passo muito complicado"). Um participante relatou ainda ter tido 



dificuldades para interpretação do campo referente as "classes candidatas" no 

formulário de funcionalidades. 

Discussão. Apesar de sugerido por um participante, decidiu-se por não ilustrar a 

condução de cada passo de 00-PBR através de exemplos; resultados da avaliação 

piloto apontaram que a presença de exemplos para a condução dos passos induziu os 

revisores a dedicaram mais atenção a construção do modelo de classes do que a 

revisão do documento de requisitos. Como consequência, a quantidade de defeitos 

detectados naquele momento foi considerada pouco satisfatória. 

Além disso, a presença de exemplos em excesso aumentaria consideravelmente 

o tamanho da técnica e, por consequência, a complexidade de sua aplicação. Uma 

possível idéia seria a inclusão de um anexo a técnica 00-PBR contendo tais 

exemplos; entretanto, resolveu-se manter os exemplos na técnica e avaliar se esse 

mesmo efeito seria observado em estudo posterior. 

No que se refere a identificação de classes candidatas, que foi apontada como 

de difícil aplicação por um participante, decidiu-se por não alterar a técnica; optou-se 

por enfatizar a condução desse passo durante a sessão de treinamento. 

Além de ter sido apontada como de difícil aplicação, a condução do passo 4 

parece não ter trazido ganhos satisfatórios para a identificação de discrepâncias no 

documento de requisitos inspecionado. Resultados da avaliação piloto conduzida 

anteriormente a esse estudo de observação reforçam essa idéia. Em vista disso, 

decidiu-se alterar a técnica 00-PBR com o objetivo de reunir os passos 3 e 4 em um 

único passo. 

6.2.2.2 Nível de Conformidade com 00-PBR 

O nível de conformidade com o processo descrito em 00-PBR foi analisado em 

duas categorias: uma genérica e outra específica. Na categoria genérica, foi levado 

em consideração o nível de conformidade com a aplicação da técnica como um todo. 

Na categoria específica, foi levado em consideração o nível de conformidade com: (a) 

a aplicação específica dos passos e (b) a aplicação das questões de 00-PBR. Vale 

ressaltar que tais níveis de conformidade foram registrados do ponto de vista dos 

participantes. 

Conformidade com a Aplicação de 00-PBR. Ao serem questionados sobre o nível 

de conformidade com o processo descrito em 00-PBR, 89% dos participantes 

afirmaram ter seguido a técnica 00-PBR completamente, conforme ilustrado pela 

Figura 6.7. 
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Figura 6.7 - Nível de conformidade com 00-PBR. 

Dessa forma, procurou-se investigar os motivos pelos quais 11% dos 

participantes não aplicaram a técnica completamente. Descobriu-se que um aspecto 

que motivou tais participantes a não aplicarem a técnica por completo foi a 

necessidade de releitura excessiva do documento ("A técnica é pouco dinâmica. 

Precisava ler os requisitos por inteiro o tempo todo. No final estava ficando cansativo"). 

De fato, caso o revisor seguisse o processo de 00-PBR por completo, teria de 

ler o documento de requisitos por pelo menos quatro vezes (Figura 6.8). 

F 

Tempo de Leitura 

Figura 6.8 - Leitura ao longo do tempo proporcionada por segunda versão de 00-PBR. 

Na primeira leitura, seria aplicado o passo 1 para a identificação de classes e 

seus atributos; respondidas as questões específicas ao passo 1, o revisor teria de ler o 

documento pela segunda vez de forma a aplicar o passo 2, identificando os 

relacionamentos, e respondendo as questões específicas ao passo 2; após ler o 

documento pela terceira vez de forma a aplicar os passos 3 e 4, para a identificação 

de funcionalidades e responsabilidades, e responder as questões específicas a esses 

passos, o revisor deveria ainda ler o documento pela quarta vez. Essa última leitura 

tinha como propósito responder as questões genéricas, localizadas ao final da técnica. 

Esse processo demonstrou-se na prática por ser cansativo e pouco efetivo. 



Outro aspecto que levou tais participantes a não aplicarem efetivamente a 

técnica foi decorrente do risco assumido durante o planejamento do estudo (os 

documentos foram revisados por seus próprios autores). Como era de se esperar, 

alguns participantes relataram que tiveram dificuldades em inspecionar um documento 

produzido por eles mesmos ("O que mais dificultou a aplicação da técnica foi a 

dificuldade de analisar um documento escrito por mim mesmo. Não foi fácil encontrar 

defeitos no documento"). 

Além disso, o conhecimento sobre o problema descrito nos requisitos teve outro 

aspecto negativo; um participante admitiu ter aplicado a técnica 00-PBR para 

construir o modelo de classes sem ter lido efetivamente o documento de requisitos, 

haja vista que o "conhecimento estava tácito e o documento não precisou ser lido". 

Conformidade com a aplicação específica dos passoslquestões. Um fato que 

chamou a atenção foi que uma parcela significativa dos participantes afirmou ter 

aplicado os passos e questões de 00-PBR, mas não conforme o encadeamento 

descrito pelo processo de 00-PBR. Essa fração ficou em 33% para a aplicação dos 

passos para o esboço do modelo de classes (Figura 6.9) e em 44% para a aplicação 

das questões para identificação de discrepâncias (Figura 6.10). 
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Figura 6.9 - Conformidade com a aplicação dos passos de 00-PBR. 
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Discussão. Uma sugestão apontada por um participante para tornar a técnica 0 0 -  

PBR mais dinâmica foi a aplicação de todos os passos de OO-PBR requisito a 

requisito. Dessa forma, o modelo de classes seria construído de forma incremental. 

Uma possível vantagem dessa abordagem seria evitar a releitura em excesso do 

documento de requisitos. 

No que se refere a aplicação específica dos passos e das questões de OO-PBR, 

verificou-se que, apesar dos participantes terem reconhecido a orientação de 0 0 -  

PBR, a forma como essa orientação estava encadeada pode não ter sido a mais 

adequada. Devido a essas observações, concluiu-se que: 

1. O encadeamento do processo proposto por OO-PBR não encontrava-se 

adequado, uma vez que levava o revisor a reler o documento diversas vezes; 

2. O fato de tal processo ser inadequado não foi impeditivo para a aplicação 

efetiva da técnica, uma vez que os passos para o esboço do modelo e as 

questões para identificação de discrepâncias foram avaliados positivamente. 

Portanto, o desafio seguinte foi definir como tratar essas questões. Havia duas 

possibilidades: 

1. Manter um processo para a aplicação dos passos e das questões de 0 0 -  

PBR, definido um determinado encadeamento, ou 

2. Retirar a definição do processo de OO-PBR, deixando a aplicação dos 

passos e das questões na ordem em que o participante se sentir a vontade. 

Retirar a definição do processo poderia tornar a aplicação de OO-PBR flexível, 

uma vez que possivelmente o efeito da aplicação de OO-PBR é decorrente da 

qualidade dos passos e das questões de OO-PBR, e não de como tais instruções 

estão encadeadas. Entretanto, um risco inerente a essa opção, pode ser a falta de 

orientação para revisores menos experientes. Um processo definido claramente 

possibilitaria a disseminação de boas práticas para tais revisores. 

Além disso, como observado anteriormente, o fato de OO-PBR propor um 

processo definindo um encadeamento para a aplicação dos passos e das questões 

não foi impeditivo para que os revisores aplicassem seus próprios processos tácitos de 

leitura. Os revisores tomaram o encadeamento proposto como uma sugestão, não 

como uma obrigação. Portanto, optou-se por manter um processo para a aplicação 

dos passos e questões de OO-PBR. 

Além da necessidade de alteração do encadeamento do processo de OO-PBR, 

uma outra alteração percebida pelos pesquisadores foi a de orientar os revisores na 

aplicação das questões a um conjunto delimitado de informações. As questões para 

identificação de discrepâncias presentes na versão de OO-PBR utilizada no primeiro 

estudo de observação não enfocavam explicitamente a atenção do revisor a uma parte 



específica do documento de requisitos, ou do esboço do modelo de classes sendo 

construído, por exemplo. 

Como conseqüência dessa falta de foco, o revisor poderia desperdiçar um tempo 

considerável de inspeção na busca por informações necessárias para responder uma 

determinada questão, prejudicando o seu desempenho durante a inspeção. 

Com isso, decidiu-se pela análise de todas as questões de 00-PBR. Essa 

análise tinha como propósito avaliar para cada uma dessas questões, quais seriam as 

fontes de informação que poderiam proporcionar uma resposta satisfatória para cada 

uma das questões. Como resultado dessa análise, as questões foram divididas em 

quatro conjuntos. Assim, cada conjunto de questões seria aplicado: 

Às informações preenchidas no formulário de classes. 

Às informações preenchidas no formulário de funcionalidades. 

Ao modelo de classes construído. 

À descrição dos requisitos sendo inspecionado. 

Para ilustrar o impacto dessa alteração nas questões de 00-PBR é apresentada 

a descrição de uma questão em particular. Essa questão tem como objetivo identificar 

os tipos dos atributos das classes modeladas. Na versão de 00-PBR utilizada no 

primeiro estudo de observação, essa questão estava redigida da seguinte forma: 

"As informações presentes nos requisitos permitem a você estipular os tipos 

básicos para todos os atributos das classes?". 

O revisor teria de procurar as informações sobre os tipos básicos em todos os 

requisitos presentes no documento. Com a alteração (enfatizada em negrito), essa 

questão foi reescrita, tendo como resultado: 

"Analise as classes e seus respectivos atributos descritos no Formulário 

de Classes. As informações presentes permitem a você estipular os tipos básicos 

para todos os atributos dessas classes?". 

Através dessa alteração, o revisor seria orientado a buscar essa informação 

apenas no formulário de classes. Portanto, ao orientar o revisor a focar sua atenção a 

um conjunto delimitado de informações, esperava-se melhorar o seu desempenho. 

Nesse sentido, o encadeamento de instruções proposto pelo processo de 0 0 -  

PBR foi alterado, levando-se em consideração o enfoque da atenção do revisor a um 

conjunto delimitado de informações. Assim, o encadeamento ficou da seguinte forma 

(conforme ilustrado na Figura 6.1 1): 

1. O revisor aplica todos os passos (P) de 00-PBR a um requisito (RF) por vez; 

2. Após aplicar todos os passos em relação ao requisito em questão, o revisor é 

orientado a responder um conjunto de questões (Q). Essas questões 



orientam o revisor a buscar informações na descrição do requisito sendo 

inspecionado, e nos formulários de classes e de funcionalidades; 

3. O revisor repete esse procedimento a todos os demais requisitos; 

4. Após o término da leitura do documento, o revisor terá produzido um modelo 

de classes. Dessa forma, o revisor é orientado a responder um segundo 

conjunto de questões referentes as informações preenchidas nos formulários 

de classes, de funcionalidades, e sobre o modelo de classes construído. 

Documento de Requisitos 

Figura 6.1 1 - Processo de Leitura adotado por terceira versão de 00-PBR. 

Um efeito esperado devido a alteração desse encadeamento estava no aumento 

da frequência de acesso as questões para identificação de discrepâncias. Em 

decorrência do encadeamento proposto na versão utilizada no primeiro estudo de 

observação (conforme ilustra a Figura 6.8), cada questão seria acessada apenas uma 

única vez, ao final de cada leitura do documento. 

Nessa nova proposta (Figura 6.11), a quantidade de vezes que cada questão 

seria acessada seria igual a quantidade de requisitos presentes no documento, uma 

vez que todas as questões seriam aplicadas a cada requisito lido. Como resultado do 

aumento na freqüência de acesso as questões de 00-PBR, esperava-se aumentar a 

efetividade da técnica no que se refere à identificação de defeitos. 

6.2.2.3 Utilidade de 00-PBR 

A utilidade de 00-PBR foi analisada com base em quatro aspectos: 

desempenho, percepção geral dos participantes, efetividade das questões no que se 

refere a identificação de discrepâncias, e orientação ativa. Os resultados são 

discutidos a seguir. 

Desempenho de 00-PBR. A Tabela 6.2 apresenta os resultados quantitativos do 

primeiro estudo de observação. 



Tabela 6.2 - Resultados quantitativos do primeiro estudo de observação. 
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Vale ressaltar que, como o estudo foi realizado no contexto de uma sessão de 

inspeção assíncrona, não foi possível determinar com precisão o tempo de fato 

investido por cada participante. Além disso, nem todos os participantes preencheram o 

campo referente ao tempo investido durante a aplicação da técnica. Esses resultados 

também não levam em consideração a quantidade de defeitos detectados. 

Nesse sentido, não foi possível determinar a efetividade e o custo/eficiência 

obtidos da aplicação de 00-PBR. Entretanto, essa situação não prejudicou o estudo, 

visto que o propósito do estudo estava em caracterizar o grau de maturidade de 00- 

PBR. Entretanto, essa situação deverá ser evitada em estudos futuros. 
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Percepção Geral. De um modo geral, os participantes avaliaram de forma positiva a 

técnica 00-PBR ("Os resultados são bem interessantes. Acham-se erros que a 

princípio passam desapercebidos em uma simples revisão"). Esse efeito pôde ser 

medido através da unanimidade dos participantes em reutilizar 00-PBR em eventuais 

futuras inspeções. 

Porém, esse resultado deve ser analisado com cautela. Como os participantes 

eram alunos de graduação sem experiência na condução de inspeções de requisitos 

de software, o aprendizado de qualquer técnica sistemática poderia ser encarado 

como um benefício. 

Entretanto, um ponto interessante do estudo foi que cada equipe conduziu a 

inspeção em documentos que haviam sido definidos e aprovados em conjunto com os 

stakeholders. Com isso, pretendia-se que os documentos de requisitos tivessem um 

nível razoável de qualidade antes de serem inspecionados utilizando 00-PBR. 

Esperava-se, assim, que a detecção de eventuais defeitos nos documentos 

fosse decorrente da aplicação de 00-PBR ao invés de uma eventual "facilidade de 
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detecção de defeitos", devido possivelmente a baixa qualidade dos documentos, caso 

estes não tivessem sido definidos em conjunto com os stakeholders. 

Portanto, um efeito positivo da utilidade de 00-PBR foram os relatos de alguns 

participantes que mostraram-se surpresos pelo fato da aplicação de 00-PBR ter 

permitido a identificação de "defeitos invisíveis no documento" mesmo após o 

documento ter sido aprovado por stakeholders com conhecimento sobre o domínio. 

Efetividade de  Questões. Uma das recomendações de investigação decorrentes da 

avaliação piloto foi a necessidade de se analisar a contribuição individual das questões 

para a identificação de discrepâncias nos documentos inspecionados. 

Portanto, durante a sessão de treinamento, os participantes foram orientados 

sobre como preencher o formulário de discrepâncias. Entre as recomendações 

propostas durante a sessão de treinamento, havia uma orientando o revisor a indicar 

para cada discrepância identificada, qual questão de 00-PBR o levou a identificar tal 

discrepância, caso pertinente. 

Dessa forma, para cada questão da técnica 00-PBR foi possível determinar 

quantos participantes a indicaram como responsável pela identificação de 

discrepâncias. Com isso, foi possível construir um gráfico onde, para cada questão, 

são exibidos os casos onde a questão foi apontada como responsável pela 

identificação de discrepâncias (Figura 6.12). 
I I 

Figura 6.12 - Contribuição das questões da segunda versão de 00-PBR para a detecção 

de defeitos. 

Um ponto que chamou a atenção foi a baixa quantidade de discrepâncias 

identificadas pelas questões genéricas localizadas ao final de 00-PBR. Através desse 

gráfico, notou-se que as questões genéricas de 00-PBR (Q1 a Q7) não foram 

apontadas como responsáveis pela identificação satisfatória de discrepâncias nos 

documentos de requisitos. Essas questões genéricas tinham por objetivo identificar 

discrepâncias comuns a documentos de requisitos, independentemente da perspectiva 

adotada pelo revisor (no caso de 00-PBR que tem seu foco na perspectiva de 

projetista 0 0 ,  discrepâncias relacionadas a construção de um modelo de classes). Por 



sua vez, as questões de 00-PBR relacionadas a modelagem de classes (Q1.l a 

Q4.4) resultaram em média numa identificação razoável de discrepâncias. 

A justificativa inicial para manter as questões genéricas ao final da técnica 

baseava-se na hipótese de que o revisor, ao ter finalizado a construção de um esboço 

de modelo de classes, teria obtido um entendimento satisfatório do problema descrito 

nos requisitos. Dessa forma, após ter construído o modelo de classes, o revisor 

poderia aplicar as questões genéricas de forma a identificar discrepâncias no 

documento de requisitos. 

Entretanto, a baixa quantidade de participantes que atribuíram a identificação de 

alguma discrepância as questões genéricas (Q1 a Q7) levou a suposição de que 

essas questões não foram seguidas devido ao fato de estarem localizadas ao final da 

técnica. Afirmações obtidas de entrevistas relacionadas a fadiga provocada pela 

releitura excessiva do documento de requisitos reforçam essa suposição. 

Ao analisar as discrepâncias identificadas pelos participantes, os pesquisadores 

notaram também uma tendência na identificação de falsos positivos decorrentes da 

questão 3.5 de 00-PBR. A questão 3.5 tinha por objetivo orientar o revisor a indicar 

um defeito, caso as informações requeridas para a especificação de uma determinada 

funcionalidade estivessem dispersas pelo documento. 

Orientação Ativa. 89% dos participantes avaliaram como positivo o efeito da 

orientação ativa proporcionada por 00-PBR, ou seja, o efeito na leitura do documento 

de requisitos decorrente da construção de um modelo de classes (Figura 6.13). 
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Figura 6.13 - Efeito da orientação ativa na leitura do documento. 

Discussão. O encadeamento proposto pelo processo de 00-PBR dificultou a 

aplicação efetiva da técnica. Tal processo requeria pelo menos quatro leituras do 

documento de requisitss, causando cansaço nos revisores. Como conseqüência, as 

questões genéricas, localizadas ao final da técnica, foram negligenciadas. 

Entretanto, conforme visto na subseção 6.2.2.2, decidiu-se pela alteração do 

encadeamento do processo proposto em 00-PBR, de forma a minimizar a 
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necessidade de releitura em excesso do documento de requisitos. Portanto, a 

efetividade individual das questões ficou de ser analisada em estudo posterior. 

6.2.2.4 Modelagem Estrutural versus Modelagem Dinâmica 

Apesar de um participante ter relatado que a presença dos passos 3 e 4 da 

técnica 00-PBR, responsáveis pela identificação de funcionalidades do sistema, e de 

responsabilidades das classes, respectivamente, facilitou o esboço de um modelo de 

classes, optou-se, conforme descrito anteriormente, pela unificação desses passos em 

um só. Esperava-se assim diminuir a complexidade para a aplicação de 00-PBR. 

Resultados da avaliação piloto chamaram a atenção para a dificuldade de se 

identificar métodos para as classes durante essa etapa de construção de um esboço 

de modelo de classes. Durante a avaliação piloto, um participante tinha indicado que a 

identificação de métodos seria mais razoável decorrente da construção de um 

diagrama de seqüência. 

Além disso, outro participante questionou a necessidade da presença do passo 4 

na técnica, uma vez que "a definição de responsabilidades começa a sair do domínio 

do problema, representada pela revisão dos requisitos, para entrar no domínio da 

solução, que não é o objetivo fim da técnica". 

Discussão. A identificação de funcionalidades do sistema foi observada como um 

passo relativamente simples nesses estudos. Portanto, decidiu-se por manter o passo 

3 de 00-PBR, orientando o revisor a extrair funcionalidades dos requisitos, e 

documentar as informações requeridas para a condução de tais funcionalidades em 

um formulário de funcionalidades. 

O passo 4, entretanto, foi excluído da técnica. Conforme visto na subseção 

6.2.2.1, apesar do passo 4 contribuir para a csnstru@o de um modelo de classes mais 

completo, sua aplicação não trouxe ganhos significativos para a identificação de 

discrepâncias nos requisitos. 

6.2.2.5 Influência no Ciclo de Vida 

Um aspecto positivo relatado pelos participantes foi que a experiência adquirida 

pela aplicação da técnica 00-PBR aprimorou o modo como estes descreviam o 

documento de requisitos ("Se tivéssemos conhecimento da técnica antes, poderíamos 

construir um documento de requisitos de melhor qualidade"). 



6.2.2.6 Oportunidades de Melhoria 

Como oportunidade de melhoria, um participante apontou a necessidade de se 

ter mais questões relacionadas ao passo 2 de 00-PBR, que tem por objetivo a 

identificação de relacionamentos entre as classes do modelo. A segunda versão de 

00-PBR, que foi utilizada no estudo, contemplava apenas a identificação de 

discrepâncias referentes as multiplicidades de tais relacionamentos. 

Além disso, alguns participantes sugeriram a utilização de modelos de caso de 

uso como um roteiro para apoiar a revisão dos requisitos. Um fato interessante, é que 

a utilização de modelos de caso de uso como roteiro para a revisão de requisitos é 

uma das premissas que sustentam a técnica UBR (THELIN, 2002). 

No que se refere à uti!iza@n dnç fnrmiilárins que apóiam u ap!icqãc de 9 9 -  

PBR, um participante sugeriu que fosse acrescentado um campo para o registro do 

nível de severidade de cada discrepância no formulário de discrepâncias. 

Resultados dos formulários de discrepâncias produzidos chamaram a atenção 

para o baixo nível de detalhamento de algumas discrepâncias reportadas. Entrevistas 

conduzidas posteriormente com os revisores responsáveis pela redação dessas 

discrepâncias levaram a supor que o efeito do baixo detalhamento dessas 

discrepâncias foi decorrente do alto nível de detalhamento das questões da técnica 

00-PBR. Uma vez que certas questões de 00-PBR já capturavam parcialmente o 

cenário discrepante de cada problema identificado, o revisor, inconscientemente, não 

se sentia estimulado a redigir as discrepâncias num nível maior de detalhamento, 

limitando-se a registrar no formulário de discrepâncias apenas informações de que um 

determinado defeito foi verificado de acordo com um passo específico da técnica. 

Discussão. Devido a presença de poucas questões relacionadas ao passo 2 de 00- 

PBR (a versão da técnica utilizada no estudo continha apenas uma questão referente 

a multiplicidades de relacionamentos), decidiu-se alterar 00-PBR com o objetivo de 

incluir questões referentes a omissão de possíveis relacionamentos. 

Quanto a inclusão de um campo adicional no formulário de discrepâncias para o 

registro do nível de severidade das discrepâncias identificadas, decidiu-se por sua não 

implementação. Apesar dessa sugestão ser razoável, sua presença poderia aumentar 

a complexidade de preenchimento de tal formulário, sem trazer ganhos significativos 

para a detecção de defeitos. Além disso, a avaliação sobre o nível de severidade das 

discrepâncias poderia ser realizada por uma outra pessoa durante a etapa de 

consolidação de defeitos, realizada após a etapa de identificação de discrepâncias 

pelos revisores. 



No que diz respeito a pobreza de detalhes referente a redação das discrepâncias 

identificadas, julgou-se adequado não alterar a técnica visando a evitar esse tipo de 

situação; ao invés disso, decidiu-se modificar o treinamento com o objetivo de orientar 

os revisores a descreverem as discrepâncias imaginando que o público alvo do 

formulário de discrepâncias sejam pessoas que possivelmente não conheçam 00- 

PBR. Portanto, as discrepâncias deveriam ser redigidas com um detalhamento que 

permitisse aos autores do documento corrigirem-nas. 

6.2.2.7 Itens a Serem Incorporados a 00-PBR 

Um dos objetivos definidos para os estudos de observação, conforme descrito na 

seção 6.1, foi a investigação de eventuais formas alternativas de se aplicar 00-PBR 

adotada pelos participantes; esperava-se, através dessa investigação, identificar boas 

práticas que apoiassem a detecção de defeitos. Com isso, buscava-se o 

aprimoramento de 00-PBR, através da incorporação dessas boas práticas a técnica. 

Uma estratégia adotada foi a análise das discrepâncias relatadas nos formulários 

de discrepâncias produzidos pelos participantes. Cada participante foi orientado a 

reportar qual questão ou passo da técnica 00-PBR o orientou a identificar cada 

discrepância; Dessa forma, foi possível analisar as discrepâncias que não haviam sido 

relacionadas a alguma questão de 00-PBR. 

Assim, para cada uma dessas discrepâncias, foi possível analisar se alguma 

questão de 00-PBR poderia levar a sua detecção. Caso as questões de 00-PBR não 

apoiassem a identificação de tal discrepância, seria analisada a possibilidade de incluir 

novas questões em 00-PBR. 

Um outro ponto importante foi a observação de um participante de que o 

documento de requisitos inspecionado não continha informações que o possibilitassem 

esboçar o modelo de classes. Entretanto, o participante não reportou essa omissão de 

informações como discrepância. Segundo o participante, essas informações estavam 

implícitas, podendo ser facilmente deduzidas do problema em questão. 

Discussão. Como exemplo de discrepâncias não apoiadas por questões de 00-PBR, 

pode ser citado o caso de um participante que relatou uma discrepância relacionada a 

omissão de funcionalidades ("Os requisitos não descrevem operações de inclusão, 

alteração ou exclusão de usuários"). Como resultado, decidiu-se alterar a técnica 00- 

PBR com o propósito de incorporar tal questão para identificação de discrepâncias 

visando ao aprimoramento da técnica. 

No que se refere ao caso do participante que não identificou como discrepância 

o fato do documento não descrever informações que possibilitassem o esboço de um 



modelo de classes, os pesquisadores orientaram o participante a não utilizar esse 

procedimento em inspeções futuras. Tal procedimento poderia prejudicar a qualidade 

do produto sendo desenvolvido, haja vista que a interpretação do revisor pode 

eventualmente ser diferente da intenção do autor do documento. 

Além disso, numa situação hipotética, um desenvolvedor rec6m-contratado 

provavelmente não teria o mesmo cenário capturado a respeito do sistema. Essa 

situação poderia ser agravada caso a organização não contivesse informações sobre 

a construção de tais modelos formalizadas em um documento de requisitos. 

Na próxima subseção são apresentadas as principais lições aprendidas do 

primeiro estudo de observação. 

Entre as principais lições aprendidas sobre 00-PBR decorrentes da condução 

do primeiro estudo de observação, destacam-se: 

Identificação da presença desnecessária do passo 4. Resultados do estudo 

apontaram que a presença do passo 4, apesar de contribuir positivamente para a 

construção de um modelo de classes mais completo, não apresentou ganho na 

identificação de discrepâncias. 

O encadeamento dos passos e das questões proposto no processo de 00-PBR 

exigia do revisor uma releitura excessiva do documento inspecionado. Tal 

cansaço prejudicou o desempenho dos revisores que negligenciaram algumas 

questões. Assim, decidiu-se pela alteração do encadeamento do processo de 00- 

PBR visando a aumentar a freqüência pela qual tais questões seriam acessadas. 

Necessidade de enfocar a aplicação das questões de 00-PBR a um conjunto 

delimitado de informações. Com isso, o revisor teve de ser orientado a buscar as 

respostas para as questões de 00-PBR em um trecho específico do documento 

de requisitos ou dos formulários de 00-PBR, ao invés de ter de ler o documento 

inteiro para obter essas informações. 

Avaliação da utilidade de cada questão. Dessa forma, foi possível eliminar 

questões consideradas inócuas para a identificação de discrepâncias, e incluir 

novas questões, observadas como pertinentes para o propósito da técnica. 

6.2.4 Alteraçóes de 00-PBR Decorrentes do Primeiro Estudo 

Incluir na seção de "lnstruções" da técnica 00-PBR, recomendações para que o 

revisor não faça suposições; caso não consiga extrair do documento de requisitos 



as informações necessárias para a construção do modelo, o revisor deve relatar 

essa omissão de informações como discrepância, ao invés de tentar deduzi-las. 

0 Alterar o encadeamento proposto pelo processo de 00-PBR. 

0 Alterar a técnica 00-PBR para juntar os passos 3 e 4. 

Focar a aplicação das questões sobre um determinado conjunto de informações. 

Com isso, o revisor será orientado a aplicar questões especificas: 

o Às informações preenchidas no formulário de classes. 

o Às informações preenchidas no formulário de funcionalidades. 

O Ao modelo de classes construido. 

o À descrição dos requisitos sendo inspecionado. 

Alterar a técnica 00-PBR com o propósito de incorporar novas questões para 

identificação de discrepâncias. Entre essas novas questões destacam-se: 

o Incluir questão no passo 2 de 00-PBR para tratar eventuais omissões de 

relacionamentos entre as classes do modelo. 

o Incluir questão para tratar eventuais omissões de funcionalidades. 

o Incluir uma nova questão no passo 3 para verificar se foram descritos os 

dados de entrada requeridos para a execução de cada funcionalidade. 

o Incluir questão referente ao passo I para orientar o revisor a analisar o 

esboço do modelo de classes para verificar uma eventual omissão de 

conceitos pertinentes ao problema. 

Alterar o treinamento a ser ministrado antes dos estudos para orientar os 

participantes a descreverem claramente as eventuais discrepâncias identificadas. 

Excluir a questão Q3.5, devido a tendência na identificação de falsos positivos. 

Excluir a questão Q3.3 e a questão Q6. Resultados do estudo de observação 

apontaram que essas questões foram inócuas para a detecção de defeitos. 

Excluir as questões Q4.3 e Q4.4. Essas questões visavam a identificar defeitos 

em responsabilidades de classes. Entretanto, com a exclusão do passo 4, essas 

questões deixaram de fazer sentido. 

Excluir a questão Q3.6. Houve a percepção dos pesquisadores de que sua 

interpretação podia ser semelhante a questão Ql .  

Como resultado da execução dessas ações corretivas, a técnica 00-PBR foi 

modificada gerando-se uma terceira versão (Apêndice D.1). A terceira versão de 00- 

PBR foi alvo da avaliação do segundo estudo de observação, apresentado a seguir. 



6.3 Segundo Estudo de Observação 

Prosseguindo na avaliação do grau de maturidade de 00-PBR, nesta seção é 

apresentado o segundo estudo de observação conduzido. 

6.3.1 Descrição do Segundo Estudo 

O segundo estudo de observação caracterizou-se por ser uma repetição do 

primeiro estudo, doravante chamado estudo original, apresentado na seção 6.2. 

Conforme descrito anteriormente, a condução do estudo original possibilitou, entre 

outros, o refinamento de 00-PBR resultando na terceira versão da técnica, que foi 

alvo da repetição do estudo de observação aqui descrito. 

O segundo esiucic, de observação foi conauziao em um ambiente acadêmico, no 

contexto de uma disciplina de Engenharia de Software Experimental do curso de pós- 

graduação do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da UFRJ. O 

estudo utilizou quatro estudantes como participantes. 

Objetivo. De forma similar ao estudo original, o segundo estudo de observação teve 

por objetivo analisar os passos e as questões descritos em 00-PBR com o propósito 

de caracterizá-los no que se referem aos critérios de usabilidade e utilidade do ponto 

de vista dos pesquisadores no contexto de uma inspeção de requisitos conduzida por 

estudantes de pós-graduação e assistida pelos pesquisadores. 

Diferenças em relação ao estudo original. Ao contrário do estudo original, o 

presente estudo pôde ser assistido por um pesquisador. O estudo foi conduzido no 

Laboratório de Engenharia de Software da COOPEIUFRJ. Dessa forma, a cada 

participante foi diâponibilizado um computador, para que o participante pudesse 

preencher os formulários requeridos por 00-PBR. Entretanto, para comodidade dos 

participantes, também foram disponibilizados versões impressas do documento de 

requisitos e da técnica 00-PBR. 

Como resultado da observação do pesquisador, foi produzido um registro de 

observações contendo as principais ações de cada participante referentes a aplicação 

da técnica 00-PBR. As observações foram registradas em ordem cronológica. O 

registro de observações é apresentado no Apêndice D.2. 

Participantes. O estudo empregou quatro estudantes de pós-graduação como 

participantes. No que se refere a experiência em desenvolvimento de software, todos 

os participantes relataram ter experiência industrial. O tempo de experiência de cada 

participante é apresentado na Figura 6.14. 
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Figura 6.14 -Tempo de experiência industrial dos participantes. 

Com exceção de um participante, que não possuía experiência na condução de 

inspeções, todos os outros participantes já tinham praticado em um curso acadêmico. 

No que se refere a experiência na construção de modelos de projeto orientado a 

objetos, apenas um participmte tinha experi6ncia industrial. Gs demais já hâvian 

praticado em exercícios em sala de aula. 

Para caracterizar a experiência referente a manipulação de documentos de 

requisitos utilizou-se a mesma escala do estudo original: ( I )  Nenhum, (2) Estudei em 

uma aula ou um livro, (3) Pratiquei em um projeto em sala de aula, (4) Usei em um 

projeto na indústria, e (5) Usei em vários projetos na indústria. 

Apesar do estudo ter empregado participantes de alta experiência industrial em 

desenvolvimento de software, verificou-se que nenhum dos participantes possuía 

experiência industrial relacionada a revisões de requisitos (Figura 6.15). 

Figura 6.15 - Experiência na manipulação de documentos de requisitos. 

Material Aplicado. Para a condução do estudo foram utilizados, além das diretrizes 

para a aplicação de 00-PBR, os formulários de classes, de funcionalidades, e de 

discrepâncias. Além disso, de forma similar ao estudo original, foram disponibilizados 

para os participantes um questionário de avaliação do estudo e um material de 

treinamento representado por uma apresentação em transparências. 

Documentos Inspecionados. Para a condução do estudo, os pesquisadores 

utilizaram três diferentes documentos de requisitos, extraídos do conjunto de 

documentos utilizados no estudo original. A distribuição dos documentos de requisitos 

por participantes encontra-se na Tabela 6.3. 



Tabela 6.3 - Documentos de requisitos utilizados. 

Descrição do Exercício. O segundo estudo de observação foi conduzido durante uma 

aula de Engenharia de Software Experimental realizada no dia 22 de novembro de 

2005. O estudo consistiu de uma etapa individual de identificação de discrepâncias, 

precedida por uma breve sessão de treinamento. 

O tempo máximo de inspeção foi estabelecido em 4 horas, que correspondia a 

duração prevista para a aula. Entretanto, não foi estabelecido um limite mínimo de 

tempo para a entrega dos resultados. 

Apesar do estudo ter sido realizado no contexto de uma disciplina de pós- 

graduação, a participação no estudo foi voluntária, e os resultados do estudo não 

tiveram influência na avaliação final de cada estudante. Antes do início da condução 

do estudo, a cada participante foi solicitado o preenchimento de um formulário de 

consentimento. Caso concordasse em participar do estudo, o participante era 

orientado a preencher um formulário de caracterização de experiência, de forma a 

permitir aos pesquisadores conhecerem suas competências e experiência prática na 

condução de inspeções de software e modelagem 00, entre outros. 

A sessão de treinamento que precedeu a etapa de identificação de discrepâncias 

teve 40 minutos de duração. Durante a sessão de treinamento, foram apresentados 

aos participantes os conceitos da técnica 00-PBR juntamente com um exemplo 

ilustrando sua aplicação. Além disso, os participantes foram instruídos sobre os 

procedimentos a serem seguidos durante a condução do estudo. 

A sessão de treinamento envolveu três dos quatro participantes. 0 participante 

4, conforme combinado previamente, não pôde estar presente no início da sessão de 

treinamento, atrasando-se em 30 minutos. Entretanto, como tal participante havia 

participado do estudo original, esse atraso durante a sessão de treinamento não 

prejudicou o seu desempenho durante a condução do segundo estudo. 

No início da etapa de identificação de discrepâncias foi distribuído para cada 

participante o material de treinamento e a técnica 00-PBR que é composta pelas 

diretrizes para aplicação de 00-PBR, e pelos formulários de funcionalidades, de 

classes e de discrepâncias. Além disso, para esclarecerem quaisquer eventuais 

#2 

#3 

#4 

rastreabilidade de requisitos em projetos de softkare. 

Ferramenta para configuração e alocação de serviços em ambientes 
de engenharia de software experimental. 

Componentes e serviços web para a realização de votação. 

Componentes e serviços web para a realização de votação. 



dúvidas, os participantes foram orientados a consultar o material de treinamento 

disponibilizado ou o pesquisador responsável pela condução do estudo. 

Como produtos da aplicação da técnica 00-PBR foram solicitados os 

formulários de classes, de funcionalidades e de discrepâncias, devidamente 

preenchidos, além do esboço do modelo de classes produzido. 

A medida que finalizava a etapa de identificação de discrepâncias, cada 

participante era solicitado a preencher um questionário de avaliação do estudo. Esse 

questionário serviu como um instrumento para o registro das avaliações qualitativas a 

respeito da usabilidade e da utilidade da técnica 00-PBR, e de oportunidades de 

melhoria sugeridaâ pelos participantes. 

Após o preenchimento do questionário de avaliação do estudo, os participantes 

foram entrevistados individualmente. Cada entrevista seguiu um roteiro de perguntas 

formulado principalmente com base nas observações registradas pelo pesquisador 

referentes a aplicação de 00-PBR pelo participante. Dessa forma, a cada participante 

foi solicitado explicar detalhadamente como se deu a aplicação de 00-PBR. Os 

resultados consolidados dessas entrevistas encontram-se descritos no Apêndice D.3. 

6.3.2 Resultados do Segundo Estudo 

Nesta subseção, são apresentados os resultados do segundo estudo de 

observação. Os resultados são analisados no que se referem principalmente aos 

procedimentos adotados para a condução do estudo, ao nível de conformidade com o 

processo, a usabilidade, e a utilidade de 00-PBR. Como resultado dessa análise, 

oportunidades de melhorias foram identificadas e alterações sugeridas para a técnica 

00-PBR e para os procedimentos a serem utilizados na condução de futuros estudos. 

6.3.2.1 Procedimentos do Estudo 

Um aspecto que pode ter influenciado negativamente o desempenho dos 

participantes foi o fato dos participantes não conhecerem de antemão o problema 

descrito nos requisitos. Além disso, a sessão de treinamento ministrada antes da 

etapa de identificação de discrepâncias não contemplou a apresentação das 

funcionalidades gerais ou mesmo dos conceitos dos sistemas descritos nos requisitos. 

Como conseqüência, alguns participantes tiveram de investir uma parte 

considerável do tempo de leitura, que deveria ser destinado a identificação de 

discrepâncias, na busca pelo entendimento do problema descrito nos requisitos. 

Outro aspecto reportado por um participante que pode ter comprometido o 

estudo foi a baixa qualidade de um dos documentos de requisitos utilizados. Segundo 



esse participante, as descrições de alguns requisitos estavam bastante pontuais, 

pobremente detalhadas, o que não possibilitou ao participante explorar por inteiro o 

potencial da técnica. 

Como exemplo desse aspecto, tal participante relatou ter tido a percepção de 

estar aplicando uma técnica bastante sofisticada em um documento de requisitos 

relativamente simples. Em vista disso, esse participante sugeriu um processo de 

adaptação para 00-PBR de forma a adequar a técnica de acordo com a complexidade 

ou extensão do documento de requisitos a ser inspecionado. 

Discussão. O fato dos participantes não conhecerem o domínio do problema descrito 

nos requisitos, obrigando-os a desperdiçar tempo considerável de inspeção, no 

entendimento desse domínio, não prejudicou os resultados do estudo. O estudo visava 

a caracterizar a aplicação de 00-PBR buscando avaliar o grau de maturidade da 

técnica. O estudo não tinha como propósito avaliar a efetividade e custo/eficiência. 

Portanto, o tempo gasto na aplicação de 00-PBR não exerceu influência nos 

resultados do estudo. Porém, esse aspecto não poderá ser negligenciado na 

condução de estudos futuros que visem a avaliar o desempenho de 00-PBR. 

Apesar da característica da adaptabilidade a um contexto específico de inspeção 

ser um pré-requisito para técnicas de leitura (SHULL et a/., 2000), a formulação de um 

processo com esse propósito está fora do escopo desse trabalho. 

6.3.2.2 Usabilidade de 00-PBR 

A alteração do encadeamento do processo de 00-PBR recebeu comentários 

positivos. O participante 4, que havia participado do estudo original, relatou que esse 

novo encadeamento tornou a aplicação de 00-PBR menos cansativa e mais efetiva. 

Percepções semelhantes tiveram os outros participantes que, apesar de não terem 

participado do estudo original, foram apresentados ao final do estudo sobre o 

encadeamento da versão anterior de 00-PBR. 

Essa percepção pôde ser medida pela quantidade de participantes que 

avaliaram a aplicação de 00-PBR como fácil (50%) e médio (50%). Como principais 

comentários registrados, destacaram-se a "simplicidade e objetividade dos passos 

sugeridos" e a "presença de exemplos para a identificação de discrepâncias". 

Dois participantes comentaram ter achado a aplicação da técnica cansativa. A 

descrição detalhada dos passos e das questões de 00-PBR, apesar de auxiliarem no 

esboço do modelo de classes e na identificação de discrepâncias, respectivamente, 

tornou a técnica relativamente extensa. 



Essa percepção deve-se a alteração do encadeamento proposto no processo de 

00-PBR. Em decorrência de tal alteração, as questões para identificação de 

discrepâncias passaram a ser acessadas com maior freqüência. Como resultado, a 

presença dos exemplos nessas questões, que num primeiro momento era de grande 

utilidade, passou a tornar a leitura da questão cansativa, a medida que esses 

exemplos tinham de ser relidos, enquanto a questão era acessada posteriormente. 

Como solução, um participante sugeriu que os exemplos para a aplicação de 

00-PBR ficassem em um anexo a parte da técnica, como opção de consulta durante a 

aplicação de 00-PBR ("A técnica poderia ser mais enxuta facilitando a consulta"). 

Além disso, durante a aplicação de 00-PBR, um participante apresentou 

dificuldades no que se referem principalmente aos passos para o esboço do modelo 

de classes. Como exemplo, pode ser citada a identificação dos casos de sucesso e de 

erro das funcionalidades do sistema. 

Discussão. Para diminuir a extensão de 00-PBR decidiu-se por manter os exemplos 

para a aplicação das questões em um anexo a parte. Dessa forma, todas as questões 

passaram a ter exemplos. Nas versões anteriores, por questões de restrições de 

espaço, apenas as questões tidas como mais complexas possuíam exemplos 

ilustrando suas aplicações. Além disso, a pedido de um participante, decidiu-se 

aumentar o tamanho da fonte (I 1 pt para 12 pt), para facilitar a leitura da técnica. 

Para minimizar a dificuldade na aplicação dos passos para s esboço do modelo 

de classes, decidiu-se por enfatizar esses passos durante a sessão de treinamento 

que antecede a etapa de identificação de discrepâncias. 

6.3.2.3 Nível de Conformidade com 00-PBR 

Um ponto observado no estudo foi o baixo nível de conformidade com s 

processo descrito em 00-PBR. Mesmo entre os participantes que afirmaram ter 

aplicado 00-PBR em conformidade com o descrito pela técnica, observou-se uma 

tendência natural na aplicação de um processo particular decorrente do conhecimento 

tácito do participante. 

Dois dos participantes, por exemplo, preferiram esboçar o modelo de classes 

primeiro, e aplicar as questões para identificação de discrepâncias depois; os outros 

dois preferiram aplicar os passos de 00-PBR a vários requisitos ao mesmo tempo, 

contrariando a técnica, que sugeria aplicar os passos a um único requisito por vez. 

Entretanto, durante as sessões de entrevistas, um participante relatou seguir 

esse procedimento devido as características intrínsecas do documento inspecionado 

("No caso específico do documento de requisitos inspecionado, onde os requisitos 



estão descritos sucintamente, teria sido muito mais fácil aplicar cada questão a todos 

os requisitos"). 

Discussão. 0 processo de 00-PBR não foi seguido de forma efetiva pelos 

participantes na condução do segundo estudo de observação. Diversos fatores 

intrínsecos as características dos documentos inspecionados influenciaram essa 

decisão. Entre esses fatores, destacaram-se o baixo nível de detalhamento na escrita 

de cada requisito, a dispersão de informações necessárias para o esboço do modelo 

de classes etc. 

Portanto, verificou-se uma tendência natural dos participantes em vislumbrarem 

a execução do processo não como uma obrigação, mas como uma sugestão de 

aplicação dos passos. Resultados do estudo original apontaram o mesmo efeito. A 

ordem em que os passos e as questões seriam executados ficaria assim a critério do 

revisor. Essa ordem seria então dependente da percepção do usuário sobre a forma 

mais adequada de revisar o documento de requisitos em questão. 

Dessa forma, decidiu-se por manter em 00-PBR uma descrição de processo 

indicando o encadeamento para a aplicação dos passos e questões da técnica, com o 

objetivo de transmitir a revisores menos experientes, boas práticas no que diz respeito 

a revisões de requisitos, capturadas através de um processo sistemático. 

6.3.2.4 Utilidade de 00-PBR 

Os quatro participantes relataram ter levado em consideração durante a sessão 

de inspeção a aplicação dos passos para o esboço de um modelo de classes, e das 

questões, para identificação de discrepâncias. Nesse sentido, a orientação ativa de 

00-PBR na construção do modelo de classes, como instrumento para adquirir melhor 

compreensão do problema descrito nos requisitos, foi avaliada de forma positiva por 

todos. 

Além disso, os participantes avaliaram 00-PBR como um instrumento de auxílio 

na identificação de discrepâncias no documento de requisitos inspecionado ("Talvez 

não detectasse alguns defeitos, caso não tivesse utilizado a técnica"). Como 

conseqüência, apenas um participante não soube responder se utilizaria ou não a 

técnica em eventuais futuras inspeções. 

A Tabela 6.4 descreve os resultados quantitativos obtidos na condução do 

segundo estudo de observação. Entretanto, no contexto da disciplina na qual o estudo 

foi executado, não foi possível analisar as discrepâncias reportadas de forma a 

identificar se representavam defeitos reais. Como conseqüência, não foi possível 

determinar a efetividade e o custoleficiência da aplicação de 00-PBR. 



Tabela 6.4 - Resultados quantitativos do segundo estudo de observação. 

De forma similar ao estudo original, cada participante foi orientado a atribuir para 

cada discrepância identificada qual questão de 00-PBR o levou a identificar tal 

Participante 
# 1 

discrepância. O gráfico resultante dessa atribuição é exibido na Figura 6.16. 

I 

Figura 6.16 - Contribuição das questões da terceira versão de 00-PBR para a 

Discrepâncias 
17 

detecção de defeitos no segundo estudo de observação. 

Tempo (minutos) 
1 26 

Através da construção do gráfico da Figura 6.16, pôde-se notar que algumas 

questões de 00-PBR não possibilitaram a identificação de discrepâncias no 

documento inspecionado (questões Q1.2, Q1.6, Q1.7, Q4.2, Q4.3 e Q4.4). 

Entretanto, um aspecto positivo observado no gráfico da Figura 6.16 foi uma 

distribuição mais homogênea no que diz respeito a identificação de discrepâncias 

entre as questões providas por 00-PBR. Um gráfico construído com o mesmo 

propósito decorrente dos resultados do estudo original havia apontado um 

"favorecimento" as questões localizadas no início da técnica em relação as questões 

localizadas ao final da técnica, como pode ser observado na Figura 6.17. 
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Figura 6.17 - Contribuição das questões de 00-PBR para a detecção de defeitos no 

estudo original. 



Discussão. O fato de algumas questões não terem sido apontadas como 

responsáveis pela detecção de defeitos deve ser analisado com cautela. O estudo 

utilizou uma quantidade reduzida de participantes (apenas quatro participantes). 

Portanto, não foi possível determinar se esse efeito deveu-se a possibilidade das 

questões serem inócuas ou simplesmente a possibilidade de terem sido 

negligenciadas pelos participantes do estudo. De qualquer forma, essas questões 

devem ser analisadas visando a aprimorar seu potencial para a detecção de defeitos. 

6.3.2.5 Oportunidades de Melhoria 

Dados extraídos dos questionários de avaliação do estudo indicaram que um 

participante sugeriu a alteração do passo 2 de 00-PBR para orientar a identificação 

de outros relacionamentos além de herança, como agregação, por exemplo. 

Uma oportunidade de melhoria, decorrente da observação da aplicação de 80- 

PBR por um participante, foi a alteração do passo I de forma a orientar o revisor a 

extrair os conceitos de uma sessão de definições de dados ou similar, por exemplo. 

Um participante apontou a falta de orientação no passo 3 de 00-PBR no que se refere 

a identificação dos dados de saída das funcionalidades. 

As oportunidades de melhoria estenderam-se também aos formulários que 

apóiam a aplicação de 00-PBR. Uma sugestão foi a inclusão de um novo campo no 

formulário de funcionalidades para o registro dos dados de saída das funcionalidades. 

Um outro participante sugeriu a inclusão de campos nos formulários de classes e 

de funcionalidades para manter a rastreabilidade entre os conceitos e funcionalidades 

extraídos e os requisitos que permitiram a extração dessas informações. Foi sugerida 

ainda a inclusão de novos campos para permitir o registro dos relacionamentos e de 

suas multiplieidades no formulário de classes. 

Discussão. No que se refere a descrição do passo 1 de 00-PBR, decidiu-se não 

orientar o revisor na identificação de outros tipos de relacionamentos, além dos 

relacionamentos de herança e de associações, por exemplo. 

Essa decisão justifica-se pelo fato de que o objetivo de 00-PBR é apoiar a 

identificação de discrepâncias em documentos de requisitos. A identificação de outros 

tipos de relacionamentos, como composição ou agregação, por exemplo, seria útil 

para a construção de um modelo de classes mais completo, mas, a princípio, não 

traria ganhos satisfatórios para a identificação de discrepâncias. Para as outras 

oportunidades de melhoria identificadas, foram definidas ações corretivas (subseção 

6.3.4), visando a implementá-Ias em 00-PBR. 



6.3.2.6 itens a Serem Incorporados a 00-PBR 

Um ponto observado em 00-PBR foi a carência de questões relacionadas a 

verificação da clareza dos requisitos descritos. Como conseqüência, decidiu-se incluir 

uma nova questão em 00-PBR visando a verificar o critério de clareza. 

6.3.3 Lições Aprendidas Decorrentes do Segundo Estudo 

Entre as principais lições aprendidas sobre 00-PBR, decorrentes da condução 

do segundo estudo de observação, destacam-se: 

A alteração proposta no encadeamento do processo de 00-PBR contribuiu para 

tornar a aplicação de 00-PBR menos cansativa, ao diminuir consideravelmente a 

quantidade necessária de leitura do documento (de quatro vezes na versão 

anterior de 00-PBR para apenas uma vez). 

Além disso, essa alteração no encadeamento também aumentou a frequência de 

acesso as questões de 00-PBR. Esse aumento na frequência de acesso 

possibilitou uma distribuição mais homogênea no que se refere a identificação de 

discrepâncias das questões de 00-PBR. 

O aumento na frequência de acesso as questões de 00-PBR produziu um efeito 

colateral. A presença de exemplos auxilia o revisor na aplicação da questão 

durante uma primeira leitura. Entretanto, uma vez que o exemplo foi internalizado 

pelo revisor, sua presença passa a ser vista como desnecessária, a medida que a 

questão é relida. Dessa forma, a presença desses exemplos na técnica 

aumentaria consideravelmente a descrição da questão, tornando cansativa sua 

leitura. Portanto, optou-se por manter os exemplos para a aplicação de cada 

questão em um anexo a parte. 

Como resultado dessas lições aprendidas, foram propostas alterações em 00- 

PBR. Tais alterações são apresentadas na próxima subçeção. 

6.3.4 Alterações de 00-PBR Decorrentes do Segundo Estudo 

A seguir, são descritas as ações corretivas definidas para a implementação das 

modificações em 00-PBR discutidas nas subseções anteriores. 

e Incluir no formulário de funcionalidades campo para registrar os dados de saida 

das funcionalidades. 

Incluir um novo campo no formulário de funcionalidades para manter a 

rastreabilidade entre a funcionalidade identificada e o requisito funcional (ou 

trecho da técnica), do qual a funcionalidade foi extraída. 



Incluir um novo campo no formulário de classes para manter a rastreabilidade 

entre a classe identificada e o requisito de onde a classe foi extraída. 

Alterar o passo 1 referente a identificação de conceitos para orientar o revisor a 

extrair conceitos de uma seção de definições, requisitos de dados ou similares. 

Incluir uma questão relacionada a clareza dos requisitos. 

Incluir no passo 3 de 00-PBR orientação para a identificação dos dados de saída 

das funcionalidades. 

Alterar a seção de Instruções para detalhar o procedimento para aplicação dos 

passos de 00-PBR. Verificar se vale a pena deixar essa informação apenas na 

seção de Instruções ou criar um passo adicional indicando explicitamente quando 

aplicar as questões. 

Alterar o material de treinamento para dar ênfase na identificação dos casos de 

sucesso e de erro das funcionalidades. 

Criar exemplos para todas as questões de 00-PBR. 

9 Colocar os exemplos para as questões de 00-PBR em um anexo à parte. 

Aumentar o tamanho da fonte de 00-PBR de 11 pt para 12 pt. 

As ações corretivas foram executadas, e 00-PBR foi alterada, gerando-se uma 

quarta versão da técnica. A quarta versão de 00-PBR incluindo os seus formulários 

de apoio a sua aplicação pode ser obtida mediante contato com os autores. 

6.4 Discussão dos Resultados dos Estudos 

A seguir, os resultados da avaliação experimental de 00-PBR são discutidos por 

tópicos. Durante a discussão desses tópicos, são destacados os pontos fortes e fracos 

observados decorrentes da análise da aplicação prática da técnica. 

Objetivo de 00-PBR. A proposta original da técnica 00-PBR tinha por objetivo 

apoiar duas tarefas: a) a detecção de defeitos em documentos de requisitos e b) a 

construção de um modelo de classes a partir dos requisitos. 

Resultados apresentados em BELGAMO e FABBRI (2005) apontaram para a 

viabilidade de utilização de uma técnica de leitura para a condução de dois tipos de 

tarefa (analise e construção). Nesse estudo, GUCCRA, a técnica investigada, tinha por 

objetivo apoiar a construção de modelos de casos de uso e a análise de documentos 

de requisitos. Resultados apontaram que a aplicação de GUCCRA contribuiu para a 

detecção de defeitos em requisitos, além de possibilitar um aumento na qualidade dos 

modelos e casos de uso elaborados. 



Entretanto, identificou-se durante a avaliação de 00-PBR, um efeito colateral 

referente a orientação sobre a construção de um modelo de classes. Revisores 

tendiam a investir a maior parte do tempo de inspeção na construção do modelo ao 

invés de revisarem o documento em busca de defeitos. Como conseqüência, a 

aplicação de 00-PBR poderia resultar numa baixa identificação de defeitos. 

Uma provável hipótese para explicar os resultados positivos da aplicação de 

GUCCRA pode ser a proximidade de representação semântica entre documentos de 

requisitos e modelos de casos de uso. Ambos os artefatos representam 

funcionalidades descritas em linguagem natural, porém, formatadas diferentemente. 

A elaboração de um modelo de classes, entretanto, requer a transformação de 

informações descritas em linguagem natural em uma representação por diagramas, 

conforme a UML. O processo de elaboração de um modelo de classes é altamente 

criativo, e sua condução pode demandar tempo considerável da etapa de projeto. 

Nesse sentido, optou-se pela construção de um esboço de modelo de classes, ao 

invés de tentar-se explorar todos os aspectos envolvidos na construção de um modelo 

de classes completo. 

Dessa forma, a construção de tal esboço atuaria como um instrumento para a 

detecção de defeitos típicos em requisitos que possam prejudicar a construção de um 

modelo de classes de qualidade. Nesse sentido, o esforço investido na construção 

desse esboço não seria investido em vão; tal esboço poderia ser refinado 

posteriormente, atuando também como ponto de partida para a construção de um 

modelo de classes mais elaborado. 

Mode[agem estrutural versus Modelagem dinâmica. Uma outra conclusão 

decorrente dos estudos foi o risco de se apoiar ao mesmo tempo a modelagem de 

aspectos estruturais e dinâmicos do sistema representado nos requisitos. 

O fornecimento de diretrizes para a modelagem de aspectos dinâmicos do 

sistema durante a construção de um modelo de classes aumentou o grau de 

dificuldade de aplicação de 00-PBR. 

Além disso, a aplicação de tais diretrizes não trouxe contribuições satisfatórias 

para a detecção de defeitos. A modelagem de tais aspectos dinâmicos seria 

recomendável para outras representações, como diagramas de seqüência. 

Presença de um processo sistemático. A presença de um processo sistemático foi 

apontada como um aspecto positivo de 00-PBR. A utilização de tal processo 

proporcionou a revisores inexperientes a aprendizagem de boas práticas relacionadas 

a inspeções de requisitos e a construção de modelos de classes. 



Um efeito positivo dessa aprendizagem pôde ser observado através do relato 

dos participantes que indicaram que a aplicação de 00-PBR alterou significativamente 

a forma como estes redigiam documentos de requisitos. Após a aplicação da técnica, 

tais participantes passaram a levar em consideração aspectos essenciais para a 

construção do sistema que outrora eram negligenciados. 

Utilidade de 00-PBR. Um efeito positivo sobre a utilidade de 00-PBR, segundo 

relatado por um participante, foi a "possibilidade de identificarem-se defeitos 

aparentemente invisíveis no documento de requisitos". 

Por "defeitos invisíveis", o participante citou a presença de defeitos no 

documento de requisitos mesmo após o documento ter sido definido e aprovado por 

stakeholders experientes no domínio de aplicação. Essa percepção da utilidade de 

00-PBR pelos participantes é um fator fundamental para uma futura transferência da 

técnica para a indústria. 

Efetividade das questões de 00-PBR. As questões propostas por 00-PBR foram 

analisadas no que se referem ao apoio fornecido para a detecção de defeitos nos 

requisitos. Durante essa análise, foi possível identificar quais questões contribuem 

para a detecção de defeitos, e quais são inócuas para esse fim. 

Como conseqüência dessa análise, novas questões foram incluídas, outras 

foram alteradas para aumentar o nível de detalhamento e outras, que demonstraram 

serem inócuas, foram excluídas. 

Como resultado do processo de melhoria incremental proporcionado pelos 

estudos, as questões de 00-PBR foram apontadas como um dos principais pontos 

positivos da técnica. Participantes ressaltaram principalmente a simplicidade e a 

objetividade das questões, além da presença de exemplos que ilustram defeitos 

típicos de serem capturados por cada questão. 

Efetividade dos passos para o esboço de um modelo de classes. Os passos para 

a construção do esboço de um modelo de classes também receberam comentários 

positivos dos participantes. Uma outra medida desse grau de satisfação pôde ser 

obtida através do efeito proporcionado pela orientação ativa de 00-PBR. Participantes 

de ambos os estudos afirmaram que o esboço de um modelo de classes teve papel 

fundamental no entendimento dos problemas e dos conceitos descritos nos requisitos. 

Encadeamento do processo de 00-PBR. A forma como os passos para a 

construção do esboço de um modelo de classes e as questões para identificação de 

discrepâncias encontram-se encadeados exerce um impacto significativo na aplicação 

de uma técnica de leitura. Durante a condução dos estudos, observou-se que o 



desempenho da aplicação de 00-PBR estava diretamente relacionado a freqüência 

com a qual as questões para identificação de discrepâncias eram acessadaâ. 

Portanto, decidiu-se alterar o encadeamento originalmente proposto, com o 

objetivo de minimizar a necessidade de releitura em excesso do documento, e 

aumentar a freqüência de acesso as questões para identificação de discrepâncias. 

Enfoque sobre um conjunto delimitado de informações. Um ponto positivo de 0 8 -  

PBR foi o enfoque da orientação do revisor sobre um conjunto particular de 

informações. Dessa forma, para responder uma questão, o revisor é orientado a 

buscar as informações necessárias em um determinado local específico. 

Nas versões anteriores de 00-PBR, esse enfoque foi negligenciado. Como 

conseqüência, para responder uma determinada questão, o revisor tinha de procurar 

tal informação no documento inteiro, desperdiçando tempo considerável de inspeção. 

Efetividade das sessões de treinamento. Algumas situações identificadas sobre a 

dificuldade de aplicação de 00-PBR poderiam ser tratadas através de uma sessão de 

treinamento mais rigorosa. Conforme visto no Capítulo 4, a condução de uma única 

sessão de treinamento não é suficiente para a aprendizagem efetiva de uma nova 

tecnologia. Portanto, algumas dificuldades relatadas, como o preenchimento de um 

campo específico, não levaram a alteração de 00-PBR. 

6.5 Considerações sobre este Capítulo 

A definição de uma nova tecnologia demanda uma avaliação experimental sobre 

a sua aplicação prática. Tal avaliação permitiria, entre outros, a caracterização do grau 

de maturidade da tecnologia recém-desenvolvida. A caracterização do grau de 

maturidade de tal tecnologia minimizaria a possibilidade de se transferir para a 

indústria uma tecnologia que não atende as expectativas criadas sobre a sua 

aplicação, ou que seja de difícil aplicação para o usuário, por exemplo. 

Estudos experimentais de observação são adequados para a caracterização do 

grau de maturidade de uma tecnologia. Através da condução de tais estudos, 

pesquisadores poderiam obter um entendimento refinado sobre a aplicação prática da 

tecnologia. Esse entendimento permitiria testar idéias, além de possibilitar a geração 

de novas hipóteses. Além disso, entrevistas com participantes poderiam fornecer 

indícios sobre oportunidades de melhoria, visando ao aprimoramento da tecnologia. 

Devido as vantagens proporcionadas pela condução de estudos de observação, 

decidiu-se conduzir tais estudos para avaliar a maturidade de 00-PBR. Nesse sentido, 

neste capítulo foram apresentados dois estudos de observação sobre 00-PBR. 



Os estudos de observação apresentados foram conduzidos em ambiente 

acadêmico, com participantes de diferentes níveis de experiências e habilidades no 

que diz respeito a inspeções de software e a modelagem orientada a objetos. Durante 

esses estudos, foi possível registrar a forma como tais participantes aplicavam a 

técnica 00-PBR, e como a técnica influenciava o desempenho do participante. 

Nesse sentido, a condução dos estudos possibilitou o refinamento gradual de 

00-PBR. Cada estudo resultou na definição de uma nova versão de 00-PBR, e da 

caracterização de suas limitações e de seus pontos positivos. 

Este capítulo apresentou a condução de dois estudos de observação visando a 

avaliar a aplicação prática de 00-PBR. Para cada estudo executado, oportunidades 

de melhoria foram identificadas, gerando-se uma nova versão da técnica. 

Como resultado, acredita-se que 00-PBR tenha alcançado um nível razoável de 

maturidade que permita a sua comparação experimental em relação a outras 

abordagens de inspeção utilizadas na indústria. Entretanto, tal comparação está fora 

do escopo desse trabalho. 



Capitulo 7 - Conclusões e Pers~ectivas Futuras 

Neste capítulo, são discutidas as principais conclusões, destacando-se as 

contribuições e as limitações do trabalho, além das perspectivas futuras para a 

condução do mesmo. 

A aplicação de atividades de verificação e validação em sistemas 00 tem se 

mostrado difícil e pouco eficiente devido ao aumento de complexidade alcançado com 

o advento do paradigma 00. Nesse sentido, o presente trabalho descreveu como a 

condi'çSo de inspeções poderia aumentar a qualidade do soft\m:e 00, ao permitir a 

remoção de defeitos críticos no ponto onde eles são menos custosos de serem 

removidos: a fase de requisitos. Além disso, foi discutido como academia e indústria 

de software têm trabalhado em conjunto para aumentar o desempenho de inspeção 

propondo a utilização de técnicas de leitura de software. 

Nesse sentido, técnicas de leitura de software poderiam contribuir de forma 

satisfatória para a resolução desse problema, ao prover o engenheiro de software com 

um processo bem definido para a obtenção do entendimento necessário a condução 

de revisões de requisitos e da modelagem 0 0 .  

Portanto, a presente dissertação procurou identificar na literatura quais são as 

técnicas propostas para a inspeção de documentos de requisitos de software que 

exploram os conceitos intrínsecos do paradigma 00. Como resultado, esperava-se 

avaliar quais os pontos fortes e limitações de tais técnicas, visando a caracterizar a 

aplicação dessas técnicas. 

Para isso, o trabalho 

evidência representada pela 

estudos experimentais. A 

oportunidades de pesquisa, 

apresentado fez uso de uma abordagem baseada em 

condução de uma revisão sistemática e pela condução de 

condução da revisão sistemática permitiu identificar 

resultando na definição de uma nova técnica de leitura, 

denominada 00-PBR. A técnica 00-PBR foi avaliada através da condução de dois 

estudos experimentais de observação. Nas próximas seções são destacadas as 

principais contribuições e limitações do trabalho, além das perspectivas futuras. 

7.2 Contribuições do Trabalho 

Como uma das contribuições do trabalho, destaca-se 00-PBR, uma técnica de 

leitura de documentos de requisitos de software descritos em linguagem natural que 

explora a construção de modelos de projeto orientado a objetos. O trabalho descreveu 



o processo de definição de 00-PBR através da utilização de uma metsdologiâ para 

introdução experimental de tecnologias de software na indústria. 00-PBR foi avaliada 

através da condução de dois estudos experimentais de observação precedidos por 

uma avaliação piloto. A condução desses estudos visou a caracterizar o grau de 

maturidade da técnica, avaliando principalmente a utilidade e a usabilidade da técnica. 

Durante a condução de tais estudos, oportunidades de melhoria foram identificadas 

através de registros de observação dos pesquisadores sobre a aplicação de 00-PBR 

e de relatos dos participantes envolvidos nesses estudos. Como consequência, 00- 

PBR foi continuamente refinada. 

Uma segunda contribuição do trabalho foi a condução de um estudo secundário, 

também conhecido como revisão sistemática. A revisão sistemática foi conduzida com 

o objetivo de identificar, analisar e avaliar técnicas de leitura de documentos de 

requisitos de software propostas na literatura. 

Nesse sentido, o trabalho descreve explicitamente o objetivo da revisão e os 

critérios adotados para a seleção de fontes e de estudos. A condução da revisão 

sistemática permitiu, para cada técnica identificada, o levantamento de seus pontos 

fortes e fracos obtidos experimentalmente, possibilitando assim o direcionamento da 

pesquisa na área de técnicas de leitura e a indicação do que supostamente funciona e 

o que não funciona na aplicação dessas técnicas. 

Além disso, os resultados obtidos pela revisão sistemática conduzida permitiram 

identificar a carência na literatura de técnicas de leitura que explorem a construção de 

modelos de projeto durante sua aplicação, motivando a definição de 00-PBR. 

A condução da revisão sistemática proporcionou também uma discussão cética 

sobre os procedimentos experimentais envolvidos nos estudos obtidos pela revisão. 

Essa discussão foi consequência de uma avaliação livre de tais estudos. Como 

consequência, foram identificados potenciais fatores de confusão que possam ter 

afetado os resultados experimentais obtidos nesses estudos. Além disso, foi sugerido 

como esses fatores poderiam ser evitados na condução de futuros estudos. 

Neste contexto, a condução de uma revisão sistemática com o propósito de se 

obter o grau de evidência existente na literatura sobre a área de forma a se identificar 

oportunidades de pesquisa representa uma extensão a metodologia para introdução 

de tecnologias de software na indústria descrita em SHULL et a/. (2001). 

Através desse processo de refinamento, houve a preocupação em minimizar a 

possibilidade de ocorrência de riscos relacionados a utilização de uma técnica 

relativamente imatura no contexto industrial. Espera-se assim, estar contribuindo para 

a busca de qualidade no desenvolvimento de software. 



7.3 Limitações do Trabalho 

As principais limitações do trabalho referem-se a avaliação experimental 

conduzida. Dessa forma, a discussão dessas limitações é organizada através das 

principais ameaças a validade identificadas, a saber: validade de conclusão, validade 

interna, validade externa e validade de construção. 

Validade de conclusão. Relacionada a questões que ameaçam a habilidade de traçar 

conclusões significativas do ponto de vista estatístico sobre s relacionamento entre 

tratamentos e resultados de um estudo experimental. 

Na condução dos estudos de observação não foi possível determinar se as 

discrepâncias identificadas representavam defeitos reais. Como conseqüência, não se 

pode medlr satisfatoríamente a efetividade e o custoleficiência da aplicação de 0 0 -  

PBR. 

Validade interna. Ameaça relacionada ao risco de outros fatores não identificados a 

priori, terem influenciado um eventual relacionamento de causalidade entre tratamento 

e resultado, sem o conhecimento prévio dos experimentadores. 

A amostra dos participantes utilizada nos estudos de observação não foi 

aleatória, haja vista que tal amostra foi proveniente de estudantes de graduação e pós- 

graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Validade externa. Questões relacionadas a ameaça dos resultados do estudo não 

serem generalizáveis a outros contextos, como o contexto industrial, por exemplo. 

A amostra dos participantes selecionados não é representativa dos profissionais 

da indústria brasileira de software. Além de possuírem relativa experiência industrial, 

grande parte dos estudantes de pós-graduação do PESC da COPPEIUFRJ possui 

acesso aos resultados da apliea~ão de uma pesquisa teenológieâ de ponta, o que não 

ocorre a maioria dos profissionais da indústria de software. Pesquisas têm 

demonstrado que muitos dos conceitos de Engenharia de Software ainda não estão 

difundidos adequadamente na indústria de software brasileira (VILLELA, 2004). 

Portanto, uma ameaça considerável aos resultados do estudo seria atribuir um 

eventual sucesso do estudo a aplicação da técnica em si, quando na realidade poderia 

ter sido efeito da alta qualificação do participante, representando um fator de confusão. 

Outra limitação dos estudos refere-se a qualidade do material inspecionado. Os 

documentos de requisitos utilizados nos estudos foram produzidos no contexto de 

projetos executados em sala de aula. Por um lado, essa opção evitou a possibilidade 

de comprometer os resultados do estudo caso fossem utilizados documentos com 

falsos defeitos semeados a priori. Além disso, o fato de tais documentos terem sido 



produzidos por pessoas inexperientes pode ser representativo de organizações 

imaturas, onde um processo para a definição de requisitos não esteja disseminado. 

Entretanto, os documentos de requisitos utilizados referiam-se a domínios 

relativamente simples, sendo pouco extensos. Tais documentos não possuem o 

tamanho e a complexidade observados em documentos produzidos por organizações 

maduras, que trabalhem com complexos domínios de problema. 

Validade de construção. Problemas relacionados a ameaça de generalizar os 

resultados do estudo a teoria que o sustenta. 

Uma vez que durante o trabalho apresentado, optou-se pela condução de 

estudos de observação que visavam ao refinamento de 00-PBR, não foi possível 

avaliar o desempenho de 00-PBR em relação a outras abordagens de inspeção 

utilizadas na indústria. 

Como conseqüência, os estudos apresentados podem não ter sido 

representativos da teoria que sustenta 00-PBR, uma vez que pode não ter ficado 

claro se os resultados do estudo foram decorrentes da aplicação de 00-PBR ou da 

"facilidade" de detecção de defeitos nos documentos de requisitos utilizados. A 

aplicação de outras abordagens de inspeção nos mesmos documentos inspecionados 

por 00-PBR ajudaria a minimizar essa possibilidade. 

7.4 Perspectivas Futuras 

Os estudos de observação descritos neste trabalho representam um passo inicial 

para a avaliação de 00-PBR. Entretanto, diversas questões permanecem em aberto, 

entre elas: 

Qual a efetividade e o custo/eficiência de 00-PBR? 

00-PBR é viivel no que se refere a inspeção em documentos de requisitos 

complexos? 

e Qual é a combinação ideal entre o nível de orientação provido por 00-PBR e 

o nível de experiência possuído pelo revisor? 

e Qual o efeito da comparação de 00-PBR em relação as abordagens de 

inspeção utilizadas na indústria? Qual o nível de complementaridade de 00- 

PBR em relação a tais abordagens? 

Qual o nível de sobreposição dos defeitos detectados por 00-PBR em 

relação as outras perspectivas de PBR? Essa avaliação seria importante 

principalmente no que se refere a perspectiva de usuário, que contempla os 

aspectos dinâmicos do sistema. 00-PBR, representada pela construção de 

modelos de classes, contempla aspectos estruturais. 



Dessa forma, como principal perspectiva futura do trabalho, destaca-se a 

condução de estudos experimentais sobre 00-PBR, visando a comparação da técnica 

com outras abordagens utilizadas na indústria de software. 
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Apêndice A - Revisão Sistemática 

Neste apêndice são apresentados os modelos utilizados durante a condução da 

revisão sistemática. Entre os modelos apresentad~s encontram-se: o Modelo do 

Protocolo de Revisão, o Formulário de Condução da Revisão, o Formulário de Seleção 

de Estudos, e o Formulário de Extração de Dados. 

A.1 - Modelo do Protocolo de Revisão 

Objetivo: 

Formulação da pergunta: 

Intervenção: 

Controle: 

População: 

Resultados: 

Aplicação: 

Critérios de seleção de fontes: 

Métodos de busca de fontes: 

Listagem de fontes: 

Tipo dos artigos: 

Idioma dos artigos: 

Critérios de inclusão e exclusão dos artigos 

Critérios de qualidade dos estudos primários: 

Processo de seleção dos estudos primários 

Avaliação da qualidade dos estudos primários: 

Estratégia de extração de informação: 

Sumarização dos resultados: 



A.2 - Formulário de Condução da Revisão 

Fonte: (fonte na qual a busca foi conduzida) 

Bata de busca: 

Palavras-chave utilizadas: 

Strings de busca utilizadas: (combinação de palavras-chave utilizadas) 

Lista de artigos encontrados 

(Referências dos artigos encontrados pela busca) 

Lista dos artigos incluídos 

Nome do artigo: 

Autores: 

Data de publicação: 

Veículo de 
publicação: 

Critérios de Inclusão e Exclusão 

Justificativa: (comentários do pesquisador sobre sua escolha) 

Critérios 

Lista dos artigos excluídos 

Resultados 

Nome do artigo: 

Autores: 

Data de publicação: 

Veículo de 
publicação: 

Critérios de Inclusão e Exclusão 

Justificativa: (comentários do pesquisador sobre sua escolha) 

Critérios Resultados 



A.3 - Formulário de Seleção de Estudos 

Nome do artigo: 

Autores: 

Data de publicação: 

Veículo de publicação: 

Fonte: (fonte na qual o artigo foi obtido) 

Situação: (incluído ou excluído) 

Criterios de Inclusão e Exclusão 

I 0 s  artigos devem estar disponíveis na web. I S o u N  I 
Critérios Resultados 

I formato eletrônico. I I 
Os artigos devem apresentar textos completos dos estudos em S ou N 

Os artigos devem estar descritos em inglês. S ou N 

Os artigos devem contemplar técnicas de inspeção de documentos 

de requisitos descritos em linguagem natural. 

Justificativa: (comentários do pesquisador sobre sua escolha) 

S ou N 

Os artigos devem contemplar a execução de estudos experimentais 

investigando técnicas de inspeção de documentos de requisitos. 

S ou N 



A.4 - Formulário de Extração de Dados 

Nome do Artigo: 

Autores: 

Bata de Publicação: 

Veículo de Publicação: 

Fonte: 

Abstract: 

Resumo: (o artigo deve ser resumido pelo pesquisador.) 

Estudo 
Data de execução: 

Local: 

Tipo: (experimento, estudo de caso etc) 

Descrição: 

Hipóteses avaliadas 

Variáveis independentes 

Variáveis dependentes 

Participantes 

Material 

Projeto do estudo 

Ameaças a validade 

Resultados 

Comentários adicionais (comentários do pesquisador acerca do estudo) 

Referências relevantes (lista das referências relevantes e o porquê que tais 
referências são relevantes) 



Apêndice B - Avaliação Piloto de 00-PBR 

Neste apêndice é apresentada a primeira versão de 00-PBR, além do material 

utilizado no contexto da avaliação piloto, a saber: Formulário de Classes, Formulário 

de Funcionalidades, Formulário de Discrepâncias, e um trecho do documento de 

requisitos inspecionado. 

B.1 - Primeira Versão de 00-PBR 

Por favor, siga os passos abaixo para construir um modelo inicial de projeto de alto nível orientado 
a objetos (OO), baseado no documento de requisitos a ser inspecionado. Isto significa especificar, 
em um alto nível de abstração, as classes, seus relacionamentos e suas re.ponsabikkzdes, de acordo com os 
requisitos descritos. 

À medida que for construindo o modelo, responda as questões, localizadas ao final de cada passo, 
e ao final da técnica, visando a identificar eventuais discrepâncias no documento de requisitos. 

Lembre-se: 
O seu objetivo principal é identificar discrepâncias no documento de requisitos sendo 
inspecionado; dentro do contexto da técnica, a construção do modelo de projeto tem 
importância secundária, atuando apenas como um instrumento para a identificação de 
discrepâncias no documento de requisitos. 
Não tente corrigir eventuais discrepâncias no documento de requisitos; apenas descreva-as de 
forma a possibilitar a correção pelo autor do documento. 

Passos 
1 a) Leia os requisitos uma vez de forma a extrair potenciais nomes de classes e de atributos das 

orações verbais contidas nos requisitos. Nomes candidatos encontram-se nos núcleos dos 
sujeitos e dos complementos dessas orações. Extraia nomes que representem conceitos que 
você considere pertinentes para a descrição do problema. 

b) Preencha cada nome extraído no Formulário de Classes. Verifique se o nome representa uma 
classe ou um atributo. Caso o nome represente um atributo, indique a qual classe ele 
pertence. Esboce um modelo de classes utilizando os nomes candidatos. 

c)  Para cada atributo extraído, verifique se foi especificada uma unidade de valor. Ex.: "tempo 
decorrido (atributo) em número de dias (unidade de valor)". Através da unidade de valor 
especificada, identifique seu provável tipo. 

d) Caso algum atributo represente uma combinação de valores, provavelmente o atributo 
representa um estado. Indique no Formulário de Classes que o atributo representa um 
estado, extraindo todos os possíveis valores. 

As classes extraídas representam conceitos envolvidos no domínio da aplicação? Caso 
negativo, conceitos irrelevantes podem estar especificados nos requisitos, caracterizando 
uma possível informação estranha. 

Todos os conceitos extraídos que sejam pertinentes ao domínio do problemas estão 
descritos numa seção de Glossário ou outra seção similar? Caso negativo, definições 
importantes para o domínio do problema podem não estar detalhadas adequadamente, 
caracterizando uma posslvel omiuão. 
H6 presença de sinônimos (mais de um nome representando um conceito) ou homônimos 
(um nome representando vários conceitos)? Caso positivo, reporte uma ambigiiiuhde. 
A descrição de algum conceito contradiz outros conceitos? Caso positivo, reporte 
inconsistência. 



2 a) Leia os requisitos de forma a extrair relacionamentos entre as classes. Possíveis 
relacionamentos candidatos vêm dos verbos de orações envolvendo os nomes das classes. 

b) Represente os relacionamentos no modelo. Extraia as quantidades descritas nos requisitos 
para determinar a multiplicidade dos relacionamentos. 

C) Relacione estruturas "é tcm"com representação de herança. Identifique classes que possuam 
algum atributo em comum, e verifique se essas classes podem ser representadas em 
hierarquias de herança. 

Não tente ser exaustivo. Para a construção inicial do modelo, o mais importante é extrair 
conceitos ao invés de relacionamentos. O excesso de relacionamentos tende a tornar o modelo 
confuso, em vez de esclarecê-lo. 

3 a) Extraia as funcionalidades descritas nos requisitos, ou seja, os objetivos que o sistema 
deve atender. Represente cada funcionalidade através de uma oração verbal contendo o 
verbo no infinitivo (ex.: "validar senhay'). Para cada funcionalidade extraída, preencha-a no 
Formulário de Funcionalidades determinando quais serão as classes, presentes no 
Formulário de Classes, candidatas a satisfazerem-na. 

b) Entraia as res::is5es descritas nos requisitos. Uma restri~ão é urna simação que expressa 
condições a serem satisfeitas para o sistema funcionar corretamente. Por exemplo, a 
sentença "A validade do cartão expira em 30 dias" não descreve uma funcionalidade, mas 
uma restrição a ser verificada. Para cada restrição, estabeleça uma funcionalidade para 
verificar a restrição, seguindo os mesmos procedimentos descritos no item a). 

c) Para cada funcionalidade, extraia: 
Os dados de entrada requeridos para a execução da funcionalidade, 

e Suas pré- e pós-condições (caso pertinente), 
e Os casos de sucesso e de erro (caso pertinente). 

Q3.1 Os requisitos descrevem passo-a-passo como o sistema deve proceder para executar as 
funcionalidades? Por exemplo, numa funcionalidade "validar senha", o que acontece caso a 
senha digitada não estiver correta? O sistema deve exibir uma mensagem de erro? 
Requisitar novamente a senha? Caso as funcionalidades não estejam devidamente 
especificadas, reporte uma omissão. 

43.2 Todos os dados requeridos para a execução de cada funcionalidade estão devidamente 
especificados? Por exemplo, numa sentença "gerar relatório", os requisitos descrevem 
quais são os dados que devem constar no relatório? Caso os dados não estejam 
especificados reporte uma omissão. 

Q3.3 As sentenças estão descritas de forma objetiva? Por exemplo, "Sistema valida a senha ..." ao 
invés de "Sistema verifica se a senha...". A primeira opção descreve um único caso; a 
segunda opção deixa em aberto a presença de outros casos. Caso a sentença não esteja 
descrita de forma objetiva, aumenta a possibilidade de diferentes interpretações, o que 
caracteriza uma amb&iii&de. 

43.4 Há presença de requisitos que não devem ser implementados na solução final? Ex.: "Após 
emitir o recibo, o documento deve ser fotocopiado e enviado ao...". Apesar de correto, a 
presença do requisito é irrelevante nos requisitos de software, pois se trata de um requisito 
de sistema, a ser satisfeito através de uma operação manual. Um desenvolvedor, 
dependendo da interpretação adotada, poderia automatizar a função de fotocópia na 
solução h a l .  Caso positivo, reporte uma infomaçdó estranha. 

4 a) Para cada funcionalidade defina como suas classes candidatas irão trabalhar em 
conjunto, para satisfazer a funcionalidade. Para isso, divida cada funcionalidade em uma 
ou mais responsabilidades. 

b) Para cada responsabilidade, identifique quais classes candidatas da funcionalidade irão 
executar a responsabilidade. Caso necessário, represente no modelo novos 
relacionamentos entre as classes que irão satisfazer a responsabilidade. 

Q4.1 As responsabilidades de cada classe podem ser satisfeitas através dos atributos e 
responsabilidades contidos na classe, ou através das responsabilidades de suas classes 
relacionadas? Caso negativo, provavelmente há uma omissão na descrição dos conceitos ou 
das funcionalidades descritas nos requisitos. 



44.2 As responsabilidades atribuídas a uma classe levam em consideração todos os atributos 
apropriados da classe? Por exemplo, suponha uma classe "Usuário" contendo um atributo 
chamado "endereço". Caso uma funcionalidade "Cadastrar Usuário", relacionada à classe 
"Usuário", não indicar o preenchimento do endereço, provavelmente há uma omissão na 
descrição da funcionalidade. 

Q4.3 As responsabdidades de uma classe descrevem como, e sob quais circunstâncias, um objeto 
da classe pode alterar o valor de seus estados? Caso contrário, reporte uma omissão. 

Q4.4 Os tipos especificados para os atributos das classes estão consistentes com a necessidade 
de armazenagem das responsabilidades? Caso negativo, provavelmente a descrição dos 
conceitos que deram origem às classes está inconsistente com a descrição das funcionalidades. 

Questões 
QI Os requisitos estão descritos com termos vagos? (Ex.: "sincronizar", "fácil de integrar", 

"rápido retorno" etc). Caso positivo, há uma falta de detalhamento desses termos, 
caracterizando uma discrepância do tipo omissãa. 

Q2 Há presença de advérbios? (Ex.: "provavelmente", "periodicamente" etc). Caso positivo, os 
requisitos podem estar descritos sem precisão, caracterizando uma omissao. 

Q3 Há sentenças onde o ponto referenciado não é claro? (Ex.: "O sistema controla o 
aquecimento. Ele deve ser ...." A que se referencia o pronome "ele"? A aquecimento ou a 
sistema?). Caso positivo, reporte uma ambigiiakde. 

Q4 Os requisitos estão descritos de forma a permitir testá-los?(Ex.: "...o tempo de resposta deve 
ser rápido...". Quão rápido deve ser o tempo de resposta?). Caso negativo, reporte uma 
omissão. 

Q5 Os requisitos estão descritos de forma a permitir testá-los?(Ex.: " ... o tempo de resposta deve 
ser rápido...". Quão rápido deve ser o tempo de resposta?). Caso negativo, reporte uma 
omissãa. 

QG Os requisitos descrevem diferentes papéis (caixa, gerente etc)? Caso positivo, verifique se os 
requisitos descrevem quais funcionalidades devem ser executadas por quais papéis. Caso os 
requisitos descrevam explicitamente que uma determinada funcionalidade deve ser 
executada por um determinado papel, mas não especifique como o papel deve executar a 
funcionalidade, reporte uma omissãa. 

Q7 As classes, seus relacionamentos e suas responsabilidades fazem sentido sobre o que você 
conhece do domínio da aplicação ou sobre o que você entendeu dos requisitos? (Ex.: na 
sentença "O sistema deve emitir um recibo contendo a descrição do produto e seu valor 
total". Uma possível omissão é a data em que o recibo foi emitido, que não foi descrita nos 
requisitos). Caso negativo, a situação caracteriza umfato incorreto. 



B.2 - Formulário de Classes 

Revisor #: 

Utilize o formulário abaixo para reportar as classes extraídas do documento de requisitos 

sendo inspecionado. Para cada classe extraída, indique seu nome, seus atributos, e suas 

responsabilidades. Ao preencher os atributos pertencentes à classe, indique o tipo básico 

(textual, numérico, data etc) e o nome do atributo. Caso o atributo represente um estado, 

assinale um "x", e indique os possíveis valores do estado. 

Atributos 

Valores I Tipo 1 I Nome I I Estado I 
Tipo I I Nome I I Estado I 

I I I 9 

I I I I I 

Estado Tipo 

t I I I 

Valores I 
Nome 

Estado Tipo 

Tipo 
I I I 

Valores I 
Nome Valores 

Nome 

Estado Tipo 

Responsabilidades 

Estado 

Nome 



B.3 - Formulário de Funcionalidades 

Utilize o formulário abaixo para relatar as funcionalidades extraídas do documento de 

requisitos sendo inspecionado. Para cada funcionalidade, indique o nome da 

funcionalidade, os dados de entrada, as pré- e pós-condições (caso pertinente), os casos de 

sucesso e de erro (caso pertinentes), e as classes candidatas a satisfazerem a funciondidade. 

Dados de entrada: 

Pré-condi~óes: 

I I I 

Classes Candidatas 

I Pós-condições: I 
I I I 

Casos de sucesso: Casos de Erro: 



B.4 - Formulário de Discrepâncias 

Revisor #: Data: 

Início (hh:mm): Duragão (em minutos): 

Utilize esse formulário para relatar eventuais discrepâncias que você identificar durante a 

inspeção de requisitos utilizando 00-PBR. Ao identificar uma discrepância, indique o tipo 

da discrepância, o local em que foi identificada a discrepância (número do requisito, 

número da página), o horário em que a discrepância foi identificada, além de uma descrição 

sucinta da discrepância, mas que permita ao autor do documento corrigir o problema. Para 

o relato dc tipo da discrepância, utilize as seguintes abreviações: 

OM - Omissão 

IE - Informação Estranha 

AI3 - Ambigüidade 

IN - Inconsistência 

LI - Localização Incorreta 

FI - Fato Incorreto 

Número Tipo Localização Hora (hh:mm) Breve Descrição da Discrepância 
ppp 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

I o. 
11. 

12. 

13. 

14. 



B.5 - Trecho do Documento de Requisitos Utilizado 

Abaixo é representado um trecho do documento de requisitos utilizado durante a 

avaliação piloto de 00-PBR. 

Requisito Funcional 10 

A ferramenta deve permitir que o usuário crie diagramas de casos de 

uso, utilizando elementos identificados durante a aplicação da PBR ou com 

novos elementos que podem ser descritos durante a confecção de diagramas. 

A ferramenta deve possuir mecanismos para verificação e identificação 

dos casos de uso, atores, ou relacionamentos descritos e que não aparecem 

em nenhum diagrama de casos de uso. 

Requisito Funcional 12 

A ferramenta deve possuir mecanismos para verificação e identificação 

de atores ou funcionalidades que não estão relacionados com nenhum caso de 

USO. 

Requisitos de Dados: 

Requisito de Dados 1 

Um ator deve possuir um nome, um identificador, e pode possuir uma 

descrição. 

Descrição de Dados: 

Ator{ 

nome; (cadeia de no máximo 80 caracteres 

alfanuméricos) 

descrição (cadeia de no máximo 5000 caracferes 

alfanuméricos, opcional) 

1 



Apêndice C - Primeiro Estudo de Observação de 

Neste apêndice é apresentada a segunda versão de 00-PBR, que foi alvo de 

avaliação no primeiro estudo de observação. Além disso, são apresentados os 

formulários utilizados durante a condução do estudo, a saber: Formulário de Classes, 

Formulário de Funcionalidades, e Formulário de Discrepâncias. 

C.1 - Segunda Versão de 00-PBR 

Por favor, siga os passos abaixo para construir o esboço de um modelo de projeto de alto nível 
orientado a objetos (OO), baseado no documento de requisitos a ser inspecionado. Isto significa 
especificar, em um alto nível de abstração, as classes, seus relacionamentos e suas responsabilidades, 
de acordo com os requisitos descritos. 

A medida que for construindo o modelo, responda as questões, localizadas ao final de cada passo e 
ao fmal da técnica, visando a identificar eventuais discrepâncias no documento de requisitos. 

Lembre-se: 
* O seu objetivo principal é identificar discrepâncias no documento de requisitos sendo 

inspecionado; dentro do contexto da técnica, a construção do modelo de projeto tem 
importância secundária, atuando apenas como um instrumento para a identificação de 
discrepâncias. Portanto, não seja exaustivo na constmção do modelo. 

* Não tente corrigir eventuais discrepâncias no documento de requisitos; apenas descreva-as de 
forma a possibilitar a correção pelo autor do documento. 

Passos 
1 a) Leia os requisitos uma vez de forma a extrair potenciais nomes de classes e de atributos das 

orações verbais contidas nos requisitos. Nomes candidatos encontram-se nos núcleos dos 
sujeitos e dos complementos dessas orações. Extraia nomes que representem conceitos que 
você considere pertinentes para o problema. 

b) Preencha cada nome extraído no Formulário de Classes. Verifique se o nome representa uma 
classe ou um atributo. Caso o nome represente um atributo, indique a qual classe ele 
pertence. Uülize o Formulário de Classes para representar as classes e seus respectivos 
atributos em um modelo de classes. 

c) Para cada atributo extraído, verifique se foi especificada uma unidade de valor. Ex.: "tempo 
decorrido (atributo) em número de dias (unidade de valor)". Através da unidade de valor 
especificada, identifique seu provável tipo. 

d) Caso algum atributo represente uma faixa de valores (como o estado de um objeto, por 
exemplo), extraia todos os possíveis valores descritos no documento, e descreva-os no 
Formulário de Classes. 

41.1 As classes extraídas representam conceitos envolvidos no domínio da aplicação? Caso 
negativo, conceitos irrelevantes podem estar especificados nos requisitos, caracterizando 
uma possível informa@o estranha. 

41.2 Todos os conceitos extraídos que sejam pertinentes ao domínio da aplicação estão 
descritos numa seção de Glossário ou outra seção similar? Caso negativo, definições 
importantes para o domínio da aplicação podem não estar detalhadas adequadamente, 
caracterizando uma possível omissão. 



Q1.3 Há presença de sinônimos (mais de um nome representando um mesmo conceito) ou 
homônimos (um nome representando mais de um conceito)? Caso positivo, reporte uma 
amb&iii&de. 

Q1.4 A descrição de algum conceito contradiz outros conceitos? Caso positivo, reporte uma 
inconsistência. 

41.5 As informações presentes nos requisitos permitem a você estipular os tipos básicos para 
todos os atributos das classes? Caso contrário, reporte uma discrepância do tipo omissão. 

~ 1 . 6  As informações presentes no documento permitem a você estipular todos os possíveis 
valores para os atributos que representam faixa de valores (Ex.: estados de um objeto)? 
Caso contrário, reporte uma omissão. 

2 a) Leia os requisitos de foima a extrait relacionamentos entre as classes. Possíveis 
relacionamentos candidatos vêm dos verbos de orações envolvendo os nomes das classes. 

b) Relacione potenciais estruturas "é zrm" ou 7 am @o de" com representação de herança, caso 
pertinente. Identifique classes que possuam algum atributo em comum, e verifique se essas 
classes podem ser representadas em hierarquias de herança. 

c)  Represente os relacionamentos no modelo. Ext-aia as quantidades descritas nos requisitos 
para determinar a multiplicidade dos relacionamentos. 

Q2.1 As informações presentes nos requisitos permitem a você estipular a multiplicidade dos 
relacionamentos envolvidos? Caso contrário, reporte uma discrepância do tipo omissdo. 

Extraia as funcionalidades do sistema descritas nos requisitos funcionais, representando- 
as através de uma oração verbal no infimtivo. Ao extrair uma funcionalidade, preencha-a no 
Formulário de Funcionalidades determinando quais classes, presentes no Formulário de 
Classes, são candidatas a satisfazerem-na. 

Extraia as restrições descritas no documento. Uma restrição é uma situação que expressa 
condições a serem satisfeitas para o sistema funcionar corretamente. Por exemplo, a 
sentença "A validade do cartão expira em 30 dias" não descreve uma funcionalidade, mas 
uma restrição a ser verificada. Atente-se para potenciais restrições que estejam dispersas no 
documento, além daquelas que estiverem descritas numa eventual seção de restrições. 
Estabeleça uma funcionalidade para verificar cada restrição, seguindo os procedimentos 
descritos no item 3.a). 

Para cada funcionalidade, extraia os dados de entrada requeridos para sua execução, 
descrevendo-os no Formulário de Funcionalidades, além dos potenciais casos de sucesso e 
de erro. Por exemplo, numa funcionalidade "validar senha", um possível caso de sucesso 
seria "exibir. mensagem de senha válida", e um possível caso de erro, quando a senha for 
inválida, seria "Requisitar novamente a senha". 

43.1 Os requisitos descrevem passo-a-passo como o sistema deve proceder para executar as 
funcionalidades? Caso as tiincionalidades não estejam devidamente especificadas, reporte 
uma omissão. 

43.2 Os requisitos descrevem os casos de sucesso e de erro para cada funcionalidade extraída? 
Caso negativo, reporte uma omissão. 

43.3 Caso as funcionalidades possuam restrições, o documento descreve como essas restrições 
devem ser verificadas? Ex.: Na funcionalidade "O sistema deve permitir que o gerente 
visualtze ..." é descrito como o sistema pode verificar se a pessoa executando a operação é 
um gerente? Caso negativo, reporte uma omissão. 

43.4 Todos os dados requeridos para a execução de cada funcionalidade estão devidamente 
especificados? Por exemplo, numa sentença "gerar relatório", os requisitos descrevem 
quais são os dados que devem constar no relatório? Caso os dados não estejam 
especificados reporte uma omissão. 

43.5 Ao preencher uma funcionalidade, as informações requeridas pelo Formulário de 
Funcionalidades encontram-se dispersas pelo documento de requisitos? Caso positivo, 
reporte uma locali~afão incorreta. 

43.6 As sentenças estão descritas de forma objetiva? Por exemplo, "Sistema valida ..." ao invés 
de "Sistema checa se...". A primeira opção descreve um resultado positivo; a segunda 



opção, menos objetiva, deixa a saída em aberto. Caso a sentença não esteja descrita de 
forma objetiva, aumenta a possibilidade de diferentes interpretações, o que caracteriza uma 
um bigiiidude. 

43.7 Há presença de requisitos que não devem ser implementados na solução final? Ex.: "Após 
emitir o recibo, o documento deve ser fotocopiado e enviado ao...". Apesar de correto, a 
presença do requisito é irrelevante nos requisitos de software, pois se trata de um requisito 
de sistema, a ser satisfeito através de uma operação manual. Um desenvolvedor, 
dependendo da interpretação adotada, poderia automatizar a função de fotocópia na 
solução final. Caso positivo, reporte uma infomação estrdnha. 

4 Nesse passo, defina para cada funcionalidade descrita no Formulário de Funcionalidades, como 
suas classes candidatas irão trabalhar em conjunto para satisfazer a funcionalidade. Para isso: 

a) Divida cada funcionalidade em uma ou mais responsabilidades, distribuindo essas 
responsabilidades entre as classes candidatas a satisfazerem a funcionalidade. 

b) Caso necessário, represente no modelo novos relacionamentos entre as classes que irão 
satisfazer a funcionalidade. 

Q4.1 As responsabilidades de cada classe podem ser satisfeitas através dos atributos e 
responsabilidades contidos na classe, ou através das responsabilidades de suas classes 
relacionadas? Caso negativo, provavelmente há uma omissão na descrição dos conceitos ou 
das funcionalidades descritas nos requisitos. 

44.2 As responsabilidades atribuídas a uma classe levam em consideração os atributos da classe 
que sejam pertinentes ao propósito das responsabilidades? Por exemplo, suponha uma 
classe "Usuário" contendo um atributo chamado "endereço". Caso uma funcionalidade 
"Cadastrar Usuário", relacionada à classe "Usuário", não inlcar  o preenclimento do 
endereço, provavelmente há uma omissão na descrição da funcionalidade. 

Q4.3 As responsabilidades de uma classe descrevem como, e sob quais circunstâncias, um 
objeto da classe pode alterar o valor de seus estados? Caso contrário, reporte uma omissão. 

44.4 Analisando cada classe, os tipos especificados para os atributos requeridos por uma 
determinada responsabilidade estão consistentes com o objetivo desta responsabilidade? 
Caso negativo, provavelmente a descrição dos conceitos que deram origem às classes está 
inconsistente com a descrição das funcionalidades. 

Questões 
QI Os requisitos estão descritos com termos vagos? (Ex.: "sincronizar", "fácil de integrar", 

"rápido retorno" etc). Caso positivo, há uma falta de detalhamento desses termos, 
caracterizando uma discrepância do tipo omissãa. 

4 2  Há presença de advérbios? (Ex.: 'cprovavelmente", "periodicamente" etc). Caso positivo, os 
requisitos podem estar descritos sem precisão, caracterizando uma omissão. 

Q3 Há sentenças onde o ponto referenciado não é claro? (Ex.: "O sistema controla o 
aquecimento. Ele deve ser ...." A que se referencia o pronome "ele"? A aquecimento ou a 
sistema?). Caso positivo, reporte uma ambigiiiddde. 

Q4 Os requisitos estão descritos de forma a permitir testá-los? (Ex.: "O tempo de resposta deve 
ser r@ido ...". Quão rápido deve ser esse tempo?). Caso negativo, reporte uma omissãa. 

Q5 Os requisitos estão agrupados nas devidas seções (os requisitos presentes na seção de 
requisitos funcionais são realmente requisitos funcionais?)? Caso negativo, reporte uma 
discrepância do tipo locali~ação incorreta. 

QG Os requisitos descrevem diferentes papéis (caixa, gerente etc)? Caso positivo, verifique se os 
requisitos descrevem quais funcionalidades devem ser executadas por quais papéis. Caso os 
requisitos descrevam explicitamente que uma determinada funcionalidade deve ser executada 
por um determinado papel, mas não especifique como o papel deve executar a funcionalidade, 
reporte uma omissão. 

Q7 As classes, seus relacionamentos e suas responsabilidades fazem sentido sobre o que você 
conhece do domínio da aplicação ou sobre o que você entendeu dos requisitos? (Ex.: na 
sentença "O sistema deve emitir um recibo contendo a descrição do produto e seu valor 
total". Uma possível omissão é a data em que o recibo foi emitido, que não foi descrita nos 
requisitos). Caso negativo, a situação caracteriza um fato incorreto. 



C.2 - Formulário de Classes 

Revisor #: 

Utilize o formulário abaixo para reportar as classes extraídas do documento de requisitos 

sendo inspecionado. Para cada classe extraída, indique seu nome, seus atributos, e suas 

responsabilidades. Ao preencher os atributos pertencentes à classe, indique o tipo básico 

, (textual, numérico, alfanumérico, data etc) e o nome do atributo. Caso o atributo 

represente uma faixa de valores, preencha seus possíveis valores. 



C.3 - Formulário de Funcionalidades 

Utilize o formulário abaixo para relatar as funcionalidades extraídas do documento de 

requisitos sendo inspecionado. Para cada funcionalidade, indique o nome da 

funcionalidade, os dados de entrada, os casos de sucesso e de erro (caso pertinentes), e as 

classes candidatas a satisfazerem a fiincionalidade. 

Classes Candidatas 



C.4 - Formulário de Discrepâncias 

Revisor #: 

Início (hh:mm): 

Data: 

Duragão (em minutos): 

Utllize este formulário para relatar eventuais discrepâncias que você identificar durante a 

inspeção de requisitos utilizando 00-PBR. Ao identificar uma discrepância, indique: 

o número da discrepância, 
o tipo da discrepância (vide abreviações abaixo), 
o local em que foi identificada a discrepância (Ex.: RFI.2, Pág. 5, Glossário etc), 
o horário em que a discrepância foi identificada (Ex.: 16:55), 
o passo da t&c_nica qiie 1evo1~ à identifkar,ão da discrepância, caso pertinente (Ex.: 

Passo 1, 43.3 etc), e 
uma descrição da discrepância, sucinta e concisa, mas que permita ao autor do 

documento corrigi-la. 

Para o relato do tipo da discrepância, utilize as seguintes abreviações: 

O Omissão 

IE - Informação Estranha 

A - Ambigüidade 

IN - Inconsistência 

LI - Localização Incorreta 

FI - Fato Incorreto 

Num. Tipo Local. Hora (hh:mm) Passo Descrição da Discrepância 



Apêndice D - Segundo Estudo de Observação de 

Neste apêndice é apresentada a terceira versão de 00-PBR, resultante das 

alterações decorrentes da condução do primeiro estudo de observação. Não houve 

necessidade de mudanças nos formulários utilizados no estudo original. Na seqüência, 

á apresentado o registro de observações com as notas tomadas pelo pesquisador com 

as principais ações dos participantes durante a condução do estudo, além do registro 

das entrevistas realizadas após a condução do estudo. 

D.1 - Terceira Versão de 00-PBR 

Por favor, siga os passos para consuxk o esboço de um modelo de projeto de alto nível orientado 
a objetos (OO), baseado no documento de requisitos a ser inspecionado. A medida que for lendo 
cada requisito, construa o modelo, e responda as questões, visando a identificar eventuais 
discrepâncias no documento de requisitos. 

Lembre-se: 
O seu objetivo é identificar discrepâncias no documento de requisitos sendo inspecionado; 
dentro do contexto da técnica, a construção do modelo de projeto tem importância 
secundária, atuando apenas como um instrumento para a identificação de discrepâncias. 
Portanto, não seja exaustivo na construção do modelo. 
Não faça suposições; caso não consiga extrair dos requisitos as informações necessárias para 
a construção do modelo, relate essa omissão de informações como discrepâncias, ao invés de 
tentar deduzi-las. 
Não tente corrigir eventuais discrepâncias no documento de requisitos; apenas descreva-as de 
forma a possibilitar a correção pelo autor do documento. 

Passos 
1) Leia um requisito por vez de forma a extrair potenciais nomes de classes e de atributos. 

Extraia nomes que representem conceitos que você considere pertinentes ao problema. 
e Preencha cada nome extraído no Formulário de Classes. Verifique se o nome representa uma 

classe ou um atributo. Caso o nome represente um atributo, indique a qual classe ele pertence. 
Para cada atributo, verifique se foi especificada uma unidade de valor. Ex.: "tempo decorrido 
(atributo) em número de dias (unidade de valor)". Através da unidade de valor especificada, 
identifique seu provável tipo. 

w Caso algum atributo represente uma faixa de valores (como o estado de um objeto, por 
exemplo), extraia todos os possíveis valores descritos no documento, e descreva-os no 
~ o r m d i r i o  de Classes. 

2) Leia novamente o requisito de forma a extrair relacionamentos entre as classes identificadas. 
Possíveis relacionamentos vêm dos verbos de orações envolvendo os nomes das classes. 

Represente potenciais estruturas "é um" com herança, caso pertinente. Identifique classes 
que possuam algum atributo em comum, e verifique se essas classes podem ser representadas 
em hierarquias de herança. 
Represente os relacionamentos no modelo. Extraia as quantidades descritas no requisito para 
determinar a multiplicidade dos relacionamentos. 

3) Caso o requisito represente um requisito funcional, extraia as funcionalidades descritas, 



representando-as através de orações verbais no infinitivo. Ao extrair uma funcionalidade, 
preencha-a no Formulário de Funcionalidades determinando quais classes, presentes no 
Formulário de Classes, são candidatas a satisfazerem-na. 

Para cada hncionalidade, extraia (quando pertinente) os dados de entrada requeridos para 
sua execução, descrevendo-os no Formulário de Funcionalidades, além dos potenciais casos 
de sucesso e de erro. Por exemplo, numa funcionalidade "validar senha", um possível caso 
de sucesso seria "exibir mensagem de senha válida", e um possível caso de erro, quando a 
senha for inválida, seria "Requisitar novamente a senha". 

Questões 
Analise a descrição do requisito inspecionado e responda as seguintes perguntas: 

O requisito está descrito com termos vagos? (Ex.: "sincronizar", 'cfácii de integrar", "rápido 
retorno" etc). Caso positivo, há uma falta de detalhamento desses termos, caracterizando 
uma discrepância do tipo omissão. 

Há presença de advérbios? (Ex.: "provavelmente~', "periodicamente" etc). Caso positivo, o 
requisito pode estar descrito sem precisão, caracterizando uma omissão. 

O requisito está descrito numa seção adequada? (Ex.: caso o requisito descreva uma 
funcionalidade, ele realmente está descrito numa seção de requisitos funcionais?). Caso 
negativo, reporte uma localização incorreta. 

Há sentenças onde o ponto referenciado não é claro? (Ex.: "O sistema controla o 
aquecimento. Ele deve ser ..." A que se referencia o pronome "ele"? A aquecimento ou a 
sistema?). Caso positivo, reporte uma ambigüidade. 

Há presença de sinônimos (mais de um nome representando um mesmo conceito) ou 
homônimos (um nome representando mais de um conceito)? Caso positivo, reporte uma 
ambigüidade. 

O requisito está descrito de forma a permitir testá-lo? (Ex.: "...o tempo de resposta deve ser 
rápido...". Quão rápido deve ser o tempo de resposta?). Caso negativo, reporte uma omissão. 

O requisito representa uma hncionalidade que não deve ser irnplementada na solução fmal? 
Ex.: "Após emitir o recibo, o documento deve ser fotocopiado e enviado ao...". Apesar de 
correto, a presença do requisito é irrelevante nos requisitos de software, pois se trata de um 
requisito de sistema, a ser satisfeito através de uma operação manual. Caso positivo, reporte 
uma informação estranha. 

Analise as classes e seus respectivos atributos descritos no Formulário de Classes. As informações 
presentes no requisito (ou em alguma seção de definição de dados ou similar) permitem a você: 

Qz.1 Estipular os tipos básicos para todos os atributos dessas classes? Caso contrário, reporte urna 
omissão. 

42.2 Estipular todos os possíveis valores para os atributos que representam faixa de valores? (Ex.: 
estados de um objeto). Caso contrário, reporte uma omissdo. 

Analise as funcionalidades descritas no Formulário de Funcionalidades, e responda as seguintes 
questões: 

43.1 O requisito descreve os casos de sucesso e de erro para cada funcionalidade? Caso negativo, 
reporte omissão. 

43.2 0 requisito descreve passo-a-passo como o sistema deve proceder para executar as 
funcionalidades? Caso as funcionalidades não estejam devidamente especificadas, reporte 
uma omissão. 

Q3.3 O requisito descreve os dados de entrada para cada funcionalidade? Caso negativo, reporte 
omimão. 

Q3.4 O requisito descreve os dados de saída para cada hncionalidade? Por exemplo, numa 
sentença "gerar relatório", os requisitos descrevem quais dados devem constar no relatório? 
Caso contrário, reporte uma omissãa. 

Caso ainda não tenha finalizado a leitura do documento, repita os passos para o requisito 
seguinte; caso contrário, siga as instruções abaixo. 



Analise as classes e seus respectivos atributos descritos no Formulário de Classes, e responda as 
seguintes questões: 

Q4.1 Todos os conceitos extraídos que sejam pertinentes ao domínio da aplicação estão descritos 
numa seção de Glossário ou outra seção sirmlar? Caso negativo, definições importantes para 
o domínio da aplicação podem não estar detalhadas adequadamente, caracterizando uma 
possível omissão. 

Q4.2 As classes extraídas representam conceitos envolvidos no domínio da aplicação? Caso 
negativo, conceitos irrelevantes podem estar especificados nos requisitos, caracterizando uma 
possível infoma~ão estrdnha. 

Q4.3 Todos os conceitos pertinentes ao domínio da aplicação estão completamente representados 
nas classes e em seus respectivos atributos? Caso contrário, reporte uma omissão. 

Q4.4A descrição de algum conceito contradiz outros conceitos? Caso positivo, reporte uma 
inconsistencid. 

Analise as funcionalidades descritas no Formulário de Funcionalidades, e responda as seguintes 
questões: 

Q4.5 As funcionalidades extraídas são suficientes para a resolução satisfatória do problema 
descrito nos requisitos? Caso contrário, funcionalidades essenciais poderão ter sido omitidas, 
caracterizando uma omissão. 

Q4.6 Alguma íuncionalidade não possui classe(s) candidata(s) a satisfazê-la? Caso positivo, reporte 
uma omissão. 

Analise o esboço do modelo de projeto de alto nível, e responda as seguintes questões: 

Q4.7 As informações presentes nos requisitos permitem a você estipular a multiplicidade dos 
relacionamentos envolvidos? Caso contrário, reporte uma discrepância do tipo omissãa. 

44.8 Os requisitos descrevem explicitamente todos os relacionamentos entre as classes extraídas 
no Formulário de Classes? Caso contrário, reporte uma omissão. 



D.2 - Registro de Observações 

Principais observações e comentários. 

0 s  participantes 1 e 3 leram 00-PBR por inteiro antes de iniciar a detecção de 
discrepâncias. 

O participante 2 tinha lido rapidamente 00-PBR durante a sessão de treinamento. 
Por isso, começou a leitura do documento de requisitos sem ler a técnica mais 
mofundamente. 

Um fato curioso foi que os participantes 1, 3 e 4 preferiram a leitura do documento 
de requisitos impresso, ao invés de sua versão on-line. Durante a condução da 
leitura, observou-se que esses participantes fizeram diversas anotações no 
documento impresso, antes de repassá-las aos formulários de discrepâncias. 

- -- 

O participante 2 leu rapidamente a sessão de introdução do documento de 
requisitos e pulou para a leitura dos requisitos funcionais. 

9 participante 2 apareniemente não teve dificuldades no preenchimento do 
formulário de classes. 

0 s  participantes 2 e 3 recorreram diversas vezes ao material de treinamento para 
obterem informações a respeito da condução do passo 3 de 00-PBR, e do 
preenchimento do formulário de funcionalidades. 

Até o momento, nenhum participante tinha começado a esboçar o modelo de 
classes. 

O participante 2 recorreu ao material de treinamento para obter informações sobre 
a condução do passo 2 de 00-PBR. O passo 2 de 00-PBR contempla a 
identificação de relacionamentos entre as classes identificadas no modelo. 

O participante 3 foi o primeiro a ler o formulário de discrepâncias. 

O participante 2 começa a esboçar o modelo de classes. 
- -- -- - - - 

O participante 1 começa a preencher o formulário de funcionalidades. 

O participante 3 foi o primeiro a identificar discrepância. Ele estava lendo a 
questão Q2.1 

O participante 3 identifica a 2a discrepância. 

0 s  participantes 1 e 3 começam a esboçar o modelo de projeto. 

O participante 4 chega ao local da condução do estudo. O participante recebe uma 
orientação resumida sobre os procedimentos do estudo. Não é necessário realizar 
uma sessão de treinamento, haja vista que o participante já havia participado de 
um estudo anterior. O participante dá início a etapa de detecção de discrepâncias. 

O participante 4 leu o documento de requisitos por inteiro antes de iniciar a 
detecção de discrepâncias. 

O participante 2 investiu considerável tempo na leitura da seção de definições, 
acrônimos e abreviações do documento de requisitos. 

A medida que lia o documento de requisitos, o participante 1 sublinhava os 
conceitos extraídos, de acordo com as recomendações do treinamento. 

Aparentemente nenhum dos participantes apresentou dificuldades na utilizaçãc 
dos formulários. 

O participante 2 aparentemente lê 00-PBR por inteira. Após concluir a leitura 
retorna a revisão do documento. 

O participante 2 começa a relatar as discrepâncias. 

Curiosamente o participante 4 registra os conceitos extraídos num aplicativo de 
bloco de notas. Após ter identificado todos os conceitos, os separou entre classe: 
e atributos. 



O participante 2 consulta o pesquisador para esclarecer uma dúvida sobre 
modelagem 00. Ele gostaria de saber se classes que não possuíssem 
funcionalidades associadas poderiam ser omitidas no esboço do modelo de 
projeto produzido. O pesquisador indicou que isso é uma decisão de modelagem 
individual. O participante 2 preferiu excluir essas classes do modelo. 

Aparentemente nenhum dos participantes apresentou dificuldades na utilização 
dos formulários. 

O participante 2 aparentemente lê 00-PBR por inteira. Após concluir a leitura, 
retorna a revisão do documento. 

O participante 2 comeca a relatar as discrepâncias. 
- - - - - - -- - - - 

Curiosamente o participante 4 registra os conceitos extraídos num aplicativo de 
bloco de notas. Após ter identificado todos os conceitos, os separou entre classes 
e atributos. 

O participante 2 consulta o pesquisador para esclarecer uma dúvida sobre 
modelagem 00. Ele gostaria de saber se classes que não possuíssem 
funcionâlidâdes associadas poderiarri ser omitidas no esboço do modelo de 
projeto produzido. O pesquisador indicou que isso é uma decisão de modelagem 
individual. O participante 2 preferiu excluir essas classes do modelo. 

Aparentemente nenhum dos participantes apresentou dificuldades na utilização 
dos formulários. 

O participante 2 aparentemente lê 00-PBR por inteira. Após concluir a leitura, 
retorna a revisão do documento. 

Aparentemente nenhum dos participantes apresentou dificuldades na utilização 
dos formulários. 

O participante 2 aparentemente lê 00-PBR por inteira. Após concluir a leitura, 
retorna a revisão do documento. 

O participante 2 começa a relatar as discrepâncias. 

Curiosamente o participante 4 registra os conceitos extraídos num aplicativo de 
bloco de notas. Após ter identificado todos os conceitos, os separou entre classes 
e atributos. 

O participante 2 consulta o pesquisador para esclarecer uma dúvida sobre 
modelagem 00. Ele gostaria de saber se classes que não possuíssem 
funcionalidades associadas poderiam ser omitidas no esboço do modelo de 
projeto produzido. O pesquisador indicou que isso é uma decisão de modelagem 
individual. O participante 2 preferiu excluir essas classes do modelo. 

O participante 1 identifica a 14a discre~ância. 

O participante 1 finaliza a etapa de detecção de discrepâncias. 

Aparentemente, os participantes 1 e 2 identificaram todas as discrepâncias 
durante a leitura e só depois as reportaram no formulário. 

O participante 3 identifica a 16a discrepância. 

O participante 2 finaliza a etapa de deteccão de discre~âncias. 

O participante 3 identifica a 20a discrepância. 

O participante 4 finaliza a etapa de detecção de discrepâncias. 

O participante 3 identifica a 30a discrepância. 

O participante 3 finaliza a etapa de detecção de discrepâncias. 



D.3 - Registros de Entrevistas 

Nesta seção são apresentados os registros das entrevistas conduzidas 

individualmente após a etapa de identificação de discrepâncias realizadas pelos 

participantes do segundo estudo de observação. 

Participante I 

Descrição 

O participante achou melhor aplicar as questões de 00-PBR a vários 
requisitos ao mesmo tempo. O participante comentou que os requisitos 
estavam descritos de forma bem sucinta o que, segundo ele, tornou 
desnecessária a aplicação de todos os passos de 00-PBR a um único 
requisito por vez. 

Comentou que os requisitos estavam simplificados demais. A impressão que 
teve, foi a de "matar uma mosca com uma bala de canhão". Sugeriu uma 
necessidade de adaptação de 00-PBR de acordo com 
tamanho/complexidade do documento de requisitos. 

O pesquisador observou que o participante preferiu revisar um documento 
impresso a ter de revisá-lo em uma versão on-line. Além disso, o pesquisador 
observou o participante escrever diversas anotações no documento 
impresso. Ao ser questionado, o participante comentou que a medida que ia 
aplicando as questões de 00-PBR identificava e anotava as discrepâncias 
no documento de requisitos. Por causa disso, não indicou no formulário de 
discrepâncias o momento em que as discrepâncias foram detectadas. 

O participante reclamou que o tamanho da fonte da técnica estava pequeno 
demais, o que prejudicou sua leitura. 

O pesquisador relatou que o participante tinha lido 00-PBR por inteira antes 
de iniciar a etapa de detecção de discrepâncias no documento de requisitos. 
O participante comentou que, devido a extensão da técnica, a compreensão 
da técnica estava mais difícil do que a compreensão do documento de 
requisitos. 

Além disso, o participante consultou 00-PBR diversas vezes durante o 
processo de revisão dos requisitos. O participante argumentou que tentou 
seguir 00-PBR em conformidade com o processo descrito na técnica e com 
as recomendações passadas durante o treinamento. Como observado pelo 
pesquisador (e confirmado pelo participante), a medida que o participante lia 
o documento de requisitos, ia sublinhando os conceitos extraídos, de acordo 
com as recomendações do treinamento. 
irios do pesquisador 

O participante, durante a aplicação de 00-PBR, obteve um desempenho aquém do 
que o desempenho demonstrado durante a sessão de exercícios do treinamento. 
Apesar de afirmar ter seguido a técnica por completo, o participante deixou em branco 
alguns campos requeridos nos formulários, como os casos de sucesso e os casos de 
erro das funcionalidades. Talvez essa queda no rendimento do revisor entre a sessão 
de treinamento e a etapa de identificação de discrepâncias possa ser explicada pela 
percepção do revisor em estar aplicando uma técnica relativamente complexa a um 
documento de requisitos simples. 



Participante 2 

Descrição 

O pesquisador observou que o participante no início da inspeção leu 
rapidamente a sessão de "definições, acrônimos e abreviações" do 
documento de requisitos, e partiu para a leitura dos requisitos funcionais. 
Entretanto, após um certo tempo lendo os requisitos funcionais, o participante 
investiu novamente, dessa vez um considerável tempo, na leitura da seção 
de "definições, acrônimos e abreviações". O participante comentou que 
investiu esse tempo com o objetivo de tentar entender o problema descrito 
nos requisitos antes de iniciar a etapa da detecção de discrepâncias. 

Entretanto, o participante comentou que deveria ter extraído classes a 
medida que lia a seção de "definições", mas não o fez. Por isso, teve de reler 
essa seção em específico diversas vezes para extrair os conceitos 
envolvidos. Uma sugestão do pesquisador, apoiada pelo participante, foi a de 
que 00-PB!? deveria mientar o reviso; piimeii-ânieiite a ler a seqãu de 
definição de conceitos ou similar para extrair as classes. 

O participante por diversas vezes consultou o material de treinamento sobre 
o uso da técnica que foi disponibilizado aos participantes. Os principais itens 
consultados foram a aplicação dos passos 2 e 3 de 00-PBR e o 
preenchimento dos formulários de classe e de funcionalidades. 

Apresentou dificuldades no preenchimento do formulário de funcionalidades. 
Entre as dificuldades, o participante citou a identificação de funcionalidades a 
partir do documento de requisitos. Em relação aos casos de sucesso e de 
erro, não ficou claro para o participante quando uma funcionalidade deve ou 
não ter os seus casos de sucesso e de erro descritos. O participante sugeriu 
que o treinamento tivesse uma ênfase maior nesse passo da técnica. 

O pesquisador observou que poucas vezes o participante recorreu a técnica 
00-PBR. Aparentemente o participante tinha lido 00-PBR diversas vezes, 
mentalizado os passos da técnica, e os aplicado ao documento de requisitos. 
O participante confirmou a observação do pesquisador. 

O participante comentou que não aplicou os passos da técnica requisito-a- 
requisito conforme sugerido pela técnica, uma vez que os requisitos estavam 
muito sucintos. Ao invés disso, aplicou os passos de três em três requisitos. 
O participante, em suma: 

Leu os requisitos aplicando os passos de 00-PBR para a construção do 
modelo. 

Releu o documento de requisitos para validar o modelo construído. 
e Após validar o modelo, o participante releu 00-PBR para mentalizar as 

questões. 

Releu o documento de requisitos aplicando as questões para identificar 
discrepâncias. 

O pesquisador explicou ao participante como era a estrutura e o 
procedimento de revisão sugerido pela versão anterior de 00-PBR. O 
participante comentou que a estrutura atual da técnica facilita a sua aplicação 
em relação a estrutura anterior. 

$rios do pesquisador 



principalmente da leitura de 00-PBR, deixando passar desapercebido algumas 
instruções para o preenchimento dos formulários e da condução dos passos de 00- 
PBR. 
Um possível fator que pode ter prejudicado o desempenho do participante (assim 
como o de todos os outros) foi a falta de conhecimento prévio sobre o problema 
descrito nos requisitos. A fim de entender o problema descrito nos requisitos, o 
participante despendeu um considerável tempo na leitura das seções de definições, ao 
invés de tentar detectar discrepâncias nos requisitos propriamente ditos. Isso pode de 
certa forma explicar o fato do participante ter iniciado o esboço do modelo de projeto 
somente aos 22 minutos do estudo. 

Nome: 

Item- - 

1. 

6. 

Comei 

Participante 3 

Descrição 

O participante comentou que a presença dos exemplos nas questões, apesar 
de facilitar a detecção de discrepâncias, tornou a técnica deveras extensa. 
Devido aos procedimentos da técnica recomendarem a aplicação das 
questões diversas vezes, a leitura excessiva dos exemplos tornava-se 
cansativa, influenciando negativamente no processo de revisão. O 
participante sugeriu manter a parte os exemplos das instruções, como forma 
de simplificar a leitura de 00-PBR. 

O participante comentou que primeiro construiu o modelo para depois aplicar 
as questões para detecção de discrepâncias. 

O pesquisador notou que o participante demonstrou estar a vontade no 
preenchimento dos formulários. O participante confirmou a observação do 
pesquisador. Entretanto, o participante comentou que o formulário de 
funcionalidades não possui campos para o preenchimento dos dados de 
saída das funcionalidades. 

O participante sugeriu que técnica orientasse a identificação de novos 
relacionamentos além de herança. 

O participante comentou que não encontrou questões em 00-PBR para 
detectar requisitos "conflitantes". Ao ser questionado pelo pesquisador sobre 
o que seriam requisitos conflitantes, verificou-se que os requisitos apontados 
como contraditórios na verdade não estavam descritos de forma clara. 

O participante comentou que o documento de requisitos revisado estava 
pobremente detalhado. Os requisitos não continham dados de entrada, nem 
descreviam passo-a-passo como as funcionalidades deveriam ser 
implementadas. 
ários do pesquisador 

O participante leu a técnica 00-PBR por inteira antes de iniciar a etapa de detecçãa 
de discrepâncias. Além disso, o pesquisador observou que diversas vezes, durante a 
condução do estudo, o participante consultou 00-PBR. 
O participante preferiu a versão impressa do documento de requisitos, onde anotou 
várias observações a medida que revisava o documento. 
O participante extraiu mais funcionalidades do que classes. Entretanto, essa 
observação pode ser decorrente exclusivamente do problema descrito nos requisitos, 
haja vista que o modelo de projeto do participante 4, que revisou o mesmo documentc 



de requisitos, foi semelhante. 
O participante demonstrou uma certa dificuldade na condução do passo 3, tendo por 
isso consultado o material de treinamento. Entretanto, uma vez esclarecida a dúvida, o 
participante não acessou mais o material de treinamento. 

Nome: 

Item 

I. 

5. 

Comer 

Participante 4 

Descrição 

O participante teve dificuldade para entender a forma como os passos 
deveriam ser aplicados e a ordem em que as questões deveriam ser 
respondidas após a aplicação desses passos. O participante comenta que 
aplicou todos os passos de 00-PBR para todos os requisitos. Depois, 
aplicou as questões. 

O participante comentou que deveria haver um quarto passo indicando 
explicitamente err: qcre mome~to as questões deveriam ser respondidâs. 

Ele indica ainda que a coluna "passo" no formulário de discrepâncias causa 
confusão, haja vista que essa coluna pode ser remetida a questões também. 
Sugeriu alterar para "trecho". 

O participante sugeriu que fosse incluído no formulário de funcionalidades um 
campo adicional para manter a rastreabilidade entre a funcionalidade e o 
requisito que a originou. 

O participante sugeriu que fosse incluído no formulário de classes um campo 
adicional para manter a rastreabilidade entre a classe identificada e o 
requisito de onde a classe foi extraída. 
trios do pesquisador 

O participante tinha participado do estudo anterior. O participante demonstrou estar 
mais a vontade com o novo formato de 00-PBR, que facilitou a aplicação da técnica, 
tornando o processo de revisão menos cansativo para o revisor. 



Alterar o material de treinamento para incluir instruções sobre o preenchimento 

dos formulários requeridos pela aplicação de 00-PBR (formulários de 

discrepâncias, de funcionalidades, e de classes). 

Alterar o Formulário de Discrepâncias para o revisor indicar qual passolquestão 

da técnica o levou a identificar um determinado defeito. 

Alterar s Formulário de Funcionalidades para exclusão dos campos de registro de 

"pré e pós-condições". A presença desses campos aumentou a complexidade da 

aplicação da técnica, ao invés de levar a detecção de defeitos, como foi pensado 

inicialmente. 

Alterar o Formulário de Classes para exclusão do campo para o registro de que 

um determinado atributo representava um estado ou não. 

Alterar a ordem dos campos "nome" e "tipo" referentes aos atributos. 

As ações corretivas foram então implementadas e, como resultado, foi definida a 

segunda versão de 00-PBR (Apêndice C.1). 

5.6 Considerações sobre este Capítulo 

Resultados obtidos de uma revisão sistemática sobre técnicas de leitura de 

documentos de requisitos de software apontaram a carência na literatura de técnicas 

que explorem a construção de modelos de projeto orientado a objetos. 

A definição de uma técnica de leitura que explore aspectos do paradigma 

orientado a objetos pode beneficiar o desenvolvimento de software ao permitir, ainda 

durante a análise do problema (representada pela etapa de definição de requisitos), a 

discussão sobre fatores que possam influenciar o desenvolvimento de software 00 de 

qualidade. 

Além disso, a avaliação experimental de uma técnica recém-definida permitiria 

caracterizar o nível de maturidade da técnica, de forma a possibilitar a caracterização 

de seus potenciais benefícios e limitações, visando a uma posterior aplicação 

industrial. 

5.7 Conclusões 

Este capítulo descreveu as etapas conduzidas para a definição de uma nova 

técnica de leitura de requisitos de software que contemplasse aspectos da orientação 

a objetos, denominada 00-PBR. 

Em adição ao processo de definição de 00-PBR, foi descrita também a 

condução de uma avaliação piloto, que permitiu aos pesquisadores obterem um 


