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RESUMO 

 
Contexto: A fase de especificação de requisitos é fundamental no processo de 
desenvolvimento de software. O uso de cenários é bastante popular para especificar 
requisitos, por serem descritos em linguagem natural. No entanto, a linguagem natural 
dá margem a requisitos ambíguos, incompletos e inconsistentes, o que vai de encontro 
com os objetivos da fase de especificação de requisitos. Nesse sentido, uma técnica 
baseada em Cenário & LEL (Language Extended Lexicon), chamada de C&L, pode 
ser a solução adequada, pois LEL é um glossário que define um conjunto de palavras 
que pertencem a um domínio e que devem ser usadas para descrever os cenários. 
Assim, C&L é considerada uma técnica de cenários baseada em linguagem natural 
controlada que ajuda a minimizar os problemas previamente mencionados, além de 
poder ser utilizada para criar casos de teste de forma mais sistemática. Objetivo: 
Neste trabalho, são propostas duas abordagens: a primeira abordagem usa regras de 
mapeamento para derivar modelos statechart a partir de C&L visando verificar a 
completude e consistência desses cenários e a segunda usa heurísticas para obter 
sistematicamente casos de teste a partir de modelos statechart. Método: A pesquisa 
apresentada nessa dissertação seguiu a abordagem de Engenharia para definir as 
regras de mapeamento e as heurísticas que, por sua vez, foram avaliadas 
empiricamente. Resultados: As regras de mapeamento apoiam a derivação de 
statechart a partir de C&L. As heurísticas apoiam a derivação de casos de teste a 
partir dos modelos statechart. Foi realizado um experimento para comparar o número 
de erros de incompletude e inconsistência detectados pelos grupos experimental e 
controle e o tempo gasto pelos grupos para detectar esses erros. Também foi 
verificado se os statecharts gerados através da aplicação das regras de mapeamento 
possuem grau de corretude e semelhança. Foi realizada uma avaliação qualitativa das 
heurísticas utilizadas para derivar os casos de teste, com o intuito de saber se as 
heurísticas foram utilizadas corretamente, se estão claras e são fáceis de usar. 
Conclusões: Os resultados do experimento mostram que o número de erros de 
incompletude detectados pelo grupo experimental foi superior ao número obtido pelo 
grupo controle e em relação aos erros de inconsistência não houve diferença entre 
quantidade de erros detectados pelos dois grupos. Além disso, a média do tempo 
gasto para identificar erros de incompletude e inconsistência pelo grupo experimental 
foi ligeiramente superior a média do tempo gasto pelo grupo controle. Em relação ao 
grau de corretude, dentre os modelos gerados pelo grupo experimental, existe um que 
apresenta o maior grau de corretude com 85,7%. No entanto, o grau de semelhança 
entre os modelos é considerado de “baixa semelhança”. O resultado da avaliação 
qualitativa mostrou que os participantes concordaram que as regras de mapeamento 
e as heurísticas são compreensíveis e fáceis de utilizar. Também foi observado que 
as heurísticas foram usadas de maneira correta na derivação dos casos de teste. 
 
Palavras-chave: Especificação de Requisitos. Cenário & LEL.  Statecharts.  Regras 
de mapeamento. Heurísticas.  Casos de teste. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Context: The requirements specification phase is fundamental in the software 
development process. The use of scenarios is quite popular to specify requirements 
because they are described in natural language. However, natural language gives rise 
to ambiguous, incomplete and inconsistent requirements, jeopardizes the objectives of 
the requirements specification phase. In this context, a technique based on Scenarios 
and LEL (Language Extended Lexicon), called C&L, may be an appropriate solution 
because LEL is a glossary that defines a set of words that belong to a domain and 
should be used to describe the scenarios. Thus, C&L is a scenario technique based 
on controlled natural language that helps to minimize the problems previously 
mentioned, and can be used to create test cases in a more systematic way. Objective: 
In this study, two approaches are proposed: the first approach uses mapping rules to 
derive statechart models from C & L in order to verify the completeness and 
consistency of these scenarios and the second uses heuristics to systematically derive 
test cases from statechart models. Method: The research presented in this work 
follows the engineering approach to define the mapping rules and heuristics that, in 
turn, were empirically evaluated. Results: Mapping rules support the derivation of 
statechart from C & L. Heuristics support the derivation of test cases from statechart 
models. An experiment was conducted to compare the number of incompleteness and 
inconsistency errors detected by the experimental and control the groups and the time 
spent by groups to detect these errors. Also it was verified whether the statecharts 
generated by the application of the mapping rules have degree of correctness and 
likeness. A qualitative evaluation of the heuristics used to derive the test cases was 
made, in order to know whether the heuristics were correctly used and if they are clear 
and easy to use. Conclusions: The results of the experiment show that the number of 
incompleteness errors detected by the experimental group was higher than the number 
obtained by the control group, and in relation to inconsistency errors, there was no 
difference among the number of errors detected by the two groups. Furthermore, the 
average time spent to identify incompleteness and inconsistency errors by the 
experimental group was slightly higher than the average time spent by the control 
group. In relation to the degree of correctness among the models generated by the 
experimental group, there is one that has the highest degree of correctness with 
85.7%. However, the degree of similarity between the models is considered "low 
similarity”. The result of the qualitative evaluation showed that the participants agreed 
that the mapping rules and heuristics are comprehensible and easy to use. It was also 
observed that the heuristics were used correctly in the derivation of test cases. 
 
Keywords: Requirements Specification. Scenario & LEL. Statecharts. Mapping rules. 
Heuristics. Test cases. 
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Capítulo 

  1 

INTRODUÇÃO 
 

Requisitos definem o que o sistema deve fazer e as circunstâncias em que ele 

deve operar (KOTONYA e SOMMERVILLE, 1998). A fase de descoberta e 

documentação de requisitos requer muita atenção, pois ter os requisitos errados significa 

que o sistema não atenderá ao que os usuários esperavam, o que implicará em refazer 

o que não está correto.  

  Segundo LAMSWEERDE (2008), para se ter certeza de que uma solução de 

software resolve algum problema, primeiramente deve-se compreender e definir 

corretamente o problema a ser resolvido. Inicialmente, isso parece ser uma tarefa fácil, 

mas o que se observa é que descobrir o problema a ser solucionado e descrevê-lo de 

maneira correta pode ser uma tarefa extremamente difícil.  

Frequentemente, encontra-se clientes insatisfeitos com o software adquirido. Este 

problema é decorrente devido a comunicação entre o cliente e o Engenheiro de 

Requistos ser fraca, ou seja, o software é desenvolvido com informações do cliente não 

bem detalhadas. Em razão deste cenário problemático associado ao desenvolvimento 

de software é notório que a “crise de software” é recorrente há muita décadas como 

afirma PRESSMAN (2011), “a crise de software acompanha o processo de 

desenvolvimento há mais de 40 anos”. 

O autor (REZENDE 2005, apud CABRAL et al., 2014), argumenta que a crise de 

software ocorre quando o sistema não satisfaz todos os envolvidos no projeto, sejam 

clientes, desenvolvedores e/ou usuários. Os problemas podem ocorrer em diferentes 

etapas do processo de desenvolvimento: análise, projeto, construção, implantação ou 

manutenção. 

 Nesse contexto, diversas técnicas vêm sendo propostas com o intuito de auxiliar 

a construção de software com qualidade. Na Engenharia de Requisitos (ER) existem 
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técnicas que auxiliam o engenheiro de requisitos a compreender o universo do problema 

como, por exemplo, técnicas baseadas em cenários (casos de uso, storyboard, C&L 

(Cenário & LEL (do inglês, Language Extended Lexicon)), etc.) que têm sido muito 

utilizadas para entender, modelar e validar os requisitos de usuários. 

 Segundo LAMSWEERDE (2008), o uso de narrativas se mostra bastante eficaz 

nas fases iniciais do processo de ER, pois facilita o processo de comunicação entre as 

partes interessadas. Segundo SARMIENTO (2014), a linguagem natural (LN) é 

amplamente utilizada na descrição de software, porque proporciona um canal de 

comunicação entre os intervenientes no processo de construção de software (usuários, 

clientes, desenvolvedores, testadores). Além disso, ela é facilmente associada com 

métodos e linguagens para especificação de requisitos, tais como o uso de cenários 

apresentado por LEITE et al (2000) e o uso de léxicos apresentado por LEITE e FRANCO 

(1993). 

O autor (BOOCH, 1991 apud GIL et al., 2000) diz que, uma das principais 

dificuldades que os desenvolvedores de software encontram é a complexidade do 

domínio do problema, especificamente, em relação a grande quantidade de requisitos. 

Esta complexidade aumenta a dificuldade de interação entre os usuários e os 

desenvolvedores, ou seja, os usuários têm dificuldade de expressar suas necessidades 

de maneira compreensível, já os desenvolvedores têm dificuldade de transmitir aos 

usuários o tipo de informação que necessitam para entender o problema. 

 A técnica C&L ajuda as atividades de elicitação, especificação, verificação e 

validação de requisitos durante todo o processo de desenvolvimento de software (LEITE 

et al., 1997). Já o uso do léxico tem o objetivo principal de capturar o vocabulário da 

aplicação e sua semântica, antecipando a compreensão da funcionalidade da aplicação 

(LEITE e FRANCO, 1990). Dessa maneira, os cenários são utilizados para compreender 

a aplicação e sua funcionalidade: cada cenário descreve uma situação específica da 

aplicação, centrando a atenção sobre o seu comportamento (LEITE et al., 2000). 

No entanto, especificações de requisitos baseadas em LN, como C&L e outras 

técnicas de cénarios, necessitam ser verificadas ainda na fase inicial da produção do 

software visando melhorar a qualidade do produto.  Essa verificação nas fases iniciais 

contribui para redução de falhas e redução do custo de manutenção, depois que o 

produto final for entregue (SARMIENTO, 2014). 

No desenvolvimento de um sistema de software, validação e verificação são 

reconhecidas como atividades essenciais. Essas atividades são particularmente 
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importantes quando aplicadas na fase inicial do processo de desenvolvimento, pois erros 

detectados durante a fase de concepção da especificação são muito mais barato de 

corrigir (BOEHM, 1981 apud RYSER e GLINZ, 1999b). 

Os autores PEÑA e SOUZA (2013), reforçam a afirmação anterior declarando que 

o objetivo do processo de verificação e validação é eliminar a quantidade de erros 

acumulados durante o ciclo de vida do produto, assegurando que as especificações são 

cumpridas e os objetivos atingidos. Como também, garantem que este processo começa 

junto com a especificação de requisitos no ciclo de vida do software e acompanha 

durante todo o desenvolvimento. 

 Devido à sobrecarga de trabalho e aos curtos prazos a atividade de teste é afetada 

e como resultado é gerado um sistema com grande quantidade de defeitos. Estima-se 

que o custo com correção de falhas avança com o passar das fases de desenvolvimento 

de software, entretanto, mesmo com este aumento de custo, muitas empresas ainda 

negligenciam a fase de teste (SOUZA e GASPAROTTO, 2013). 

Dentro deste contexto, na próxima seção serão definidos o problema e a motivação 

que levaram à realização deste trabalho. 

1.1  Problema e Motivação 

 

 Segundo SARMIENTO et al (2015b), abordagens baseadas em cenários são 

frequentemente utilizadas para especificar requisitos de software. Estes cenários são 

naturalmente escritos em linguagem natural, que podem ser ambíguos e, às vezes, 

imprecisos, comprometendo a qualidade dos requisitos.  

Este problema é em parte devido ao fato das interações entre os cenários não 

serem descritas de maneira compreensível. Como os cenários geralmente são utilizados 

como entrada para as atividades subsequentes do processo de desenvolvimento de 

software, é muito importante permitir sua análise, especialmente para detectar falhas ou 

problemas devido a informações erradas ou ausentes e omissas (SARMIENTO et al., 

2015a). 

Em C&L, problemas relacionados a incompletude e inconsistência podem persistir 

no cenário devido a má interpretação que a linguagem natural proporciona. Os erros de 

incompletude são caracterizados por sentenças presentes no episódio do cenário nas 

quais estejam faltando alguma informação comportamental importante para que o 

cenário seja executado e compreendido de forma completa. Os erros de inconsistência 
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são caracterizados, por exemplo, por informações divergentes no mesmo cenário, 

informações colocadas em local errado ou um episódio com fluxo (caminho) que nunca 

será alcançado. 

Para exemplificar, na figura 1 é possível observar erros de incompletude e 

inconsistência presentes no cenário Inspecionar pertencente ao sistema de controle de 

qualidade de um supermercado, especificado em C&L (GRUPO 1, 2012) . 

 

Figura 1 - Erros de incompletude e inconsistência em especificação C&L 

 
Fonte: GRUPO 1, 2012 

 

Nas sentenças do episódio presente na Figura 1, a sentença de número 6 

exemplifica um erro de inconsistência, visto que nesse momento não existe informações 

relevantes para serem transmitidas, ou seja, esse passo deveria ser o último, como 

também apresenta um erro de incompletude, pois não são indicadas quais informações 

que serão transmitidas. Já a sentença de número 5.1 presente nas exceções representa 

um erro de incompletude, uma vez que para que esta exceção seja lançada o analista 

deve primeiro procurar a folha de processo e este passo não existe entre as sentenças 
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do episódio, assim como apresenta erro de inconsistência pela falta de relação entre a 

sentença 5.1 e a sentença 5. 

Dessa forma, percebe-se que mesmo colaborando na compreensão do domínio, 

no qual o software será desenvolvido, as especificações em C&L não podem garantir a 

qualidade em relação a consistência e completude dos requisitos ainda na fase inicial da 

produção do software. 

Por esse motivo, surgiram algumas abordagens para analisar as interações entre 

os cenários baseados em linguagem natural. Como, por exemplo, o modelo Petri-Net 

(SARMIENTO et al., 2015a), Método Formal (HSIA et al., 1994), Time Petri – Net (TPNs) 

(LEE et al., 2001), entre outros. Essas abordagens mostram a importância de analisar 

cenários descritos em LN através da utilização de abordagens formais, corroborando 

posteriormente na aplicação de testes.  

Para HAREL (1987), a técnica de statechart permite gerar diagramas compactos e 

bastante expressivos, ou seja, podem representar comportamentos complexos de 

maneira estruturada, permitindo visualizar descrições em diferentes níveis de 

detalhamento, corroborando para especificações mais gerenciáveis e compreensíveis.  

Sabe-se que casos de teste só são desenvolvidos de forma sistemática se os 

métodos forem claramente definidos e aplicáveis. Para isto, podem ser utilizadas 

especificações formais que eliminam a má interpretação dos requisitos que a 

ambiguidade da linguagem natural proporciona, diminuindo, assim, a quantidade de 

erros no software.  

Nesse cenário, propomos o uso de statecharts para tornar os cenários mais 

formais, ou seja, transformar cenários descritos em linguagem natural em modelos 

statechart correspondentes. Além disso, também propomos derivar casos de teste a 

partir de modelos statechart, possibilitando a criação de casos de teste de maneira mais 

sistemática. 

Portanto, o uso de C&L visa ajudar na compreensão dos requisitos da aplicação. 

Os modelos de statecharts são usados para identificar mais cedo erros de inconsistência 

e incompletude nos cenários de origem. E, por fim, a derivação de casos de teste foi feita 

a partir de modelos statechart, de maneira sistemática e de fácil uso nas fases iniciais do 

desenvolvimento. 

1.2  Questões de Pesquisa e Objetivos 

 



21 
 

 As questões de pesquisa que direcionam este trabalho são: 

QP1: Como derivar casos de teste a partir de modelos statechart gerados a partir 

de especificações C&L? 

 QP2: Como é possível identificar erros de inconsistência e incompletude em 

especificações C&L usando regras de mapeamento para modelos statechart? 

 Para responder essas perguntas, foi traçado o objetivo geral desta dissertação: 

“Derivar casos de teste a partir de especificações C&L via statechart”. 

 Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Utilizar a notação BPMN (do inglês, Business Process Modeling Notation) 

(2011) para tornar mais clara a descrição do processo de construção e de 

verificação do C&L definido por LEITE et al (2000); 

 Definir regras de mapeamento para derivar statechart a partir de C&L, com o 

intuito de identificar erros de inconsistência e incompletude mais cedo nos 

cenários, corroborando para uma especificação de requisitos com melhor 

qualidade; 

 Definir heurísticas para derivar casos de teste a partir de statechart, de maneira 

sistemática e de fácil uso logo nas fases iniciais do desenvolvimento; 

 Realizar um experimento para medir o número de erros de inconsistência e 

incompletude identificados durante o processo de derivação de statechart, 

medir o tempo que os indíviduos gastaram para desenvolver os statecharts, 

verificar o grau de semelhança dos modelos statechart gerados e o grau de 

corretude dos modelos gerados; 

 Realizar uma avaliação qualitativa nas heurísticas definidas e medir o grau de 

uso correto das heurísticas na derivação dos casos de teste e o grau de 

obtenção dos mesmos casos de teste.  

1.3  Metodologia 

Inicialmente, foi feito um aprofundamento sobre a abordagem C&L e a técnica de 

statechart, identificando suas características e oportunidade de melhorias. A abordagem 

C&L foi analisada para identificar possíveis limitações. Simultaneamente, foi feita uma 

análise em um mapeamento de C&L para modelo Petri-Net (SARMIENTO, 2015), já que 

o modelo Petri-Net, assim como statechart, é considerado uma linguagem semi-formal e 

permite a geração de casos de teste. O propósito desse estudo, foi entender como cada 

elemento pertencente ao modelo Petri-Net se relaciona com os elementos que compõem 
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o cenário para, posteriormente, relacionar os elementos de C&L com o modelo 

statechart.  

Na sequência, tendo entendido como o mapeamento para transformar cenários em 

Petri-Net acontece, foram elaboradas regras de mapeamento para auxiliar a derivação 

de statechart a partir de C&L. O objetivo dessas regras é auxiliar na identificação de erros 

de inconsistência e incompletude na especifcação C&L. 

O uso da linguagem natural não é recomendado para descrever sistemas, pois 

essas descrições podem conter trechos ambiguos, inconsistentes e incompletos. Já a 

técnica de statechart possui recursos que facilitam a representação do sistema uma vez 

que, o modelo statechart é denominado uma técnica de especificação semi-formal e tem 

o intuito de prover uma especificação clara, completa e precisa do sistema. Nesse 

contexto, heurísticas foram definidas com o objetivo de auxiliar a derivação de casos de 

teste a partir do statechart, de forma fácil e sistemática, ainda na fase inicial do 

desenvolvimento do software. 

Por fim, o Sistema de controle de qualidade do supermercado – JUMBO, projeto 

desenvolvido pela Universidad Nacional de La Matanza em 2012, foi usado para avaliar 

a abordagem. Foi selecionado o cenário Inspecionar, pertencente ao sistema do 

supermercado, para realizar a derivação do statechart, utilizando as regras de 

mapeamento e, posteriormente, para avaliar as heurísticas de derivação de casos de 

teste a partir do modelo statechart gerado. 

Assim, foi realizado um experimento controlado, no qual tivemos 2 grupos: o grupo 

de controle, que identificou erros de inconsistência e incompletude diretamente do C&L; 

e o grupo experimental, que identificou erros de inconsistência e incompletude a partir 

da derivação de statechart através da aplicação das regras de mapeamento. O objetivo 

do experimento é verificar se o grupo experimental que derivou o statechart aplicando 

regras de mapeamento encontra mais erros de inconsistência e incompletude no C&L do 

que o grupo controle que não derivou o statechart. Portanto, foi realizada uma avaliação 

quantitativa para contabilizar a quantidade de erros de inconsistência, incompletude, 

tempo gasto para identificar erros de incompletude e inconsistência dos dois grupos 

participantes, como também contabilizar o grau de corretude e o grau de semelhança 

entre os modelos gerados pelo grupo experimental. 

Para avaliar as heurísticas, foi realizada uma avaliação qualitativa. Para esta 

avaliação os participantes derivaram casos de teste a partir do modelo statechart 
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fornecido. O objetivo dessa avaliação é verificar a qualidade das heurísticas com relação 

a facilidade, clareza e sistematicidade na derivação dos casos de teste. 

 Além do experimento, foi realizada uma avaliação qualitativa para avaliar as 

regras de mapeamento por parte do grupo experimental, que respondeu a um 

questionário. Também foi feita uma avaliação quantitativa para verificar o grau de uso 

correto das heurísticas utilizadas na derivação dos casos de teste e o grau de obtenção 

dos mesmos casos de teste. 

1.4 Organização do trabalho 

 
Esta dissertação está organizada da seguinte forma: 

Capítulo 2 -  Fundamentação Teórica -  apresenta os principais conceitos de 

Engenharia de Requisitos, LEL (Language Extended Lexicon), Cenários, Statecharts e 

casos de teste além disso, discute alguns trabalhos relacionados. 

Capítulo 3 – Derivando casos de teste a partir de statechart – apresenta as 

regras do mapeamento de C&L para statechart através de uma tabela que mostra como 

os conceitos de C&L podem ser acomodados dentro do statechart. Como também, 

apresenta as heurísticas que auxiliam a derivação dos casos de teste a partir do modelo 

statechart gerado. 

Capítulo 4 - Avaliação - apresenta o desenho e os resultados de um experimento 

conduzido para avaliar as regras de mapeamento e uma avaliação qualitativa e 

quantitativa das heurísticas. 

Capítulo 5 – Conclusões e Trabalhos Futuros -  discute os resultados obtidos 

nesta dissertação. Além disso, faz algumas considerações finais sobre o 

desenvolvimento deste trabalho, bem como resume as principais contribuições e as 

limitações encontradas. 
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Capítulo 

  2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Nesse capítulo, os conceitos necessários para o entendimento do trabalho são 

apresentados. Na subseção 2.1 os conceitos sobre o LEL (Language Extended Lexicon) 

são apresentados, evidenciando e justificando a importância de usá-lo na fase de 

descoberta e documentação de requisitos. Na subseção 2.2 os conceitos sobre cenários 

são apresentados de maneira geral e os benefícios de utilizá-lo, como também conceitos 

sobre casos de uso, storyboard e a abordagem C&L são apresentados destacando o 

benefício que ela tem em relação a abordagem de Casos de Uso. Na subseção 2.3 são 

apresentados os conceitos sobre statechart e o seu metamodelo. Na subseção 2.4 é 

apresentado o processo de construção e verificação do LEL via checkList modelado em 

BPMN. Na subseção 2.5 é apresentada a importância de criar casos de teste na fase 

inicial do desenvolvimento do software, como também apresenta os principais conceitos 

e a sua estrutura. Por fim, na subseção 2.6 as considerações finais do capítulo serão 

realizadas. 
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2.1 LEL (Language Extended Lexicon) 

 

O LEL é um meta-modelo projetado para capturar o vocabulário de um domínio em 

um determinado contexto que se deseja conhecer. Ele pode ser utilizado para auxiliar no 

desenvolvimento de cenários, já que contém os principais termos do domínio de 

aplicação claramente compreendidos e formalmente definidos. 

Segundo KAPLAN (2000), o uso de linguagem natural (LN) em casos de uso (UC) 

e cenários pode implicar em ambiguidades e inconsistências. Essas desvantagens 

persistem se utilizar apenas uma lista de termos, mas podem ser tratadas mediante o 

uso de um vocabulário bem definido do Universo de Discurso (UdeD) através da 

utilização do léxico. 

O LEL, segundo LEITE e FRANCO (1993), é um glossário que define um conjunto 

de palavras que pertencem a um domínio. Ele está ligado a uma ideia simples: 

“understand the language of the problem, without worrying about understanding the 

problem”. Em particular, o LEL apresenta três características significativas: é fácil de 

aprender, é fácil de usar e tem boa expressividade, ou seja, adquire conhecimento sobre 

o contexto da aplicação que vai ser validada e ajuda a âncora do conhecimento 

compartilhado (ANTONELLI et al., 2012). 

O LEL é construído por termos chamados de símbolos e são definidos por dois 

atributos: noção e resposta comportamental. A noção descreve o símbolo no sentido 

denotativo, ou seja, o significado dele dentro do contexto. Já a resposta comportamental 

descreve o símbolo no sentido conotativo, ou seja, como o símbolo se comporta e quais 

os efeitos que causa no sistema. O LEL também apresenta uma categorização para ser 

aplicada nos símbolos, com o intuito de orientar o engenheiro de requisitos durante a 

descrição dos requisitos. As categorias são: Sujeito, Objeto, Verbo e Estado. A Tabela 1 

mostra cada categoria, com suas características e como descrevê-los. 
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Tabela 1 - Categorias do LEL 
Categoria Caracteristicas Noções Resposta 

comportamental 
(impacto) 

Sujeito Elementos ativos que 
executam ações. 

Caracteristicas ou situações 
que satisfaz o sujeito. 

Açoes que o sujeito 
executa. 

Objeto Elementos passivos 
em que os sujeitos 
executam ações. 

Caracteristicas ou atributos 
que o objeto tem. 

Ações que são 
executadas no 
objeto. 

Verbo São ações que os 
sujeitos executam nos 
objetos. 

Objetivo do verbo. Etapas necessárias 
para completar a 
ação. 

Estado São situações em que 
os sujeitos e os 
objetos podem estar. 

Situações representadas Ações que devem ser 
realizadas para 
mudar para outro 
estado. 

Fonte: ANTONELLI et al., 2012 

 

Segundo LEITE et al (2000), para construir o LEL é necessário destacar símbolos 

(palavras ou frases) que mais se repetem ou que possuem relevância para o domínio. 

Os símbolos são obtidos através de entrevistas, observações diretas e indiretas, leitura 

de documentos entre outros (LEITE e FRANCO, 1990). 

A Figura 2, apresenta o modelo do Language Extended Lexicon, enquanto a Figura 

3 mostra um exemplo de um símbolo com base no exemplo Meeting Scheduler. Existem 

dois princípios, segundo LEITE e FRANCO (1990), que devem ser seguidos 

paralelamente quando se está descrevendo os símbolos: princípio da circularidade e o 

princípio do vocabulário mínimo. O princípio da circularidade, tem a intenção de 

maximizar o uso de símbolos na descrição de outros símbolos e o princípio do 

vocabulário mínimo, tem a intenção de minimizar o uso de símbolos que são externos ao 

léxico. Esses princípios são representados através de links que conectam os elementos 

formando um gráfico, ou seja, um documento hypertexto (LEITE e FRANCO,1993). 
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Figura 2 - Modelo da Language Extended Lexicon 

 

Fonte: LEITE et al., 2000. 

 

Figura 3 - Exemplo de um símbolo LEL 

 

Fonte: LEITE et al., 2000 

 
 

Na Figura 4, é apresentado o Modelo Entidade - Relacionamento do LEL.  
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Figura 4 - DER do LEL 

 

Fonte: LEITE et al., 2000 

 

2.2  Cenários 

 

Os cenários são qualquer forma de descrição ou a captura de sequências que são 

utilizadas para representar a interação do sistema com o usuário. Segundo SANTANDER 

(2002), cenários são utilizados não somente para a elicitação de requisitos, mas também 

para sua validação e modelagem. Os cenários também consistem em narrar situações 

no domínio que favorecem o levantamento de informações, a identificação de problemas 

e a antecipação das soluções (POTTS, 1999; SUTCLIFFE et al., 2002 apud 

SANTANDER, 2002).  

Para SOMMERVILLE (2011), os cenários podem ser escritos como texto em 

linguagem natural (LN), complementadas por diagramas, capturas de tela, etc. Em 

alternativa, pode-se utilizar uma abordagem mais estruturada, tais como casos de uso 

(do inglês, Use Cases). 

2.2.1 Casos de Uso 

 

Os casos de uso (do inglês, Use cases), constituem uma história sobre como um 

usuário final interagem com o sistema sob um conjunto de circunstâncias específicas. 

Geralmente, essas histórias podem ser textos narrativos, descrição de tarefas ou 

interações e representações esquemáticas. Independentemente de sua forma, um caso 
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de uso representa o software ou o sistema do ponto de vista do usuário final 

(PRESSMAN, 2011, p. 137). 

Os benefícios de usar casos de uso são: 

 Define conceitualmente o conjunto de funções que o sistema deve executar 

para atender os requisitos do cliente; 

 Capturam e modelam os requisitos funcionais em uma linguagem muito mais 

acessível ao cliente; 

 O sistema é descrito sob a perspectiva do usuário; 

 São compostos por diagramas e tabelas de especificação; 

 Os diagramas são compostos por símbolos, mas os casos de uso são escritos 

na forma de texto simples e são bastante compreensíveis. 

2.2.2 Storyboard 

 

Outra técnica que está bastante relacionada a cenários, por permitir narrar 

situações de uso, é o storyboarding. Essa técnica funciona, ao mesmo tempo, como 

elemento de geração e simulação de ideias e de comunicação com os outros atores 

envolvidos no processo de projeto (FISCHER et al. 2010).  

Para (CAUTELA, 2007 apud FISCHER et al. 2010), uma storyboard participa da 

fase analítica projetual, quando o contexto do problema de design é identificado, e integra 

a fase proposicional do projeto, quando ideias e respostas projetuais são fornecidas. 

Um exemplo típico de um cenário informal é uma história, um tipo de cenário usado 

frequentemente para ter uma visão das tarefas do utilizador na interação homem-

computador. Essa história constitui o storyboard que são desenhos sem detalhes que 

mostram os passos chave na interação do utilizador com o sistema, onde o analista 

segue o storyboard, explicando o que acontece em cada fase, em termos da 

funcionalidade do sistema e pede opiniões aos utilizadores. Segundo ALONSO e DINA 

(2014), uma  desvantagem do storyboard é que são limitados, pois nao são capazes de 

expressar fluxos de tempo.   

2.2.3 C&L (Cenário & LEL) 

 

Nesta abordagem os cenários estão ancorados a um léxico. O LEL, representa o 

vocabulário utilizado na aplicação e o cenário, representa o comportamento da aplicação 
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através da descrição das situações que, por sua vez, são descritas utilizando o léxico da 

aplicação (KAPLAN et al., 2000). 

Essa abordagem apresenta novos conceitos e elementos como: i) um cenário inicia 

pela descrição de situações de macrosistema e descreve situações, com ênfase na 

descrição comportamental; ii) cenários são naturalmente ligados a um LEL (do inglês, 

Language Extended Lexicon) e uma VMB1 (do inglês, Basic Model View) da “baseline” 

de requisitos, mas nesta pesquisa só iremos focar no LEL.  

C&L segundo LEITE et al (1997), são baseados em cenários, pois define o cenário 

da abordagem como uma maneira de descrever situações em um ambiente, além de ser 

utilizado como ferramenta para definir “baselines” de requisitos. Uma “baseline” é uma 

estrutura que reune descrições em relação a um sistema desejado em um determinado 

Universo de Discurso (UdeD).2  

Conforme LEITE et al (1997), esses novos conceitos e elementos contribuem para 

o desenvolvimento de cenários mais efetivos e não ambíguos, diferenciando-se da 

abordagem de casos de uso por considerar uma visão mais abrangente, incluindo 

descrição de cenários e informações sobre o contexto no qual o sistema será inserido. 

Para está pesquisa, a LN baseada em cenário utilizada é a mesma definida por 

LEITE et al (2000). Este cenário tem como elementos principais: título, objetivo, contexto, 

recursos, atores, episódios, exceções e restrições. Serão detalhados a seguir:  

 Título -  identifica o cenário utilizando uma sentença declarativa e deve ser 

único; 

 Objetivo - descreve a proposta do cenário usando uma sentença declarativa, 

dando uma ideia geral sobre o cenário principal;  

 Contexto – descreve o estado inicial do cenário usando sentenças declarativas, 

deve ser descrito através de pelo menos um dos seguintes sub-componentes: 

pré-condição, pós-condição, localização geográficas ou temporal;  

 Recurso – é uma enumeração de entidades passivas utilizadas pelos atores 

nos episódios para alcançar o objetivo do cenário. Os recursos devem aparecer 

em pelo menos um dos episódios; 

                                                           
1 Segundo Leite e Oliveira (1995), VMB é uma sentença de estrutura centrada no conceito básico de 
identificação de ações dos clientes, como uma forma indireta de procurar as informações necessárias para 
apoiar as decisões do negócio; 
2 Segundo Leite et al (1997), Universo de Discurso é todo o contexto no qual o software será desenvolvido 
e operado. 
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 Atores – são uma enumeração de entidades ativas diretamente envolvidos com 

a situação. Os atores devem aparecer em pelo menos um dos episódios; 

 Episódios - são um conjunto de ações que dão uma descrição operacional do 

comportamento. Eles representam o fluxo principal, que é uma sequência de 

etapas em que tudo funciona conforme o esperado. Os episódios podem ser: 

simples, condicional, opcional ou loop;  

 Exceções - são situações que impedem o andamento normal do cenário. Seu 

tratamento deve ser feito usando uma sentença. Ele representa as 

alternativas/fluxos excepcionais;  

 Restrições - descreve aspectos não funcionais restringindo a qualidade dos 

atributos dos recursos, episódios ou sub-componentes do contexto. 

A Figura 5 mostra o modelo da linguagem natural do cenário na forma restrita 

descrita neste trabalho. É definido um modelo conceitual abstrato para a linguagem de 

cenário proposto, usando um diagrama de classes (LEITE et al., 2000). A Figura 6 mostra 

o modelo para descrever cenário com base em LN (LEITE et al.,2000). Este modelo deve 

ser usado para: obter homogeneidade na descrição do modelo entre o conjunto de 

cenários; demonstrar vários aspectos que o cenário pode cobrir e facilitar a verificação 

do cenário (principalmente para um processo automatizado). 

 
 

Figura 5 - DER do modelo de cenário 

 

Fonte: LEITE et al., 2000 
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Figura 6 - Padrão linguístico do Modelo de cenário 

 
Fonte: LEITE et al., 2000 
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2.3 Statechart  

 

Segundo HAREL (1987), statecharts são formalismos visuais que podem ser 

usados para especificar comportamentos do sistema garantindo que as especificações 

sejam mais corretas. Essa técnica permite gerar diagramas compactos e bastante 

expressivos, ou seja, podem representar comportamentos complexos de maneira 

estruturada permitindo visualizar descrições em diferentes níveis de detalhamento 

corroborando para especificações mais gerenciáveis e compreensíveis. 

Os principais elementos do statecharts são: Estados, Transições, Eventos, Ações 

e Regiões. Serão detalhados a seguir: 

 Os estados são interações ocorridas nos objetos para que uma condição seja 

satisfeita e a ação executada ou quando aguarda um evento, além disso os 

estados são representados como caixas e as transições são representadas 

entre estados como flechas; 

 As transições capturam uma mudança de estado causado pela ocorrência de 

um acontecimento associado. A transição pode ser guardada por alguma 

condição, representada por um nome de condição ou uma expressão fechada 

entre colchetes.  

 Um evento capta uma condição necessária para o disparo da transição; 

 Uma ação é uma operação auxiliar associada a uma transição de estado que é 

aplicada quando a transição está ativada; 

 O paralelismo é representado pela divisão de um estado composto em regiões 

que são mostrados e separados por linhas tracejadas (PIMENTEL et al., 2014). 

Os estados podem ser estruturados em uma hierarquia (super-Estado e sub-

Estado). Estados ficam dentro de regiões e um super- Estado deve ter uma 

região dentro para poder ter os sub - estados. As regiões são usadas para 

organizar os modelos e principalmente para tornar estados paralelos. Super-

Estado são chamados "Estados composites" - ele pode ser adicionado da 

mesma forma que os estados regulares. 

Em particular, o uso de statechart pode ser utilizado para verificar as 

especificações iniciais que são geradas pelos cenários, pois essas especificações fazem 

uso de uma LN gerando muitas vezes requisitos inconsistentes.  
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Segundo LAMSWEERDE (2011), entre os vários tipos de diagramas padronizados 

pela UML (do inglês, Unified Modeling Language) vários são relevantes para o processo 

de ER e o diagrama de estado3 fornece uma visão comportamental através do statechart, 

generalizando os vestígios de eventos em cenários. 

A fim de apoiar a geração de statechart, PIMENTEL et al (2014) definiu um 

conjunto de padrões de derivação relacionados com diferentes fluxos que podem ser 

expressos como: sequencial, alternativo e concorrente, bem como a possibilidade de 

opção e multiplicidade. Estes padrões são apresentados na Figura 7. 

Nesta pesquisa, será utilizada apenas as expressões que tiverem relação com os 

padrões linguísticos definidos para escrever elementos de cenário apresentados na 

subseção 2.2.3. 

 

Figura 7 - Fluxo para derivar modelo statechart 

 

Fonte: PIMENTEL et al., 2014 

2.4 Modelo BPMN do processo de construção e verificação do C&L via checkList 

 

Nas Figuras 8 e 9, foi utilizada a ferramenta Bizagi Modeler versão 3.0.0.015 para 

modelar as atividades BPMN correspondente as etapas do processo de construção e 

verificação do Cenário & LEL via checklist. Este modelo, serve como documentação para 

o processo definido neste trabalho e pode ser utilizado pelo engenheiro de requisitos 

                                                           
3 Segundo LAMSWEERDE (2008), diagramas de máquina de estado é uma técnica clássica para 
especificar conjuntos inteiros de comportamentos, e, por vezes, são chamados de diagrama de estados 
por referenciar a notação statechart original de David Harel. 
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para construir e verificar C&L de maneira mais clara e sistemática, facilitando o 

entendimento dos envolvidos naquilo que se está desenvolvendo.  

 A abordagem definida neste trabalho é baseada nos trabalhos de HADAD (2008) 

e LEITE et al (2000), onde ambos definem respectivamente o processo de construção 

do LEL e do cenário. Para compreender melhor esse processo, foi necessário realizar 

várias leituras referente a temática e recorrer aos autores dos trabalhos para sanar 

algumas dúvidas. 

A etapa de construção do LEL segundo KAPLAN et al (2000), é composta por seis 

atividades que apresentam um conjunto de heurísticas utilizadas para construir os 

símbolos, onde algumas deles podem ocorrer simultaneamente: 1) Identificar 

informações para conhecer o vocabulário do UdeD, 2) Identificar símbolos, 3) Classificar 

símbolos, 4) Descrever símbolos, 5) Verificar símbolos e 6) Validar símbolos. Os quatro 

primeiros apresentam o fluxo principal da construção, enquanto os dois restantes 

produzem um feedback que permitem as correções necessárias.  

Já a etapa de construção de cenários segundo LEITE et al (2000), é iniciada a 

partir do domínio da aplicação do léxico, produzindo uma primeira versão dos cenários 

derivados exclusivamente do LEL. Todos os cenários são refinados usando outras fontes 

de informação e organizados em ordem para obter um conjunto consistente de cenários 

a fim de representar o domínio da aplicação. Durante ou depois destas atividades, os 

cenários são verificados e validados com clientes/usuários com o intuito de detectar 

discrepâncias, erros e omissões (DEO). O processo é composto por cinco atividades: 

Derivar, Descrever, Organizar, Verificar e Validar.  

Embora o fluxo principal do processo de construção de cenários ser composto por 

três tarefas: DERIVAR, DESCREVER e ORGANIZAR, todas as atividades não são 

exclusivamente sequenciais, algumas devem ser concorrentes devido ao mecanismo de 

feedback sempre presente nas situações. Existe um feedback quando ocorre as 

atividades de VERIFICAR e VALIDAR, retornando para a atividadede de DESCREVER, 

onde as correções são feitas baseadas na lista DEO. A atividade de VERIFICAR ocorre 

depois dos cenários descritos e também depois de organizados, ou seja, quando novos 

cenários aparecem ou quando os cenários integrados são gerados. Os cenários são 

validados com clientes/usuários depois da verificação. 

Este processo também pode produzir três listas DEOs que atuarão como um 

feedback para o processo de construção, a fim de manter a coerência entre os 
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vocabulários dos cenários e do próprio LEL. Abaixo cada etapa do processo apresenta 

suas respectivas atividades detalhadas. 
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Figura 8 - Modelo BPMN do LEL via checklist 

 

Fonte: AUTOR, 2015 
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Figura 9 - Modelo BPMN do Cenário via checklist 

 

 Fonte: AUTOR, 2015 
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2.4.1 Identificar o UdeD 

 

Esta atividade é responsável por identificar informaçãos para conhecer o 

vocabulário do UdeD. Segundo HADAD (2008, p.139), essa etapa corresponde a fase 

de planejamento através de três etapas: identificar fontes de informação, avaliar e 

selecionar estratégias para selecionar os símbolos (ver Figura 10). 

 Identificar fontes de informação: considera-se uma visão mais ampla que 

abrange todo o processo de desenvolvimento para definir o contexto onde o 

processo de engenharia de requisitos ocorre. Para isso, se faz necessário 

identificar inicialmente documentos originais, o âmbito da aplicação do sistema 

(quando houver) e os sistemas de softwares candidatos para que possam 

identificar novas fontes de informação e gerar uma lista com elas. 

 Avaliar: Tem o objetivo de verificar quais informações são atuais e quais são 

obsoletas e/ou em desuso. 

 Selecionar: Esta opção é utilizada para escolher a estratégia mais adequada 

para elicitar os símbolos do domínio da aplicação. 

 

Figura 10 - Identificar UdeD 

 

Fonte: AUTOR, 2015 
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2.4.2 Identificar Símbolos 

 

Nesta etapa, capitura-se os símbolos do UdeD através da aplicação da estratégia 

selecionada para detectar as fontes de informação. Os engenheiros de requisitos 

identificam os símbolos e constroem uma lista com símbolos candidatos. Para identificar 

os símbolos no UdeD, LEITE et al (2004) define algumas regras para selecionar os 

símbolos, a citar: 

 O léxico deve conter apenas palavras ou frases pertencentes ao UdeD; 

 Escolha palavras ou frases usadas com frequência ou com alta repetição em 

documentos; 

 Escolha palavras ou frases significativas no UdeD; 

 Excluir palavras ou frases de domínio público e não particular do UdeD; 

 Use sempre os símbolos com a denotação do UdeD evitando a sua denotação 

regular; 

 Símbolos fora do contexto, desconhecida ou confuso, deve ser aprofundado; 

 Considere que a abreviatura de um símbolo pode ser um sinônimo do nome 

completo; 

 Identificar o nome completo do termo, não importa o tamanho; 

Quando a leitura de documentos, escolha símbolos com escopo pequeno, como 

um parágrafo. 

2.4.3 Classificar símbolos 

 

A atividade de classificação segundo HADAD (2008, p. 145), ajuda na integridade 

e homogeneidades das descrições dos símbolos. Os símbolos podem ser classificados 

como: sujeito, objeto, verbo e estado. 

 Sujeito – são elementos ativos que executam ações;  

 Objeto – são elementos passivos em que os sujeitos executam ações;  

 Verbo - são ações que os sujeitos executam nos objetos;  

 Estado – são situações em que os sujeitos e os objetos podem estar. 

2.4.4 Descrever símbolos 

 

A atividade de descrição tem o objetivo de definir a noção e a resposta 

comportamental dos símbolos. Para descrever os símbolos, os engenheiros de requisitos 
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podem usar o conhecimento previamente elicitado, além de sempre retornar ao UdeD 

para capiturar mais informações.  O autor LEITE et al (2004) define regras para descrever 

os símbolos, a citar: 

 Um símbolo deve ter pelo menos um nome, uma noção e uma resposta 

comportamental; 

 As descrições dos símbolos devem obedecer ao princípio da circularidade e ao 

princípio do vocabulário mínimo; 

 Os símbolos usados como sinônimos no UdeD devem compartilhar uma 

entrada no LEL; 

 Se dois símbolos compartilham uma mesma noção, deve ser repetida em 

ambos; 

 Se dois símbolos compartilham uma mesma resposta comportamental, deve 

ser repetida em ambos; 

 Cada símbolo noção deve ter pelo menos uma referência a outro símbolo; 

 Cada resposta comportamental deve ter pelo menos uma referência a outro 

símbolo; 

 Todas as frases que descrevem um símbolo devem ter pelo menos uma 

referência a outro símbolo; 

 Cada símbolo deve ser referenciado pelo menos por um símbolo; 

 O nome do símbolo deve ser utilizado no UdeD, apesar do seu comprimento; 

 Cada conceito deve ser descrito usando uma frase simples e direta; 

 As frases devem descrever apenas uma ideia; 

 As frases devem conter somente um verbo; 

 As sentenças devem ser ajustadas para o formato de acordo com o tipo de 

símbolo; 

 O nome completo do símbolo deve ser usado quando referenciado por outros 

símbolos; 

 Transformar frases verbais de passivo para voz ativa; 

 Símbolos verbais devem incluir forma substantiva e qualquer outra forma 

relevante como sinônimo. 

Ao passo que, os símbolos são descritos eles vão sendo verificados utilizando as 

heurísticas definidas que serão apresentadas na próxima seção e em seguida aplica-se 

o processo de inspeção que segundo KAPLAN et al (2000) melhora a qualidade do LEL. 
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Esta inspeção ocorre através da decomposição da atividade em três etapas: 

planejamento, preparação e reunião que serão detalhadas na próxima seção. 

Nesta fase, é possível adicionar novos símbolos devido ao feedback dado pelos 

processos de verificação ou validação (ambos serão definidos nas próximas seções) e 

deve ser cuidadosamente considerada a seguinte regra: 

 Para cada novo símbolo é necessário rever todo o LEL e verificar se o mesmo 

é referenciado por pelo menos um outro símbolo. 

2.4.5 Verificar símbolos 

 

 A atividade de verificação segundo LEITE et al (2004), é realizada através da 

utilização de heurísticas que facilitam a detecção de defeitos. Através desta atividade se 

obtem uma lista DEO. Os principais aspectos cobertos numa verificação são: 

 Verificar sintaxe 

 Detectar o uso de sintaxe não uniforme entre vários símbolos; 

 Controlar o nome dos símbolos para que estejam no singular; 

 Controlar o nome de símbolo do tipo verbo para que estejam no infinitivo 

ou na sua forma substantiva. 

 Verificar componentes 

 Controlar a falta de noção e impactos nos símbolos; 

 Controlar sinônimos ocultos: dois ou mais símbolos com descrições 

sobrepostas. 

 Verificar classificação dos símbolos 

 Controlar o tipo atribuído a cada símbolo; 

 Comparar a noção com o modelo do tipo de símbolo atribuído; 

 Comparar o impacto com o modelo do tipo de símbolo atribuído. 

 Verificar o uso dos símbolos do léxico 

 Verificar a utilização do nome completo do símbolo quando referenciado 

por outros; 

 Prestar atenção em frases com nenhuma referência de símbolos; 

 Verificar a semântica do uso de símbolos ao descrever os outros. 

 Verificar a adesão aos princípios  

 Verificar a adesão ao princípio da circularidade em símbolos; 

 Verificar a adesão ao princípio do vocabulário mínimo em símbolos. 
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 Verificar relações hierárquicas 

 Verificar a existência de inclusões de uma noção de símbolo em outros 

símbolos; 

 Verificar a existência de inclusões de uma resposta comportamental de 

símbolo em outros símbolos; 

 Verificar a coerência na descrição dos símbolos “super-tipo” sobre os 

seus “sub-tipos”. 

Depois de verificar o LEL, a lista DEO é gerada como feedback para a atividade 

de descrição, onde os autores do léxico produzem as correções necessárias. Segundo 

KAPLAN et al (2000), o processo de verificação do LEL se baseia em um processo de 

inspeção importante para melhorar a qualidade do LEL. Esta inspeção ocorre através da 

decomposição da atividade em três etapas: planejamento, preparação e reunião.  

 Planejamento: consiste na seleção do material a ser inspecionado, a escolha 

dos participantes, identificando os papéis (inspetor, mediador e escritor) e a 

preparação do material a ser inspecionado (LEL, formulários de inspeção e a 

guia de instruções). 

 Preparação: nesta fase, o inspetor recebe o material e uma cópia do plano de 

inspeção. Essa preparação envolve primeiramente uma leitura nas instruções 

cuidadosamente e, em seguida, são preenchidos os formulários de inspeção e 

a gravação de todas DEOs4 detectadas. 

 Reunião: a fase de reunião é destinada primeiramente para confirmar ou rejeitar 

a lista DEO detectada e, posteriormente para decobrir novos DEOs.  Na reunião 

em que a lista DEO é produzida estão presente todos os participantes 

envolvidos (mediador, escritor, inspetor e os autores do LEL). Os autores 

convidados realizam as correções necessárias no LEL. 

Através desta inspeção é gerada uma lista DEO que detecta defeitos baseados em 

uma taxonomia de defeitos (Discrepância, Erros e Omissões). A partir das DEOs 

detectadas o LEL é corrigido por seus autores e, caso necessário, se realiza uma re-

inspeção (ver Figura 11). 

 

                                                           
4 DEO – é uma lista que contém discrepâncias, erros e omissões descobertas durante a verificação ou 
validação das atividades, onde sugestões para correções são incluídas. 
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Figura 11 - Verificar Símbolo 

 

Fonte: AUTOR, 2015 

 

2.4.6 Validar símbolos 

 

A validação do LEL segundo LEITE et al (2004), é uma atividade formal que 

permite aos engenheiros corrigir, ratificar ou aumentar o conhecimento do vocabulário 

(identificar novos símbolos e sinônimos) do UdeD. Para Moreno (2012), o que diferencia 

esta atividade da verificação é que a validação tem o objetivo de avaliar e certificar que 

o sistema atende as necessidades e expectativas do cliente. A validação final do sistema 

é realizada pelo próprio cliente ou usuário.  

A validação geralmente consiste em entrevistas estruturadas ou reuniões com os 

clientes/usuários em seu local de trabalho. Mas, nem todos os símbolos são validados 

em relação ao cliente/usuário, apenas os símbolos que são relacionados com o contexto 

entrevistador são validados com ele.  

 As descrições dos símbolos podem ser lidas para os clientes confirmarem, 

corrigirem, fazerem observações ou adicionar informação. Outra opção é o engenheiro 

entregar durante a entrevista ao cliente uma cópia com a descrição do LEL, já que o 

léxico é escrito em linguagem natural. 

 Esta atividade gera uma lista DEO semelhante a que é produzida na inspeção. 

Isto é, volta para a etapa de descrever o símbolo para efetuar as correções necessárias, 

e se caso necessário, o feedback de validação pode requerer novas fontes de 

informação. Se o processo de validação for realizado com sucesso é gerada uma lista 

de símbolos LEL que será utilizada na construção dos cenários. 
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2.4.7 Derivar cenários 

A atividade de derivação é iniciada a partir da lista de símbolos LEL que foi gerada 

ainda na fase anterior. Segundo LEITE et al (2000), o objetivo desta atividade é gerar 

cenários candidatos a partir de informações do LEL usando o modelo de cenário 

aplicando heurísticas de derivação. O processo de derivação consiste em três etapas: 

identificar atores no UdeD, identificar cenários candidatos e criar cenários usando o 

léxico (ver Figura 12). 

 Identificar atores: os símbolos que representam os atores dentro do universo 

de discurso são identificados a partir da lista de entrada do LEL e são do tipo 

sujeito. A partir da lista LEL de entrada é gerada uma lista de atores, onde os 

símbolos são do tipo sujeito. Os atores são classificados como primários, que 

são os que executam ações dentro do domínio da aplicação e os secundários, 

são os que recebem ou dão informações, mas não executam ações. 

 Identificar cenários: as respostas comportamentais dos símbolos escolhidos 

como primário ou secundário são extraídos do LEL. Cada resposta 

comportamental representa um possível cenário, consequentemente, é 

incorporado para a lista de cenários candidatos. O título do cenário é composto 

pelo verbo incluído na resposta comportamental expresso no tempo infinitivo, 

além de ser acrescido de um predicado a partir da resposta comportamental. 

Quando diferentes atores executarem a mesma ação (verbo), é muito provável 

que dois ou mais cenários da lista possam compartilhar o mesmo título, neste 

caso, todos eles devem ser removidos. 

 Criar cenários: o objetivo desta etapa é construir cenários com o máximo de 

informações extraídas do LEL e aplicar as heurísticas de derivação. Como 

produto desta etapa têm-se os cenários candidato derivados. O conteúdo de 

cada resposta comportamental de todos os cenários é analisado a fim de 

encontrar símbolos do tipo verbo. 

LEITE et al (2000) define as heurísticas que rege a etapa de derivação: 

 Se um símbolo verbo é encontrado dentro da resposta comportamental 

 O objetivo é definido com base no título e na noção do símbolo verbo; 

 Os atores e os recursos são identificados a partir da informação contida 

no símbolo verbo e também o símbolo deve ser do tipo sujeito e objeto 

respectivamente. 
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 Os episódios são derivados a partir de cada resposta comportamental 

do símbolo verbo. 

 Se a resposta comportamental não inclui um símbolo verbo 

 Símbolos léxicos dentro da resposta comportamental são identificados e 

é considerado como uma possível fonte de informação; 

 O objetivo é definido com base no título do cenário; 

 Possíveis atores e os recursos são selecionados a partir dos símbolos 

acima lendo sua definição completa. Atores são derivados de símbolos 

do tipo sujeito e os recursos são derivados de símbolos do tipo objeto. 

 Nenhum episódio é derivado do LEL: eles são deixados para a próxima 

etapa. 

Já a localização geográfica e temporal do contexto, em ambos os casos, podem 

ser extraídos a partir da resposta comportamental do símbolo objeto que originou o 

cenário. Informações relevantes que devem ser registrados nas precondições de 

contexto podem estar disponíveis não somente na resposta comportamental, mas em 

outras respostas comportamentais do mesmo símbolo. 

 

 

Figura 12 - Derivar Cenário 

 

Fonte: AUTOR, 2015 
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2.4.8 Descrever cenário 

O objetivo desta atividade segundo LEITE et al (2000), é melhorar os cenários 

candidatos adicionando informações a partir do UdeD através do modelo de cenário, 

descrevendo os símbolos léxicos e aplicando as heurísticas de descrição. O resultado 

desta atividade é um conjunto de cenários detalhadamente descritos. 

 Depois da etapa anterior, é obtido um conjunto incompleto de cenários candidatos. 

Nesta etapa, novos cenários podem ser adicionados e o conteúdo do cenário deve ser 

melhorado. Caso haja informações disponíveis coletadas ainda na fase de criação de 

cenários (ver sub-seção 2.4.7), mas que não foram incluídas no léxico, devem ser 

utilizadas. Quando necessário os engenheiros de requisitos, retornam as fontes de 

informação, a fim de coletar mais informações. 

 Esta atividade se baseia em entrevistas estruturadas, observações e leitura de 

documentos. Ainda nesta fase, deve ser detectado casos alternativos e de exceção, 

algumas causas de exceções devem surgir a partir de fontes de informação, enquanto 

outras podem ser através da ocorrência de episódios ou a indisponibilidade ou mau 

funcionamento dos recursos. Ao descobrir as exceções, os engenheiros de requisitos 

devem perguntar como a exceção é tratada dentro do UdeD e outras examinando os 

episódios. 

 Após o término da descrição definida do cenário, os episódios devem ser revistos 

cuidadosamente para confirmar a ordenação sequencial e não-sequencial e para 

detectar cenários opcionais. 

 Segue as heurísticas opcionais relacionada a esta atividade definida por LEITE et 

al (2000): 

 São preferidas frases curtas; 

 As frases devem ser escritas utilizando ao máximo os símbolos léxicos; 

 A utilização de mais de um verbo por frase deve ser evitada; 

 Atores e recursos devem ser símbolos preferencialmente léxico; 

 O objetivo deve ser preciso e concreto; 

 Pelo menos um dos sub-componentes do contexto deve ser preenchido; 

  Os recursos de componentes devem listar os envolvidos nos episódios ou 

implicitamente que se refere ao verbo episódio, excluindo recursos triviais; 

 O objetivo deve ser preciso e concreto; 

 Pelo menos um dos sub-componentes do contexto deve ser preenchido; 
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 Os recursos de componentes devem listar os envolvidos nos episódios ou 

implicitamente que se refere ao verbo episódio, excluindo recursos triviais; 

 Os recursos de componentes não devem incluir aqueles necessários em sub-

cenários. 

 Os atores componentes deve listar os envolvidos nos episódios. 

 Os atores componentes não devem incluir aqueles necessários em sub-

cenários.  

 O verbo de cada episódio deve ser preciso e concreto, especificando a ação 

final e evitar ambiguidade e imprecisão. 

 Cada episódio tem de ser aprovada dentro da localização geográfica e temporal 

descrito pelo cenário de contexto; 

 O tempo presente deve ser preferido ao descrever episódios. 

 Evite o uso de "deveria", "pode", "deve" em episódios. 

2.4.9 Organizar cenário 

Esta atividade segundo LEITE et al (2000), é considerada a mais complexa e a 

mais sistematizada do processo. Seu intuito é gerar cenários de integração, pois dá uma 

visão global da aplicação e as descrições “artificiais” tem o proposito de fazer conjuntos 

de cenários mais compreensíveis e gerenciáveis (ver Figura 13). 

 Geralmente, quando a aplicação é grande o número de cenários se torna 

impossível de gerenciar e os engenheiros de requisitos ficam sobrecarregados de 

detalhes e acabam perdendo a visão global da aplicação. A fim de resolver este 

problema, aplica-se cenários de integração que da uma visão geral da relação entre 

várias situações, uma vez que, cada episódio de cenário de integração corresponde a 

um cenário. Portanto, o objetivo principal de cenários de integração é vincular cenários 

dispersos, preservando o formato da LN incentivada na abordagem. 

 A atividade de organizar cenários é uma tarefa que é feita apenas quando se tem 

certeza que o conjunto de cenários está bem definido, ou seja, as atividades de 

verificação e validação de cenários deve ocorrer antes de iniciar a atividade de 

organização e de preferência quando as listas DEOs estão vazias. Nesta fase, pode-se 

precisar voltar ao UdeD através do LEL e do modelo de cenários aplicando as heurísticas 

de organização. 
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 Mesmo os cenários estando bem descritos podem apresentar problemas como: 

falta de homogeneidade, pequenos problemas de semântica e falta de perspectiva 

global. Estes problemas podem ser minimizados por heurísticas detalhadas pela 

atividade de organização que pode ser vista com mais detalhes em LEITE et al (2000). 

 

Figura 13 - Organizar Cenário 

 

Fonte: AUTOR, 2015 

 

2.4.10 Verificar cenário 

A atividade de verificação é executada pelo menos duas vezes durante a execução 

do cenário. Esta atividade durante todo o processo ocorre em paralelo com as demais 

atividades. Primeiramente, ela é executada sobre o cenário completamente descrito e 

definido e posteriormente a atividade de organizar (ver Figura 9). De acordo com LEITE 

et al. (2000), a verificação é feita através do processo de inspeção e seguindo um 

checklist com heurísticas de verificação. Como consequência uma lista DEO pode ser 

produzida na tarefa Realizar processo de inspeção (ver Figura 14). 

 A verificação é dividida em intra-cenários, Inter-cenários e contra o LEL. A 

verificação intra-cenário inclui: 

 Verificar sintaxe: 

 Checar a completude de todos os componentes; 
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 Checar a existência de mais de um episódio por cenário; 

 Checar a sintaxe de cada componente, como estabelecido no modelo de 

cenário. 

     Verificar relacionamento entre componentes: 

 Verifique se todos os atores participam de pelo menos um episódio; 

 Verifique se todos os atores mencionados nos episódios estão inclusos no 

componente ator; 

 Verifique se todos os recursos são usados em pelo menos um episódio; 

 Verifique se todos os recursos mencionados no episódio estão incluídos no 

componente recurso. 

 Verificar semânticas: 

 Checar coerência entre o título e o objetivo; 

 Certifique-se de que o conjunto de episódios satisfaz o objetivo e está 

dentro do contexto; 

  Assegurar que as ações presentes nas pre-condições já são executadas; 

 Assegurar que os episódios contêm apenas as ações a serem executadas; 

 Assegurar o mesmo nível de detalhe dentro de um cenário; 

A verificação inter – cenários inclui: 

 Verificar a existência de sub-cenários: 

 Checar se todos os episódios identificados como um sub-cenário existem 

dentro do conjunto de cenários; 

 Checar se o conjunto de episódios de cada sub-cenário não estar incluído 

em um outro cenário; 

 Checar se todas as exceções são tratadas por um cenário. 

 Verificar contexto: 

 Checar se todos as pré-condição é um fato incontrolável ou é satisfeita por 

um outro cenário; 

 Checar a coerência entre as pré-condições do sub-cenários e pre-

condições de cenários; 

 Checar se as localizações geográficas e temporais dos sub-cenários são 

iguais ou mais restritos do que as dos cenários. 

 Verificar equivalência no conjunto de cenários: 
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 Checar se o objetivo coincide apenas em locais que ocorrem situações 

diferentes; 

 Checar se o episode coincide apenas em locais que ocorrem situações 

diferentes; 

 Checar se o contexto coincide apenas em locais que ocorrem situações 

diferentes. 

 Verificação contra o LEL inclui: 

 Checar se todos os símbolos léxicos foram identificados; 

 Checar o correto dos símbolos léxicos; 

 Checar se os atores são preferencialmente o símbolo sujeito; 

 Checar se os recursos são preferencialmente o símbolo objeto; 

 Checar se as respostas comportamentais do símbolo sujeito estão cobertos 

por cenários. 

Segundo LEITE et al., (2000), é importante verificar os cenários, pois 

utilizando as listas de verificação DEO, os cenários e o LEL são modificados, ou 

seja, se grandes correções forem necessárias, uma nova verificação pode ser 

necessária. 

 É importante ressaltar que esse processo de verificação é conduzido por 

verificações de sintaxe, por referência cruzada entre o LEL e os cenários e por 

uma lista de verificação. 

 

Figura 14 - Verificar Cenário 

 

Fonte: AUTOR, 2015 
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2.4.11 Validar cenário 

 

Esta atividade segundo LEITE et al. (2000), é realizada com clientes / usuários 

geralmente através da realização de entrevistas estruturadas ou reuniões. Durante a 

validação, o componente de dúvida deve ser considerado com atenção especial para os 

cenários apresentados. 

Os erros são detectados principalmente pela leitura de cada cenário para o cliente 

/ usuário; algumas omissões podem também aparecer durante a leitura, mas que outros, 

questionando a falta de informação ou detalhes em cenários. As discrepâncias podem 

aparecer durante as entrevistas, mas eles principalmente surgir depois, ao analisar as 

informações coletadas. 

Por tanto, o principal objetivo da validação é confirmar as informações solicitadas 

para detectar DEO; No entanto, um efeito secundário deste processo é a elicitação de 

novas informações. A validação de um conjunto de cenários, após um processo de 

verificação, deve confirmar que o universo de discurso situações, ocorrências, foram 

relatados em conformidade com a percepção dos atores no UdeD (clientes / usuários) 

encarregado de ler e discutir os cenários. 

2.5  Casos de teste 

Segundo MYERS et al (2012), a consideração mais importante em relação a testes 

de software é a concepção e a criação de casos de teste eficazes, pois mesmo os testes 

aparentemente sendo criativos e completos não podem garantir a ausência de erros. 

Logo, projetar casos de teste torna-se importante porque teste completo é impossível e 

a estratégia é justamente fazer testes o mais completo possível. 

Segundo GRAHAM et al (2008), para escrever um caso de teste, obrigatoriamente, 

é necessário ser bastante específico; na verdade, é preciso de dados específicos exatos 

e detalhados. Os casos de teste devem ser priorizados para que o mais importante seja 

executado primeiro e os de baixa prioridade sejam executados posteriormente ou até 

mesmo não executados. Isso pode refletir as prioridades já estabelecidas para as 

condições de teste ou a prioridade pode ser determinada por outros fatores relacionados 

com os casos de teste específicos, como por exemplo, um valor específico de entrada. 

Esses casos de testes são elementos essênciais para o sucesso das atividades de 

teste em um projeto de software, além de serem utilizados para aprimorar os 

procedimentos de teste tornando-os mais eficazes. Os casos de teste definem as ações 
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que precisam serem executadas como, dados de entrada, casualmente os dados de 

saída bem como os resultados esperados a partir desta ação.  

Devem existir casos de teste válidos e inválidos. Os válidos são os que executam 

o fluxo normal, ou seja, o caminho de sucesso e os inválidos executam o caminho em 

seu fluxo de exceção.  

Os testes podem ser desempenhados de duas maneiras: ad-hoc, sem nenhum 

planejamento, onde os testes são executados aleatoriamente; e de maneira planejada, 

onde o testador faz o planejamento do que será testado. Quando o teste é feito de 

maneira planejada, ele acompanha todo o ciclo do desenvolvimento do software, ou seja, 

nas fases de planejamento, projeto, execução e análise de resultados (MYERS et al., 

2012). 

Para BLACK (2003), o planejamento dos testes indica quais os momentos, no 

processo de desenvolvimento do desenvolvimento de software, que as atividades de 

teste (projeto, execução e análise de resultados) devem ser executadas. Os casos de 

teste são especificados na fase de projeto do teste na etapa de planejamento.  
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 O padrão internacional para especificação de casos de teste publicado pela norma 

IEEE 829 – 2008, permite elaborar roteiros de documentos para atividade de teste em 

geral, cuja a versão mais atual foi publicada em 2008. O objetivo deste padrão, é servir 

como base para que as empresas possam definir devidamente o seu roteiro de 

atividades de teste de software que atenda a sua necessidade.  

Assim, neste trabalho a estrutura do caso de teste utilizada é uma adaptação do 

padrão de teste definido pela norma IEEE 829 – 2008 e pela estrutura definida por 

SOUSA et al (2014). Os elementos que compõe a estutura do caso de teste desse 

trabalho são: 

 IdCT (Identificação de casos de teste):  é composto pelo nome ou número do 

caso de teste. 

 Rotina a ser testada: descrição sucinta da condição do modelo que será 

testada. 

 Fluxo envolvido: roteiro do teste contendo a descrição do teste e os caminhos 

a serem seguidos. 

 Inputs (Entradas): dados que são informados antes que o teste seja executado. 

 Resultado Esperado: é o comportamento esperado após o teste ser executado. 

 Critério Especial: Informações que são importantes para refinar o caso de teste 

como, por exemplo, requisito de desempenho, qualidades. 

2.6 Considerações Finais 

 

Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos sobre Language 

Extended Lexicon, inicialmente foi apresentada uma definição sobre o LEL. Nesse 

contexto, foi justificado a importância de usar o LEL ainda na fase inicial do 

desenvolvimento de software. Também foram apresentadas e detalhadas as categorias    

do LEL, foi apresentado o modelo do LEL, um exemplo de um símbolo do LEL e o 

Diagrama de Entidade – Relacionamento (DER) do LEL. 

Posteriormente, foi definido o conceito de cenários e apresentado de maneira 

geral, além de apresentar alguns dos seus benefícios. Também foram apresentados e 

detalhados os tipos de modelos de cenários mais comuns na engeharia de requisitos. 

Além dos modelos supracitados, foi apresentada a técnica de statechart no seu 

contexto geral, em seguida foi apresentado e definido os seus elementos, assim 

justificando a importância de ser utilizado para verificar modelos de linguagem natural 
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baseados em C&L. Também foi apresentado o padrão utilizado para apoiar a geração 

de statecharts. 

Foi apresentado o modelo BPMN do processo de construção e verificação do C&L 

via checkList e todas as fases do processo foram detalhadas. 

Na sequência, foi apresentado como escrever casos de teste segundo o ISTQB 

(do inglês, International Software Testing Qualifications Board), assim justificando a sua 

importância. Foi apresentada também a elaboração de casos de teste segundo a norma 

IEEE 820 – 2008. E, por fim, a apresentação dos elementos que compõe os casos de 

teste deste trabalho. 
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 Capítulo 

  3 

DERIVANDO CASOS DE TESTE VIA STATECHART 

 

A partir do processo de construção e verificação do C&L, visto no capítulo anterior, 

será apresentado neste capítulo uma extensão desse processo, acrescentando outra 

forma de verificação de C&L através da utilização da técnica de statechart. 

Este capítulo apresentará também a proposta da abordagem para derivar 

statechart a partir de C&L. Serão utilizadas nessa abordagem regras de mapeamento e 

heurísticas para criar annotations no statechart, ou seja, informações que são utilizadas 

para derivar os casos de teste. Será apresentada a descrição do mapeamento referente 

à abordagem, como também a aplicação de um exemplo ilustrativo da abordagem. 

 Este capítulo apresentará também a proposta da abordagem para derivar casos 

de teste a partir de statechart. Serão utilizadas nessa abordagem as heurísticas definidas 

e um exemplo ilustrativo para demonstrar a aplicação das heurísticas para a derivação 

de casos de teste. 

Na subseção 3.1, será apresentado o modelo BPMN do processo de construção e 

verificação de C&L via statechart. 

Na subseção 3.2, será apresentada uma tabela que contempla as regras de 

mapeamento com o intuito de auxiliar a derivação de statechart a partir de modelos C&L. 

Essas regras presentes na tabela estão organizadas de tal maneira que um elemento de 

C&L corresponde respectivamente a um determinado elemento em statechart. 

Na subseção 3.2.1 são apresentadas as heurísticas para criar os annotations em 

statecharts. Esses annotations são utilizados para refinar os casos de teste que são 

derivados a partir do modelo statechart. 
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Na subseção 3.3 será mostrado um exemplo ilustrativo em uma linguagem semi-

formal utilizando as regras de mapeamento definidas com o objetivo de visualizar a 

tradução de um modelo especificado em liguagem natural. 

Na subseção 3.4 será apresentado como derivar casos de teste a partir do 

statechart utilizando heurísticas definidas. 

Na subseção 3.5 será mostrado um exemplo ilustrativo que demonstra a aplicação 

das heurísticas na criação de casos de teste a partir de um modelo statechart. 

Na subseção 3.6 foram elencados alguns trabalhos que tem relação com esta 

pesquisa, mostrando as relações existentes, as limitações identificadas em cada trabalho 

e o diferencial deste trabalho em relação aos trabalhos relacionados. 

Com a breve apresentação do mapeamento, serão apresentadas de forma 

detalhada, bem como serão aplicadas as regras de mapeamento no cenário “Enviar 

Pedido” (SARMIENTO, 2015). Além disso, as heurísticas serão apresentadas de forma 

detalhada, bem como serão aplicadas no referente modelo gerado na Figura 16. Esse 

modelo gerado representa o cenário “Enviar Pedido” traduzido para o modelo statechart 

correspondente. 

Na subseção 3.7 serão apresentadas as considerações finais deste capítulo. 
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3.1 Processo de verificação de cenário via statechart 

 

A partir do processo apresentado na seção 2.4, foi observado que ao verificar C&L 

através de checklist baseados em heurísticas é possível que ambiguidades, erros de 

incompletude e inconsistência e falhas persistam no cenário devido à má interpretação 

que a linguagem natural proporciona. Desta forma, para mitigar esta problemática foi 

decidido acrescentar no processo uma nova forma de verificação de C&L utilizando a 

técnica de statechart, pois permite especificações corretas garantindo um nível de 

detalhamento em relação ao comportamento do sistema.  Essa nova forma de verificação 

está destacada em vermelho no modelo apresentado na Figura 15. 

Cada passo do processo de verificação de cenário foi explicado na seção 2.4. 

Logo, será apresentado como a verificação com statechart foi feita a partir da aplicação 

das regras de mapeamento que foram definidas com o objetivo de derivar modelos 

statecharts a partir de C&L e, consequentemente, através do modelo intermediário 

gerado, colaborando para a derivação sistemática de casos de teste. 
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Figura 15 - Modelo BPMN do processo de verificação de cenário Via statechart 

 
Fonte: AUTOR, 2016
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3.2 Regras de mapeamento 

 

Os autores RYSER e GLINZ (1999b) afirmam que não há nenhuma maneira formal 

para converter cenários de linguagem natural para statecharts e que nenhuma conversão 

automática é viável. Pensando nesta afirmação, foram definidas regras de mapeamento 

que preenchem essa lacuna atendendo a necessidade de tal forma, permitindo que esta 

tradução ocorra de maneira sistemática no que se refere a organização, além de ser 

clara e fácil, mas de forma manual. 

Com o intuito de mostrar a relação existente entre os elementos de C&L e 

statechart, foi elaborada uma tabela que define regras de mapeamento (ver Tabela 2) 

para derivar statechart a partir de C&L, no qual o objetivo é verificar a existência de erros 

de incompletude e inconsistência presentes no cenário através de uma linguagem semi 

- formal. 

Neste mapeamento, o elemento ator da linguagem C&L não foi considerado, pois 

ele deve aparecer implicitamente em cada episódio, além do que o mapeamento 

considera os elementos que são ações e que dão uma descrição operacional do 

comportamento do sistema.  

A Tabela 2 está organizada contemplando os elementos de C&L e do statechart, 

respectivamente. Na sequência, vamos explicar cada regra definida na tabela com o 

intuito de apoiar a transformação, explicando como os conceitos de C&L podem ser 

acomodados dentro do statechart, a fim de representar o comportamento do sistema, a 

citar: 
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Tabela 2 - Regras de mapeamento 
ID Elementos C&L Elementos Statecharts 

R1 Título Super-Estado 

R2 Episódio sentença Simples Estado (Tarefa) sequencial 

R3 Resultado da execução da 
sentença 

Evento e/ou condição da Transição 

R4 
 

Episódio Sentença 
condicional 

 

Estados que apresentam fluxos alternativos 
(caminho de sucesso e insucesso) 

 

R5 
 

Episódio Sentença Loop Estado 

Transição com repetições no mesmo estado 

R6 Episódio Sentença 
Opcional 

Estado 

Evento de transição (tarefa opcional pode ser 
executada ou possivelmente pode não ser 

executada). 

R7 Episódio Sentença 
Concorrente 

Estado ortogonal (Estado AND) – vários estados 
executando tarefas paralelamente. 

R8  Pré e pós condição 
,Informações de qualidade; 

Restrição 

Annotations 
(Informações adicionais). Utilizam Pré e Pós 
condição, Dados (entrada, saída, intervalos 

esperados) e RNFs. 

Fonte: AUTOR, 2015 

 
 

Em C&L o título identifica o cenário utilizado e deve ser exclusivo. Em statecharts, 

o super-estado representa o estado maior delimitando a aplicação do sistema. Portanto, 

na linha (1) da tabela 2 o título é mapeado como super-estado em statechart. 

O episódio de sentença simples em C&L representa o fluxo principal necessário 

para completar o cenário, representado por uma sequência de sentenças (atividades) 

onde tudo funciona como esperado. Cada sentença pode ser vista como uma tarefa e é 

definida por uma sequência de no mínimo duas atividades executadas seguidamente. 

No statechart, um estado é representado pela execução de uma tarefa. A realização de 

uma tarefa (estado) conduz a uma transição para outro estado que representa outra 

tarefa a ser executada na sequência. Assim, uma sentença do episódio simples é 

mapeada como um estado com tarefas sequenciais em statechart na linha (2) da tabela 

2.  

O resultado da sentença em C&L representa o resultado após a execução da tarefa 

representada na sentença. Já no statechart, a conclusão de um estado causa uma 

transição para outro estado. Note que a transição utiliza eventos e/ou condições para 

que um estado mude para o outro. O evento é o resultado da conclusão do estado e a 

condição é algo que deve ser verdadeiro, ou então a transição não será executada. 

Sendo assim, o resultado de uma sentença é mapeado como um evento de uma 

transição no statechart na linha (3) da tabela 2. 
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O episódio de sentença condicional em C&L é representado por um fluxo de 

exceção que apresenta sentenças alternativas que dependem ser de uma condição 

interna ou externa para serem executadas. No statechart, estados que apresentam 

fluxos alternativos (caminho de sucesso e insucesso) representam estados alternativos. 

Assim, a transição parte de um estado para estados alternativos diferentes a depender 

da condição satisfeita. Desse modo, uma sentença condicional é mapeada como estados 

que apresentam fluxos alternativos (caminho de sucesso e insucesso) no statechart na 

linha (4) da tabela 2. 

O episódio de sentença loop em C&L identifica repetições na estrutura da sentença 

enquanto uma condição for satisfeita. Em statechart, um loop é representado como um 

estado com uma transição que sai e retorna para o mesmo estado. Essa transição 

apresenta uma condição que determina se a transição acontece ou não, a depender se 

a condição for satisfeita ou não, respectivamente. Quando a condição presente na 

transição não for mais satisfeita, a execução do loop é parada e o fluxo segue para o 

próximo estado a ser executado. O mapeamento da sentença loop é apresentado na 

linha (5) da tabela 2. 

O episódio de sentença opcional em C&L identifica ações que podem ou não ser 

executadas. Em statechart, uma execução opcional dentro de uma sequência, 

possivelmente uma das tarefas (estados) podem não ser executadas sempre, podem ser 

executadas zero ou mais vezes ou podem ser executados uma ou mais vezes. Assim, o 

episódio de sentença opcional é mapeado como uma tarefa opcional no statechart na 

linha (6) da tabela 2. 

Sentenças concorrentes em C&L ocorrem paralelamente e são limitadas pelo 

símbolo “#”. No statechart, o estado ortogonal (Estado AND), representa vários estados 

executando ao mesmo tempo. Desta forma, sentenças concorrentes são mapeadas 

como estados ortogonais/paralelos em statechart na linha (7) da tabela 2. 

Em C&L, as pré e pós-condições do contexto são usados em situações do sistema 

antes do cenário ser iniciado e quando os episódios são realizados respectivamente. 

Esses atributos são importantes na modelagem de sistemas concorrentes (LEITE et al. 

1990). Já as restrições são sentenças declarativas que restrigem a qualidade do sistema. 

No statechart, as informações importantes como pré e pós condição, dados (entrada, 

saída e intervalos esperados) e RNFs são capturados em Annotations para refinar o 

modelo statechart proporcionando uma verificação contínua referente a incompletude, 

inconsistência, omissões e ambiguidades nos cenários utilizados. Desta maneira, na 
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linha (8) da tabela 2 as pré e pós- condições, informação de qualidade e as restrições 

são mapeadas como Annotations no statechart. 

3.2.1 Annotations em statecharts  

 

Anotações (do inglês, Annotations), são usadas em statechart com o propósito de 

derivar casos de teste e devem ser inseridas nos estados ou transições do modelo. 

Segundo RYSER e GLINZ (1999b), em particular, essas anotações são compostas por 

alguns elementos, a citar: 

 Contexto: Pré e Pós condições 

 Dados: (entrada, saída e limites de intervalos) 

 RNF (Requisito Não – funcional) de desempenho e qualidade. 

Alguns erros como, por exemplo, relacionados a dados só podem ser detectados 

através de casos de teste e não diretamente derivados do statechart. Além disso, valores 

de entrada e saída esperada, só parcialmente podem ser derivados diretamente do 

statechart. Daí a importancia de se utilizar os annotations no modelo statechart pois, 

como esse tipo de informação é fundamental para o desenvolvimento de casos de teste, 

estendemos o conceito de statechart para incluir as informações importantes para o 

teste.  

Heurísticas para criar os annotations em statecharts: 

 Pré e pós condições são capturados em Annotations como “breve notificação”, 

ou seja, em forma de anotações presentes no modelo statechart; 

 Os dados são anotados em Estados e se for o caso nas transições também; 

 Os limites de intervalo são representados nos Estados utilizando colchetes (ou, 

alternativamente, entre chaves, se os colchetes são utilizados para outros fins); 

 Resultados esperados podem ser especificados como valores chaves; 

 As restrições e formato de dados são especificados como annotations no 

statecharts; 

 Requisitos não funcionais de desempenho e qualidades são anotados entre 

colchetes; 

 Requisitos não funcionais de desempenho e qualidades que abrangem mais de 

um estado ou transições são especificados inserindo o (tempo) de restrição por 

uma linha tracejada ligada aos estados/transições afetados. 
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3.3 Exemplo Ilustrativo 

 Para exemplificação será utilizado o cenário “Enviar Pedido” que é parte do 

“Sistema Broker Online” e os partner services (“Proposta de pedido Fornecedor A”, 

“Proposta de pedido Fornecedor B”, “Proposta de pedido Fornecedor C”) (SARMIENTO, 

2015). No cenário “EnviarPedido” são identificados 15 eventos (13 fluxos principais – 

episódios e 2 fluxos excepcionais). 

Na Figura 16, são descritas as interações entre o “Online Broker System” e os 

partner services (“Fornecedor A”, “Fornecedor B” e “Fornecedor C”) representados pelos 

episódios 10, 11 e 12 usando a linguagem do cenário. O cenário “Enviar Pedido” interage 

com os episódios 10, 11 e 12 que são executados paralelamente em uma ordem não 

sequencial limitada pelo símbolo “#” como, por exemplo, o episódio 10 que foi detalhado 

na Figura 17 (os episódios 11 e 12 faz uso do mesmo cenário).  

 

 
Figura 16 - Modelo C&L Enviar Pedido 

 

Fonte: SARMIENTO, 2015 
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Figura 17 - Proposta de pedido para o cenário Fornecedor A 

      

Fonte: SARMIENTO, 2015 

 
 

Os modelos statechart apresentados nas Figuras 18 e 19 são gerados a partir do 

cenário “Enviar Pedido” (modelo de origem) apresentado nas Figuras 16 e 17. Foi 

necessário dividir a imagem do modelo statechart em duas Figuras (18 e 19) devido a 

ao limite do tamanho da página.  
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Figura 18 - Modelo statechart do cenário Enviar Pedido (parte I) 

 
Fonte: AUTOR, 2016
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Figura 19 - Modelo statechart do cenário Enviar Pedido (parte II) 

 
Fonte: AUTOR, 2016
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 As sentenças simples dos episódios são representadas através  de 

identificadores anotados no modelo de statechart  em conformidade com o 

cenário que corresponde os estados no statechart: E1 (Cliente carrega pag. 

login), E2 (Sistema pergunta ao cliente login info), E3 (Cliente entra Info de login), 

E4 (Sistema verifica Info login ), E5 (Sistema Exibe página de pedido), E6 

(Cliente cria novo pedido), E8 (Cliente submete pedido),E9 (Sistema transmite 

pedido ao fornecedor), E13 (PROPOSTAS DE PEDIDOS). A regra do 

mapeamento que está sendo aplicada é a R2. 

As sentenças condicionais dos episódios são representadas através de 

estados que apresentam fluxos alternativos (caminho de sucesso e insucesso) a 

depender da condição satisfeita na transição: E4.1 (Sistema Info login não 

correto), E8.1 (Sistema info msg pedido vazio). A regra do mapeamento que está 

sendo aplicada é a R4. 

 A sentença de loop é representada pelo identificador: E7 (DO O cliente 

add item ao pedido WHILE o Cliente tem mais itens para adicionar ao pedido). A 

regra do mapeamento que está sendo aplicada é o R5. Já as sentenças 

concorrentes são representadas pelos identificadores: # E10 (PROPOSTA DE 

PEDIDO FORNECEDOR A), E11 (PROPOSTA DE PEDIDO FORNECEDOR B), 

E12 (PROPOSTA DE PEDIDO FORNECEDOR C #). A regra do mapeamento 

aplicada é a R7. 

No C&L, o resultado da execução de uma sentença é mapeado para o 

statechart como um evento e/ou condição na transição, a depender do tipo de 

sentença. Os eventos das transições são representados através dos 

identificadores t1 (paginaCarregada), t2 (loginPerguntado), t3 (loginInfoInserido), 

t4 (loginVerificado), t4.1 (alertaMsgExibida), t5 (PagPedidoExibida), t6 

(pedidoNovoCriado), t7 (itemsAddpedido), t8 (pedidoSubmetido), t8.1 

(erroMsgExibida), t9 (pedidoTransmitido), t10 (pedidoProposto), t11 

(processoProposto). As condições são representadas pelos indicadores c1 

(loginInfoEpreciso), c2 (loginInfoNaoEpreciso), c3 

(clienteTemMaisItemAddpedido), c4 (pedidoNaoEvazio), c5 (pedidoEvazio), c6 

(pedidoSatisfeito), c7 (pedidoNaoSatisfeito).  A regra do mapeamento que está 

sendo aplicada é a R3. 

Adicionalmente, são criadas anotações (Annotations) que são 

representadas pelos identificadores A1 (Sistema é online e pag. de boas vindas 
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está sendo exibida / Um pedido foi transmitido), A2 ({login:[0..9] 7 < Num > 3}) e 

A3 ([3s]) nos modelos statecharts que são informações importantes que servirão 

para refinar a qualidade do sistema. A regra do mapeamento que está sendo 

aplicada é a R8. 

A construção do statechart se deu através das regras de mapeamento (ver 

Tabela 2), que foram criadas com o intuito de mapear o comportamento do 

sistema representado no modelo C&L (ver Figura 16 e 17) para um modelo mais 

estruturado e formal (ver Figura 18). 

 O sistema é iniciado com três estados (E1, E2 e E3) sendo executados no 

fluxo principal de maneira sequêncial. No cenário, estes elementos estão 

representados como sentenças simples, ou seja, sequência de sentenças onde 

tudo funciona como esperado. Este mapeamento estar conforme a regra definida 

em R2. Sabe-se que, a cada mudança de estado ocorre um evento de transição 

(t1, t2 e t3), que se dá quando um evento ocorre, esses eventos são os 

resultados da conclusão do estado. Essa execução do sistema está de acordo 

com a regra definida em R3. 

Nos estados (E4) e (E8) ocorrem transições nos episódios de sentença 

simples para outro episódio de sentença excepcional (E4.1) e (E8.1) 

respectivamente. Se ocorrer falha em (E4.1) e a condição (c2) não for atendida, 

o sistema dispara o evento (t4.1) e retorna para o estado (E2), caso contrário o 

sistema dispara o evento (t4), a condição (c1) é atendida e muda para o estado 

(E5).  Já, se ocorrer falha em (E8.1) e a condição (c5) for atendida o sistema 

dispara o evento (t8.1) e retorna para o estado (E6), caso contrário o sistema 

dispara o evento (t8), a condição (c5) não é atendidada e muda para o estado 

(E9). Essa regra está definida em R4. 

Os estados (E5) e (E6) são executados no fluxo principal de forma 

sequencial simples, ou seja, as transições (t5) e (t6) são referentes a mudança 

dos estados que se dá quando um evento ocorre. Esses eventos, são os 

resultados da conclusão dos estados (E5 e E6). Após o estado (E6) ser 

executado o evento (t6) ocorre, ocasionando a mudança para o estado (E7). Este 

passo recai sobre a regra definida em R3.  

O estado (E7) apresenta uma transição com repetições no mesmo estado. 

Esta repetição é representada através de um loop, ou seja, sempre que a 

condição c3 for atendida a tarefa continuará sendo executada até que a condição 
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não seja mais satisfeita e o evento (t7) ocorra, havendo a mudança para o estado 

(E8). A regra definida nesta execução está em conformidade com a regra 

definida em R5. 

No estado (E9), ocorre uma interação com um estado ortogonal. Esses 

estados (E10, E11 e E12) são executados paralelamente no sistema. Assim, 

quando o evento (t9) é disparada a execução do estado (E9) é concluída 

ocorrendo a mudança para o estado ortogonal. A regra aplicada nesta execução 

está em concordância com a regra definida em R7. 

Dentro de cada estado ortogonal acontecem execuções em paralelo dentro 

do sistema como, por exemplo, os estados (E10, E11 e E12), nos quais ocorrem 

transições nos episódios de sentença simples para outro episódio de sentença 

excepcional que devem ser representadas como estados que apresentam fluxos 

alternativos (caminho de sucesso e insucesso). A descrição da execução desses 

estados é a mesma utilizada nos estados E4 e E8, ou seja, a regra aplicada 

também é a R4.  

Para finalizar a saída do sistema, o evento de transição (t10) é disparado 

para que possa ocorrer a modificação dos estados ortogonais para o estado 

(E13) que é o último no fluxo principal do cenário. Quando o evento (t11) é 

disparado o estado (E13) é concluído e o sistema findado (ver Figura 18b). 

Para ilustrar como as regras de mapeamento ajudam a identificar erros de 

incompletude e inconsistência note que, a partir das trajetórias modeladas no 

statechart pode-se detectar erros de incompletude e inconsistência a medida que 

o modelo statechart estiver sendo derivado a partir de C&L utilizando as regras 

de mapeamento definidas na Tabela 2.  

Os erros de inconsistência são caracterizados, por exemplo, por 

informações divergentes no mesmo cenário, informações colocadas em local 

errado ou um episódio com fluxo (caminho) que nunca será alcançado.  

Já os erros de incompletude são caracterizados por sentenças presentes 

no episódio do cenário nas quais estejam faltando alguma informação 

comportamental importante para que o cenário seja executado e compreendido 

de forma completa. 

Para exemplificar, podemos citar na Figura 16 o passo E3 do episódio. 

Percebe-se um erro de incompletude, pois antes do passo E3 ser executado 

poderia haver uma sentença alternativa para checar, por exemplo, se o cliente 
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tem conta. Assim, seria adicionada a seguinte sentença: “SE o cliente não tem 

conta ENTÃO o Sistema Broker propõem criar conta”. E seria complementada a 

seguinte sentença: “SE o cliente tem conta, ele entra com o login de informação 

de ele” 

 Desta forma, percebemos que através da aplicação das regras de 

mapeamento para derivar modelos statechart a partir de especificações C&L, é 

possível notar incompletudes e/ou inconsistência presentes na descrição do 

C&L.  

3.4 Derivar Casos de teste a partir de statechart 

Na prática, os casos de teste muitas vezes não são elaborados 

sistematicamente e geralmente a cobertura de teste é incompleta (RYSER e 

GLINZ, 1999b). 

Nesta abordagem, os casos de teste são derivados a partir de statechart 

através de heurísticas e todas precisam ser usadas, mas não necessariamente 

em sequência. O objetivo dessa abordagem é definir casos de teste de forma 

fácil, clara e sistemática, além de permitir gerar casos de teste tanto das 

situações de sucesso como das situações de insucesso dos eventos presentes 

nas transições dos estados. 

Os casos de teste são derivados a partir dos caminhos percorridos 

(sucesso e insucesso) nos modelos de statecharts, ou seja, todos os fluxos 

envolvidos que apresentam fluxos alternativos e/ou loop, além de utilizar os 

annotations inseridos nos statecharts para refinar o caso de teste. Assim, todas 

as transições serão cobertas por pelo menos um caso de teste. 

Na sequência, serão apresentadas as heurísticas para apoiar a derivação 

de casos de teste via statechart, a fim de apresentar um documento como base 

para que os testadores possam executar, no caso dessa abordagem, testes 

manuais. As heurísticas são: 

H1 - Cada caso de teste reflete um caminho percorrido no statechart. A 

quantidade de casos de teste é definida através do número de fluxos alternativos 

e loops presente no modelo statechart.  

H2 - Para iniciar os casos de teste a partir do modelo statechart, o primeiro 

passo é identificar fluxos alternativos (caminhos de sucesso e insucesso) ou 

Estados com repetições (Estado Loop). Caso um mesmo estado tenha um loop 
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e seja um fluxo alternativo simultaneamente, fica a critério do engenheiro de 

requisitos escolher por qual heurística iniciar.  

H3 - A rotina a ser testada inicia no Estado de onde parte ou um fluxo 

alternativo ou Loop; 

H4 - Os elementos que compõe o fluxo envolvido no caso de teste são 

estados que apresentam fluxos alternativos (caminho de sucesso e insucesso) 

ou Estados com repetições (Estado Loop), além dos respectivos eventos 

existentes nas transições que conecta um estado ao outro; 

H5 - O IdCT ou o nome do caso de teste origina-se do Estado onde inicia 

a rotina a ser testada do caso de teste.  

H6 - A rotina é composta pelo elemento transição (Evento e condição (se 

houver)); 

H7 – Nos fluxos alternativos, haverá uma rotina para cada situação a ser 

testada: quando a condição for verdadeira (caminho de sucesso) e quando for 

falsa (caminho de insucesso); 

 H8 - No Estado Loop, haverá uma rotina para cada situação a ser testada: 

quando o estado estiver em loop significa que a condição da transição foi 

satisfeita e haverá a parada do loop quando a condição da transição não for mais 

satisfeita; 

 H9 - Quando houver um estado que represente a inserção de dados, o 

passo no fluxo envolvido que represente este estado deverá informar dados 

corretos quando se tratar de uma rotina de sucesso e dados incorretos quando 

se tratar de uma rotina de insucesso; 

 H10 - O fluxo envolvido no caso de teste tem início no Estado que 

antecede o estado que deu origem ao IdCT e que represente uma ação do 

sistema; 

H11 - O fluxo envolvido no caso de teste do caminho de sucesso termina 

no Estado posterior conectado à rotina que está sendo testada; 

H12 - O fluxo envolvido no caso de teste do caminho do insucesso termina 

no Estado posterior conectado a rotina que estar sendo testada;  

H13 - O formato do input do caso de teste é composto por informação(s) 

adicional(s) do tipo Dados (limites de intervalos esperados) que compõem os 

annotations presentes no Estado do statechart; 
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H14 - O elemento Resultado esperado do caso de teste é composto pelo 

Estado posterior conectado a rotina que foi testada; 

H15 - O elemento critério especial do caso de teste é composto pelos 

elementos que fazem referencia a qualidade do sistema como, por exemplo, 

RNF de desempenho que são inseridas no statechart através dos annotations. 

3.5  Um exemplo de derivação de casos de teste a partir de statechart 

 

Para exemplificação, foi utilizado o modelo statechart apresentado na 

Figura 18 e 19. Este modelo foi derivado a partir do cenário “Enviar Pedido” que 

é parte do “Sistema Broker Online” e os partner services (“Proposta de pedido 

Fornecedor A”, “Proposta de pedido Fornecedor B”, “Proposta de pedido 

Fornecedor C”) (SARMIENTO, 2015). O modelo statechart “Enviar Pedido” 

possui ao total cinco casos de teste. A quantidade de casos de teste foi definida 

a partir do número de fluxos alternativos e loops presentes no modelo statechart 

utilizado. Estes casos de teste são: c1 (loginInfoEpreciso), c2 

(loginInfoNaoEpreciso), c3 (addMaisItemPedido = VERDADEIRO, 

addMaisItemPedido = FALSO), c4 (pedidoNaoEvazio) e c5 (pedidoEvazio) que 

estão presentes nos estados E4, E7 e E8. 

 Os casos de teste derivados utilizaram uma estrutura que foi definida com 

base na norma IEEE 829 – 2008 e SOUSA et al. (2014), apresentados na seção 

2.5. A derivação dos CTs se deu através da aplicação das heurísticas presentes 

na seção 4.1. Essas heurísticas, foram criadas/definidas com o intuito de gerar 

CTs de maneira mais fácil, clara e sistemática com uma cobertura de teste mais 

completa possível. 

 Os casos de teste 1, 2, 3, 4, 5 e 6 mostrados abaixo, foram derivados a 

partir das condições c1, c2, c3, c4 e c5 presentes no statechart (ver Figura 18). 

No statechart, esses casos de teste são iniciados inserindo a identificação de 

casos de teste (IdCT), a Rotina a ser testada, Formato do Input, Fluxo envolvido, 

Critério especial e Resultados esperados, respectivamente. Cada elemento 

supracitado, compõem a estrutura do caso de teste e são identificados 

diretamente no statechart através da utilização das heurísticas que define como 

cada elemento é constituído. 

A seguir, são apresentados os casos de teste derivados e os elementos 

do statechart que originaram cada caso de teste, respectivamente: 
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Quadro 1 - Caso de teste 01 
IdCT Verificar login info 

 

Rotina a ser 
testada 

Login info é correto 

Formato do 
Input 

Login: {[0..9], 3 =< login >=7} 

Fluxo 
envolvido 

1. Sistema pergunta ao cliente login info  
2. Login perguntado 
3. Cliente entra Info de login (login existente). 
4. Login info inserido 
5. Sistema verifica login info 
6. Login verificado 
7. Login info é correto 
8. Sistema Exibe pagina de pedido 

Critério 
especial 

Verificar login em 3s 

Resultado 
esperado 

Sistema Exibe pagina de pedido. 

Fonte: AUTOR, 2016 
 

No Quadro 1, os elementos que compõem o caso de teste 01 foram 

originados a partir dos elementos do modelo statechart (Figura 18) que possuem 

os identificadores descritos no Quadro 2. 

  

Quadro 2 - Elementos do statechart que originou o caso de teste 01 
Estrutura do caso de teste ID no statechart 

IdCT E4 

Rotina a ser testada C1 

Formato do Input A2 

Fluxo envolvido E2, t2, E3, t3, E4, t4, C1 e E5 

Critério especial A3 

Resultado esperado E5 

Fonte: AUTOR, 2016 
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Quadro 3 - Caso de teste 02 
IdCT Verificar login info 

 

Rotina a ser testada Login info não é correto 

Formato do Input Login: {[0..9], 3 =< login >=7} 

Fluxo envolvido 1. Sistema pergunta ao cliente login info 
2. Login perguntado 
3. Cliente entra Info de login (login inexistente). 
4. Login info inserido 
5. Sistema verifica login info 
6. Login verificado 
7. Login info não é correto 
8. Sistema info login não é correto. 

 

Critério especial Verificar login em 3s 

Resultado 
esperado 

 Sistema info login não é correto 
 

Fonte: AUTOR,2016 
 
 

 No Quadro 3, os elementos que compõem o caso de teste 02 foram 

originados a partir dos elementos do modelo statechart (Figura 18) que possuem 

os identificadores descritos no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Elementos do statechart que originou o caso de teste 02 
Estrutura do caso de teste ID no statechart 

IdCT E4 

Rotina a ser testada C2 

Formato do Input A2 

Fluxo envolvido E2, t2, E3, t3, E4, t4, C2 e E4.1 

Critério especial A3 

Resultado esperado E4.1 

Fonte: AUTOR,2016 
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Quadro 5 - Caso de teste 03 
IdCT Add itens ao pedido 

 

Rotina a ser 
testada 

ClienteTemMaisItensAddPedido (Itens existentes) 

Formato do Input XX 

Fluxo envolvido 1. Sistema exibe página de pedido 
2. Página de pedido exibida 
3. Cliente cria novo pedido  
4. Novo pedido criado 
5. Cliente add itens ao pedido  
     SE nãoTemMaisItens < 

1. Sistema exibe página de pedido 
2. Página de pedido exibida 
3. Cliente cria novo pedido 
4.  Novo pedido criado 
5. Cliente add itens ao pedido 
6. Item add ao pedido 
7. Cliente submete pedido > SENÃO 

6. Retorna ao passo 5.  
 

Critério especial XX 

Resultado 
esperado 

Cliente submete pedido 

Fonte: AUTOR, 2016 
 

No Quadro 5, os elementos que compõem o caso de teste 03 foram 

originados a partir dos elementos do modelo statechart (Figura 18) que possuem 

os identificadores descritos no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Elementos do statechart que originou o caso de teste 03 
Estrutura do caso de teste ID no statechart 

IdCT E7 

Rotina a ser testada C3 

Formato do Input XX 

Fluxo envolvido E5, t5, E6, t6, E7, C3 (E5, t5, E6, t6, E7, 
t7, E8), E7. 

Critério especial xx 

Resultado esperado E8 

Fonte: AUTOR, 2016 
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Quadro 7 - Caso de teste 04 
IdCT Add itens ao pedido 

 

Rotina a ser 
testada 

Add mais itens ao pedido (Itens não existentes) 

Formato do Input XX 

Fluxo envolvido 1. Sistema exibe página de pedido 
2. Página de pedido exibida 
3. Cliente cria novo pedido 
4. Novo pedido criado 
5. Cliente add itens ao pedido 
6. Item add ao pedido 
7. Cliente submete pedido 

Critério especial Verificar login em 3s 

Resultado 
esperado 

Cliente submete pedido 

Fonte: AUTOR, 2016  
 
 

 No Quadro 7, os elementos que compõem o caso de teste 04 foram 

originados a partir dos elementos do modelo statechart (Figura 18) que possuem 

os identificadores descritos no Quadro 8. 

 
Quadro 8 - Elementos do statechart que originou o caso de teste 04 

Estrutura do caso de teste ID no statechart 

IdCT E7 

Rotina a ser testada C3 

Formato do Input xx 

Fluxo envolvido E5, t5, E6, t6, E7, 
t7, E8 

Critério especial xx 

Resultado esperado E8 

Fonte: AUTOR, 2016  
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Quadro 9 - Caso de teste 05 
IdCT Submeter pedido 

Rotina a ser 
testada 

Pedido Não é vazio 
 

Formato do Input XX 

Fluxo envolvido 1. Sistema Exibe pagina de pedido  
2. Página de pedido exibida 
3. Cliente cria novo pedido 
4. Novo pedido criado 
5. Cliente add itens ao pedido 
6. Cliente tem mais itens de pedido para add 
7. Itens de pedido add 
8. Cliente submete pedido 
9. Pedido submetido 
10. Sistema transmite pedido ao fornecedor. 

Critério especial XX 

Resultado 
esperado 

Sistema transmite pedido ao fornecedor 

Fonte: AUTOR, 2016  
 

No Quadro 9, os elementos que compõem o caso de teste 04 foram 

originados a partir dos elementos do modelo statechart (Figura 18) que possuem 

os identificadores descritos no Quadro 10. 

 

Quadro 10- Elementos do statechart que originou o caso de teste 05 
Estrutura do caso de teste 

ID no Statechart 

IdCT E8 

Rotina a ser testada C4 

Formato do Input XX 

Fluxo envolvido E5, t5, E6, t6, E7, t7, E8, t8, E9 

Critério especial XX 

Resultado esperado E9 

Fonte: AUTOR, 2016 
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Quadro 11- Caso de teste 06 

IdCT Submeter pedido 

Rotina a ser 
testada 

Pedido é vazio 
 

Formato do Input XX 

Fluxo envolvido 1. Sistema Exibe pagina de pedido  
2. Página de pedido exibida 
3. Cliente cria novo pedido 
4. Novo pedido criado 
5. Cliente add itens ao pedido 
6. Cliente tem mais itens de pedido para add 
7. Items added order 
8. Cliente submete pedido 
9. Sistema info msg pedido vazio. 

Critério especial XX 

Resultado 
esperado 

Sistema transmite pedido ao fornecedor 

Fonte: AUTOR, 2016  
 

No Quadro 11, os elementos que compõem o caso de teste 04 foram 

originados a partir dos elementos do modelo statechart (Figura 18) que possuem 

os identificadores descritos no Quadro 12. 

 

Quadro 12- Elementos do statechart que originou o caso de teste 06 
Estrutura do caso de teste ID no Statechart 

IdCT E8 

Rotina a ser testada C5 

Formato do Input XX 

Fluxo envolvido E5, t5, E6, t6, E7, t7, E8, t8, E8.1 

Critério especial XX 

Resultado esperado E8.1 

Fonte: AUTOR, 2016  
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3.6  Trabalhos Relacionados 

Algumas pesquisas têm mostrado a importância de verificar cenários 

descritos em LN, através de uma linguagem mais formal, como os trabalhos de 

SARMIENTO (2015) e RYSER e GLINZ (1999a). 

Em SARMIENTO (2014), os autores descrevem os requisitos iniciais como 

cenários e estes cenários são transformados em diagramas de atividades de 

maneira automatizada através do uso da ferramenta C&L para apoiar testes 

automatizados. As trajetórias do diagrama de atividades são geradas a partir das 

interações entre os episódios, exceções e restrições e são utilizados para a 

geração de cenários de teste iniciais através do uso de um gráfico de pesquisa 

e estratégia de combinação de trajetória (caminhos percorridos). 

 Uma limitação deste trabalho é em relação a geração de teste de 

exceções e RNFs. Esta abordagem não é aplicável a situações que envolvem 

paralelismo. O diferencial da nossa abordagem é que podemos usar as 

sentenças não sequênciais do cenário para representar situações de paralelismo 

usando o Estado AND, podemos também capturar os RNFs de desempenho 

através de Annotations e representá-los no modelo statechart.  

Outro trabalho é o descrito por SARMIENTO et al. (2015a), que apresenta 

uma abordagem baseada em Petri-net com o objetivo de analisar de maneira 

eficaz os cenários que descrevem os requisitos de entrada de um sistema. Para 

permitir uma análise automatizada, os cenários e suas interações são traduzidos 

em conformidade com o metamodelo Petri-net através de um procedimento 

sistemático (mapeamento de cenário para elementos Petri-Net), além de utilizar 

um algoritmo para transformar de cenário para Petri-Net e um algoritmo de 

integração de Petri-net. A nossa abordagem diferencia-se desta, pois define 

regras de mapeamento para transformar a abordagem C&L em modelo 

statechart.  

Uma abordagem bastante correlata com a nossa pesquisa é o trabalho de 

RYSER e GLINZ (1999a), que apresentam um procedimento para criar cenários 

(casos de uso) em fase de análise e usar esses cenários nos testes de sistema 

para determinar sistematicamente casos de teste. Isso é feito pela formalização 

de cenários para statechart, anotações de statechart com informações úteis para 

a geração de casos de teste e através do caminho percorrido nos statecharts 

para determinar casos de teste concretos.   
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Uma limitação que este trabalho apresenta é em relação ao processo de 

formalização, ou seja, o mapeamento de ações em cenários de linguagem 

natural para estados ou transições não é bem definida e clara. Como 

consequência, um cenário transformado em statechart por um desenvolvedor 

difere significativamente de um statechart desenvolvido a partir do mesmo 

cenário por outro desenvolvedor. Diferentemente deste trabalho, a nossa 

abordagem faz uso das regras de mapeamento que permitem traduzir elementos 

C&L em statechart de maneira sistemática e, a partir deste modelo, poderá 

verificar a questão de incompletude e inconsistência presente nos cenários 

envolvidos. Outra contribuição, é gerar casos de teste a partir do statechart 

através da aplicação de heurísticas. 

SOUSA et al. (2014), propõe um método de extração de suítes de teste a 

partir de modelos de processos de negócio. A identificação desses casos de 

teste é feita ainda nas fases iniciais do desenvolvimento e é baseada na junção 

de heurísticas de identificação de requisitos e novas heurísticas inspiradas em 

métodos de geração de casos de testes a partir de casos de uso e diagrama de 

estados. 

Mesmo os modelos de processos de negócio oferecendo grande potencial 

para a geração de casos de teste, esse trabalho apresenta algumas limitações 

como não abordar todos os requisitos de um sistema, os RNF são difíceis de 

serem representados em modelos e identificados por heurísticas, assim 

demonstrando que a aplicação desta proposta não deve ser considerada como 

único recurso para elicitar requisitos e construir casos de teste. Outra limitação, 

é em relação a identificação de requisitos, pois mesmo auxiliando a construção 

de casos de teste, ainda demanda a delimitação dos cenários e tratamento das 

informações coletadas. A nossa abordagem difere deste trabalho, pois utilizamos 

o modelo statechart para gerar os casos de teste e conseguimos representar 

todas as funcionalidades do sistema e os RNF de maneira fácil e clara através 

da aplicação, respectivamente, das regras de mapeamento e das heurísticas 

definidas para descrever infomações úteis como, por exemplo, RNF em modelos 

statecharts e, posteriormente, utilizá-los na geração dos casos de teste. 

SARMIENTO et al. (2015b) propõe uma abordagem NFR (do inglês, non-

functional requirements) para organizar requisitos não funcionais relacionados 

com a corretude, consistência e completude chamado de catálogo NFR 
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caracterizado como um padrão. Esse padrão, é efetivamente utilizado para 

automatizar a verificação de especificações de requisitos baseda em cenários, 

pois cenários normalmente são escritos em linguagem natural, dando margem a 

ambíguidade e, às vezes, são imprecisos, comprometendo a qualidade dos 

requisitos. Um dos principais fatores para esse problema é porque as interações 

entre os cenários raramente são representadas de forma clara. Esta verificação 

é feita através de um mapeamento para transformar cenários em modelos Petri-

net, apresentado melhor em SARMIENTO et al. (2015a).  

A limitação deste trabalho é em relação ao mapeamento dos cenários em 

modelos executáveis, pois este mapeamento só funciona bem se o engenheiro 

de requisitos escrever os cenários corretamente usando as regras de sintaxe e 

semântica descritas como forma-restrita da linguagem natural (RNL, do inglês 

restricted-form of natural language). Outra limitação é relacionada a aceitação 

do uso do RNL pela maioria das partes interessadas do processo de ER e 

também investigar a escalabilidade da abordagem para cenários complexos.  

Por outro lado, a nossa abordagem se difere por utilizar regras de 

mapeamento para transformar cenário (C&L) em modelo statechart permitindo 

representar comportamento de sistemas complexos como forma de verificar o 

cenário, garantindo que as especificações sejam mais corretas. Além disso, 

permite a derivação de casos de teste a partir de statechart, já que se trata de 

uma linguagem semi-formal e corrabora para automatizar alguma fase do 

desenvolvimento do software. 

3.7 Considerações Finais  

Neste capítulo foram apresentadas as regras de mapeamento. 

Inicialmente foi mostrada a tabela com as oito regras de mapeamento e as 

heurísticas para criar os annotations em statechart. Em seguida, cada regra foi 

detalhada de forma a permitir aos engenheiros de requisitos compreensão para 

realizarem mapeamentos em elementos C&L para elementos em Statecharts. 

Na sequência, foram aplicadas as regras em um exemplo ilustrativo 

derivando um modelo statechart a partir do cenário “Pedido Enviado” descrito em 

linguagem natural. O objetivo dessa tradução é verificar a qualidade das 

especificações através de uma linguagem formal.  
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Posteriormente, foram apresentadas as heurísticas definidas para derivar 

casos de teste e aplicadas a um exemplo ilustrativo a partir do modele statechart 

apresentado nas Figuras 18 e 19. O objetivo de derivar casos de teste é fazer 

nova verificacao da especificação C&L.  

A tabela 3 apresenta a comparação entre as abordagens existentes e a 

abordagem do autor. 

 

Tabela 3 - Comparação entre as abordagens existentes 

Abordagem 
existente 

Descrição da abordagem 
existente 

Descrição da abordagem 
proposta 

SARMIENTO, 
(2014) 

- Nessa abordagem os cenários 
são descritos em LN e 

transformados em diagramas de 
atividade; 

- A transformação é automatizada 
e é feita utilizando a ferramenta 

C&L; 
- Os cenários de testes iniciais 

são feitos através de um gráfico 
de pesquisa e estratégia de 
combinação dos caminhos 

percorridos. 

- Na nossa abordagem, os cenários 

são descritos em LN e transformados 
para statechart; 

- A transformação é manual e é feita 
utilizando regras de mapeamento; 

- A derivação de casos de teste é feita 
a partir de statechart utilizando 

heurísticas. 

SARMIENTO et 
al. (2015 a) 

- Nessa abordagem os cenários e 
suas interações são traduzidas 
em conformidade com o modelo 

Petri-Net através de um 
procedimento sistemático que 

utiliza um algoritmo para 
transformar cenários para Petri-

Net. 

- Na nossa abordagem os cenários e 
suas interações são traduzidas em 

conformidade com o modelo statechart 
através de um procedimento manual 

utilizando regras de mapeamento para 
transformar cenários em statechart. 

RYZER e 
GLINZ (1999 a) 

- Essa abordagem apresenta um 
processo de formalização 

utilizando um mapeamento para 
traduzir cenários (casos de uso) 

para statechart. 
- O mapeamento das ações do 

cenário para estados ou 
transições não é bem defino e 

claro. 
- Os cenários formalizados são 

utilizados para determinar 
sistematicamente casos de teste. 

- A nossa abordagem apresenta regras 
de mapeamento para traduzir C&L em 

statechart de maneira fácil e 
sistemática. 

- As heurísticas são aplicadas para 
derivar casos de teste a partir de 

satatechart de maneira fácil, clara e 
sistemática. 
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SOUSA et al. 
2014 

- Nessa abordagem as suítes de 
teste são extraídas a partir de 

modelos de processos de negócio 
através de heurística de 

identificação de requisitos e de 
novas heurísticas inspiradas em 
métodos de geração de casos de 

teste; 
- Os modelos de processos de 

negócio não consegue 
representar todos os requisitos de 
um sistema como, por exemplo, 

RNF. 

- A nossa abordagem deriva casos de 
teste a partir de statechart através da 

aplicação de heurísicas como também, 
consegue representar todas as 
funcionalidades de um sistema 

inclusive RNF. 

SARMIENTO et 
al. (2015 b) 

- Esta abordagem propõe uma 
abordagem RNF para oganizar 

RNF relacionados com a 
corretude, completude e 
consistência chamado de 

catálogo RNF. Esse catálogo é 
utilizado para automatizar a 

verifcação de especificação de 
requisitos em LN. Essa 

verificação é feita através de um 
mapeamento para transformar 
cenários em modelo Petri-Net. 

- A nossa abordagem propõe regras de 
mapeamento para transformar cenários 

(C&L) em statechart. A partir dessa 
transformação é possível identificar 

erros de incompletude e inconsistência 
presente no cenário. 

Fonte: AUTOR, 2016 
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 Capítulo  

4 

 

AVALIAÇÃO  

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o método utilizado para avaliar 

as regras de mapeamento e as heurísticas definidas para derivação de casos de 

teste, como também os resultados das avaliações. Por fim, os resultados 

evidenciaram que as regras de mapeamento são úteis na identificação de erros 

de incompletude e inconsistência a partir da derivação de statechart e as 

heurísticas serve, para derivar casos de teste a partir de modelos statecharts de 

maneira sistemática e fácil.  
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4.1 Métodos da Pesquisa 

 

Experimentos são utilizados quando se deseja ter o controle sobre uma 

situação e quer manipular o comportamento diretamente, de forma precisa e 

sistemática, além de ser apropriado para investigar diferentes aspectos de uma 

pesquisa, tais como (WOHLIN et al. 2012): Confirmar teorias, ou seja, testar 

teorias existentes; Confirmar a sabedoria convencional, ou seja, testar as 

concepções das pessoas; Explorar relacionamentos, ou seja, testar se uma certa 

relação é segura; Avaliar a precisão dos modelos, ou seja, testar se a precisão 

de certos modelos é como esperado; e para validar as medidas, ou seja, garantir 

que uma medida realmente meça o que é suposto. 

Com intuito de avaliar a proposta foi elaborado um experimento controlado 

e em seguida foi feita uma avaliação qualitativa e quantitativa para explicar os 

resultados apoiando assim o experimento. O desenho da execução do 

experimento pode ser visto na Figura 20.  

 
Figura 20 – Desenho da execução do experimento 

 
Fonte: AUTOR, 2016 

 
 

Foi examinado um único objeto de estudo, neste caso o objeto analisado 

foi (cenário Inspecionar) através de um conjunto de sujeitos. Para este estudo, o 

método utilizado foi o empírico, pois é possível controlar quem está utilizando o 

método e quem está a utilizar outro método, além de quando e onde eles serão 

utilizados (WOHLIN et al. 2012). Uma das principais vantagens de uma 
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experiência é o controle de, por exemplo, pessoas, objetos e instrumentação 

permitindo assim, tirarmos mais conclusões gerais. 

A experimentação não é uma tarefa simples, por tanto é preciso preparar, 

conduzir e analisar as propriedades do experimento de maneira correta. A fim de 

investigar se as medidas que foram tomadas são adequadas para garantir que 

a experiência seja bem sucedida, foi utilizada uma estrutura proposta por 

WOHLIN et al. (2012) para realizar experimentos na Engenharia de software. Os 

autores propõem cinco aspectos diferentes para serem investigados no 

experimento: Definição do scopo, Planejamento, Operação, Análise e 

interpretação.  

4.2 Definições do escopo 

 

A finalidade do escopo é definir os aspectos importantes de um 

experimento. Os objetivos do nosso experimento estão descritos na Tabela 4. 

Após a definição do escopo do experimento, será apresentada a atividade 

de planejamento. 

 

Tabela 4 - Objetivo do experimento 
Análise 

As Regras de mapeamento para derivar 

statechart a partir C&L. 

Com a finalidade 
de Avaliação 

Em relação a 
Identificar uma quantidade maior de problemas 

relacionados a erros de incompletude e 
inconsistência presentes no cenário. 

Do ponto de vista 
de 

Engenharia de Software 

Dentro do 
contexto de 

Alunos da graduação em Ciência da 
Computação, Sistema de Informação e 

Engenharia da computação matriculados na 
disciplina de Especificação de requisitos e 

validação de sistemas. 

Fonte: Autor (2015) 
 

 

4.3 Planejamento 

 

O planejamento define como o experimento é conduzido. A fase do 

planejamento de um experimento pode ser dividida em seis etapas: Seleção do 
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contexto, seleção de variáveis, formulação de hipóteses, seleção dos 

participantes, desenho experimental, instrumentação e avaliação de Validade. 

As etapas serão detalhadas nas próximas subseções. 

4.3.1 Seleção do contexto 

 

O contexto da nossa experiência são estudantes matriculados nos cursos 

de graduação (Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Engenharia 

da Computação). Os sujeitos foram 19 alunos matriculados na disciplina de 

Especificação de requisitos e validação de sistemas (IF716). O experimento foi 

executado off-line (e não em um projeto de desenvolvimento real). O 

experimento foi específico, uma vez que foca nas seguintes variáveis para 

avaliar a quantidade de problemas identificados no cenário após aplicar as 

regras de mapeamento definidas para gerar o statechart: erros de incompletude, 

erros de inconsistência, tempo de implementação, grau de corretude e grau de 

semelhança entre os modelos gerados, detalhados na seção 4.3.3. 

A capacidade de generalizar a partir deste contexto específico é 

desenvolvida na seção 4.6 onde discutimos ameaças para o experimento. 

4.3.2 Formulações de hipóteses 

 

A principal hipótese de um experimento é a hipótese nula, ou seja, nesse 

estado não há diferença entre fazer ou não a derivação de C&L para statechart. 

Por tanto, o estudo tenta rejeitar esta hipótese. Existem 2 hipóteses, uma para 

cada variável analisada no estudo. 

Hipótese Nula (H01): A quantidade de erros de incompletude identificados 

pelo grupo experimental não é maior do que a quantidade encontrada pelo grupo 

controle. 

Hipótese Nula (H02): A quantidade de erros de inconsistência identificados 

pelo grupo experimental não é maior do que a quantidade encontrada pelo grupo 

controle.  

Hipótese Nula (H03): O tempo gasto pelo grupo experimental para 

identificar erros de incompletude e inconsistência não é menor do que o tempo 

gasto pelo grupo controle. 
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Hipótese Nula (H04): Os statecharts gerados através da aplicação das 

regras de mapeamento não apresentam corretude. 

Hipótese Nula (H05): Os statecharts gerados através da aplicação das 

regras de mapeamento não são semelhantes entre si. 

Adicionalmente, as hipóteses alternativas são definidas para serem 

aceitas quando a hipótese nula correspondente é rejeitada. 

Hipótese Alternativa (H11): A quantidade de erros de incompletude 

identificados pelo grupo experimental é maior do que a quantidade encontrada 

pelo grupo controle. 

Hipótese Alternativa (H12): A quantidade de erros de inconsistência 

identificados pelo grupo experimental é maior do que a quantidade encontrada 

pelo grupo controle. 

Hipótese Alternativa (H13):  O tempo gasto pelo grupo experimental para 

identificar erros de incompletude e inconsistência é menor do que o tempo gasto 

pelo grupo controle. 

Hipótese Alternativa (H14): Os statecharts gerados através da aplicação 

das regras de mapeamento apresentam corretude.  

Hipótese Alternativa (H15): Os statecharts gerados através da aplicação 

das regras de mapeamento são semelhantes entre si. 

4.3.3 Seleções de variáveis 

 

No desenho do experimento a variável que deve ser considerada é a 

independente, pois através dela pode-se identificar quais são as variáveis que 

são prováveis de sofrer um impacto sobre os resultados. Nesse experimento, as 

variáveis independentes foram as regras de mapeamento e as heurísticas para 

derivação de casos de teste. 

Em contrapartida, foi considerada variáveis dependentes para avaliar a 

derivação do statechart: inconsistência, incompletude, tempo de implementação, 

grau de corretude e grau de semelhança entre os modelos gerados.  

Variáveis para avaliar a derivação do statechart: 

a) Inconsistência: esta variável é caracterizada, por exemplo, por 

informações divergentes no mesmo cenário, informações colocadas 

em local errado ou um episódio com fluxo (caminho) que nunca será 

alcançado. Medimos essa variável através da quantidade de elementos 
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inconsistentes identificados no cenário no momento em que o modelo 

statechart foi construído.  

b)  Incompletude: esta variável é caracterizada por sentenças presentes 

no episódio do cenário nas quais estejam faltando alguma informação 

comportamental importante para que o cenário seja executado e 

compreendido de forma completa. Também pode ser caracterizada por 

sentenças que não estejam presentes no cenário. Medimos essa 

variável através da quantidade de elementos faltantes identificados no 

cenário no momento em que o modelo statechart for construído.  

c) Tempo gasto para identificar erros de incompletude e 

inconsistência: O tempo que os indivíduos gastaram para identificar 

erros de incompletude e inconsistência medidos em minutos. Esta 

variável foi utilizada para investigar se houve uma diferença 

significativa no tempo gasto com o uso das regras para identificar erros 

de incompletude e inconsistência. 

d) Grau de corretude dos statecharts: esta variável foi utilizada para 

investigar se os modelos gerados pelos indíviduos capturaram de 

maneira correta os elementos de acordo com as regras de 

mapeamento definidas. Nesse caso, verifica-se se o elemento de 

statechart foi derivado com a regra correta. Contabiliza-se quantos 

elementos foram mapeados corretamente para cada modelo statechart 

gerado. 

e) Grau de semelhança entre os modelos statecharts: esta variável foi 

utilizada para investigar se os modelos de statechart gerados 

apresentam semelhança entre si. Os elementos comparados devem ter 

sido modelados de acordo com as regras de mapeamento definidas. 

Primeiro verificamos se os elementos do statechart foram derivados 

com as regras de mapeamento corretamente, depois verificamos se o 

elemento do statechart derivado, por exemplo, com a regra R2 

corretamente no modelo 1 também foi derivado corretamente nos 

modelos 2, 3, 4, 5 e 6, usando a mesma regra. Essa iniciativa, permite 

contabilizar os elementos semelhantes derivados corretamente em 

modelos distintos. 
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Para exemplificar a variável Grau de semelhança entre os modelos 

statecharts, pode-se observar a Figura 21. 

 
Figura 21 - Trecho referente ao Grau de semelhança entre os modelos 

statecharts mapeados 

 
Fonte: AUTOR, 2016 

 

Ao analisar a Figura 21, percebe-se que todos os modelos mapearam o  

elemento do cenário Fluxo principal do episódio de sentença 1 para a sentença 

2:“folhaDeProcessoSelecionada” utilizando a regra de mapeamento R2. Pode-

se observar também que mesmo todos os modelos utilizando R2 não 

necessariamente utilizaram de forma correta. Assim, apenas os modelos 2, 3, 4 

e 6 utilizaram corretamente a R2, ou seja, apresentam semelhança entre si. 

4.3.4 Seleção dos sujeitos 

 

 Segundo ROBSON (1993, apud WOHLIN et al. 2012), a seleção de 

sujeitos é importante quando conduzimos um experimento. 

A seleção de sujeitos também é chamada de uma amostra a partir de uma 

população (WOHLIN et al., 2012). Neste experimento, a nossa amostragem de 

população foi por conveniência, ou seja, as pessoas mais próximas e mais 

convenientes são selecionadas como sujeitos. 

Para o experimento, os sujeitos foram divididos em dois grupos com 6 

indivíduos no grupo experimental e 13 indivíduos no grupo controle: os sujeitos 

de um grupo derivam o statechart usando as regras de mapeamento propostas 

(grupo experimental), enquanto que os sujeitos do outro grupo não utilizam as 

regras de mapeamento propostas (grupo controle). Esta distribuição dos 

indivíduos nos dois grupos foi da seguinte maneira: um grupo com especialistas 

e outro com iniciantes. A diferença do tamanho dos grupos, se deu devido aos 



92 
  

indivíduos que foram selecionados para compor o grupo experimental terem 

faltado no dia do treinamento da teoria statechart e das regras de mapeamento 

de C&L para statechart, assim inviabilizando a participação dos faltosos. 

4.3.5 Desenho Experimental 

 

Neste experimento, foram comparados dois tratamentos: o uso ou não das 

regras de mapeamento para identificar erros de incompletude e inconsistência 

em cenários (C&L). Assim, o design do nosso experimento foi classificado com 

dois tratamentos. A configuração do projeto usa os mesmos objetivos para 

ambos os tratamentos e atribui os sujeitos da seguinte maneira: um grupo com 

especialistas e outro com iniciantes para cada tratamento. Cada sujeito utiliza 

apenas um tratamento sobre um objeto (WOHLIN et al., 2012).  

 

4.3.6 Instrumentação 

Os instrumentos para um experimento são de três tipos: objetos, diretrizes 

e instrumentos de medição (WOHLIN et al., 2012). Consequentemente, para 

cada sujeito, foi preparado um conjunto de materiais (ver o Apêndice) que foram 

utilizados no experimento, como tal descrito nas próximas subseções. 

4.3.6.1 Objeto experimental 

Os sujeitos receberam o modelo C&L do cenário Inspecionar pertencente 

ao sistema de controle de qualidade – JUMBO, concebido para realizar o 

controle alimentar nos alimentos. Os participantes, podem identificar no máximo 

5 erros de incompletude e 12 erros de inconsistência no cenário recebido. A 

quantidade de erros de incompletude e inconsistência foi determinada através 

da análise realizada na especificação C&L feita pelo autor deste trabalho, 

fazendo uso das definições de erros de incompletude e insistência definidas na 

seção 1.1. Para este fim, o sistema deve registrar todas as informações 

referentes a inspeção realizada nos alimentos. Neste experimento, usamos uma 

versão adaptada do cenário Inspecionar do sistema de contole de qualidade 

disponível em GRUPO N°1 (2012). 
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4.3.6.2 Diretrizes 

Os sujeitos foram informados de que os seus dados seriam utilizados para 

o estudo experimental. O grupo experimental que aplicou a derivação do 

statechart também recebeu um modelo C&L do cenário Inspecionar e um guia 

referente as regras de mapeamento. Além do modelo e do guia (apresentados 

nos apêndices C e G), os sujeitos do grupo experimental também participaram 

de 4 horas de curso para aprender as regras de mapeamento. O grupo controle 

só recebeu o modelo C&L do mesmo cenário (ver apêndice B). 

4.3.6.3 Instrumentos de medição 

 Todos os participantes responderam a um questionário pré-experimento 

(Apêndice A) com questões objetivas e subjetivas para informar o seu 

background em relação a modelagem de sistemas, engenharia de software e 

casos de teste. Além disso, os indivíduos do grupo experimental também 

preencheram um questionário pós-experimento (Apêndice D) para expressar 

suas opiniões relacionadas as regras de mapeamento que eles usaram para 

apoiar a derivação de statechart a partir de C&L. Foram coletados todos os 

statecharts gerados, além de todo o material utilizado no experimento para 

avaliação.  

Para o questionário pós-experimento, foi utilizada a escala de cinco pontos 

do tipo Likert (Likert, 1932), para os quais atribuiu-se uma escala qualitativa e 

outra quantitativa, a saber: (1) Discordo totalmente, (2) Discordo parcialmente, 

(3) Neutro, (4) Concordo parcialmente, (5) Concordo totalmente. 

No aspecto quantitativo, este trabalho baseou-se na estatística descritiva, 

a qual se preocupa em descrever os dados e transformá-los em informações. O 

resultado da aplicação das regras de mapeamento foi avaliado de duas formas: 

com o coeficiente kappa6, com o objetivo de medir o grau de semelhança entre 

os modelos gerados pelos participantes do grupo experimental e com a Média 

Aritmética, com o objetivo de medir o grau de corretude dos modelos gerados 

pelos participantes do grupo experimental. 

                                                           
6 O Coeficiente Kappa pode ser definido como uma medida de associação usada para descrever 
e testar o grau de concordância (confiabilidade e precisão) na classificação (PERROCA e 
GAIDZINSKI, 2003 apud (KOTZ e JOHNSON, 1983, pp. 352 – 4)). 
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Para realizar os cálculos estatísticos utilizou-se a ferramenta R-Project7. A 

escolha por esse software foi por ele ser gratuito, e por ele atender as 

necessidades desta pesquisa. 

4.4 Operação 

 

Na fase operacional de um experimento, os tratamentos são aplicados 

pelos sujeitos. Esta fase consiste em três etapas: preparação, execução e 

validação de dados. 

4.4.1 Preparação 

 

Como mencionado anteriormente, este estudo foi realizado utilizando 

indivíduos inscritos em um curso de graduação e consistiu em dois treinamentos 

para os sujeitos. No primeiro treinamento, nós fornecemos aulas sobre o modelo 

C&L para ambos os grupos (controle e grupo experimental). 

O segundo treinamento consistiu em apresentar/ensinar a teoria de 

statechart (HAREL, 1987) e as regras de mapeamento (de C&L para statechart) 

aos participantes do grupo experimental (6 alunos). 

Por fim, o experimento foi executado. O tempo gasto em cada atividade foi 

a seguinte: 

 Aulas sobre modelo C&L para todos os sujeitos: 2 horas; 

 Aulas sobre a teoria statechart e treinamento sobre as regras de 

mapeamento de C&L para statechart para os sujeitos do grupo 

experimental: 2 horas; 

 Experimento controlado: 2 horas. 

O tempo gasto para executar o experimento foi de 6 horas. Além desse 

tempo de execução, há o tempo gasto na preparação de slides, material usado 

no experimento e o tempo requerido para analisar os resultados. Assim, o tempo 

total foi de aproximadamente 240 horas. 

                                                           
7 https://www.r-project.org/ 
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4.4.2 Execução 

 

O experimento foi realizado com os dois grupos em sala de aula. Cada 

sujeito do grupo de controle recebeu um modelo C&L do cenário Inspecionar 

(apresentado no apêndice B) para identificar problemas de inconsistências e 

incompletude diretamente no cenário. Cada sujeito do grupo experimental 

desenvolveu um modelo statechart utilizando as regras de mapeamento 

definidas com intuito de identificar erros de inconsistências e incompletude. 

Todos os indivíduos tinham que realizar as seguintes tarefas no experimento: 

 Escrever o horário de início e final do experimento. 

 Preencher um questionário pré-experimento, que incluiu experiência 

acadêmica e profissional. 

 O grupo experimental também teve que preencher um questionário de 

pós-experimento e construir o statechart manualmente. 

4.4.3 Validação dos dados 

 

Os questionários dos sujeitos foram validados. Quando os sujeitos 

finalizaram o experimento, vericamos para cada um deles, se os seus 

questionários foram preenchidos de forma coerente. Além disso, também 

verificamos se todo mundo compreendeu como preencher os dados de forma 

correta. 

4.5 Análise e Interpretação 

 

 Os dados coletados durante a etapa de operação contribuíram para a 

atividade de análise de interpretação. Durante a fase de análise, entendemos os 

dados, enquanto a fase de interpretação determina se a hipótese foi aceita ou 

rejeitada (Wohlin et al., 2012). 

Na fase de operação, aplicou-se um questionário pré-experimento para 

cada indivíduo, a fim de obter informações sobre o seu background em relação 

a modelagem de sistemas, engenharia de software e casos de teste. Suas 

respostas não afetam as outras atividades do experimento, pois elas nos 

fornecem um simples contexto para a interpretação dos resultados. A partir da 

análise da Figura 22, podemos notar que os alunos apresentam um backgroud 
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bem diferente, ou seja, eles estão frequentando diferentes cursos de graduação. 

A maioria cursa Sistemas de Informação 63.2% (12/19). 

 

Figura 22 - Perfil do aluno 

 
Fonte: AUTOR, 2016 

 

Foi perguntado aos participantes sobre sua experiência profissional com 

Engenharia de software e os resultados são mostrados na Figura 23. A maioria 

dos participantes 68.4% (13/19) disse não ter experiência profissional com 

Engenharia de Software (ES).  

Dos que disseram ter experiência com ES, apenas 36.84% (7/19) dos 

participantes informaram quanto tempo de experiência e quais atividades já 

realizaram profissionalmente. A Tabela 5 apresenta a diversidade do tempo e 

das atividades na área de ES. Essa diversidade de perfis é relevante para a 

pesquisa, pois existem diferenças de experiência entre os indivíduos. 
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Tabela 5 - Tempo e atividades realizadas profissionalmente 
Tempo de experiência Atividade realizada profissionalmente 

9 meses Análise de planos de teste, análise e execução de 
casos de teste. 

9 meses Desenvolvimento utilizando a linguagem java 

5 meses Desenvolvimento web: front e back end, biblioteca 
matemática 

8 meses Modelagem de processos 

3 anos Trabalho de desenvolvimento de um software para 
a cadeira de Eng. de software buscando um 

cliente real. 

2 meses Gerenciamento de controle de versões, Gerência 
de configuração 

1 ano Elicitação de requisitos funcionais e não-
funcionais, gerência de projetos usando SCRUM 

em startup 

Fonte: AUTOR, 2016 
 

 
Figura 23 - Experiência em Engenharia de Software 

 
Fonte: AUTOR, 2016 

 

  Foi também perguntado aos participantes sobre a sua experiência com 

modelagem de comportamento e os resultados são mostrados na Figura 24. Os 

indivíduos tinham alguma experiência com modelagem de comportamento, 

sendo mais experientes em Diagrama de caso de uso, com 47.4% (9/19). 
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Figura 24 - Experiência com modelagem comportamental 

 
Fonte: AUTOR, 2016 

 

  Foi pedido para os participantes responderem sobre o seu nível de 

experiência em modelagem comportamental (statechart ou outros tipos de 

diagrama de estado). Os resultados são apresentados na Figura 25. A maioria 

dos participantes 68.24% (13/19) disse não ter experiência alguma com 

statechart ou outro tipo de diagrama de estado. 

Figura 25 - Experiência em statechart ou outro 

 
Fonte: AUTOR, 2016 

 
Foi pedido para os participantes responderem sobre o seu nível de 

experiência em modelagem comportamental (diferente de statechart ou outro 

tipo de diagrama de estado). Os resultados são apresentados na Figura 26. A 
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maioria dos participantes 47.4% (9/19) disse não ter experiência alguma em 

modelagem comportamental diferente de statechart ou outro tipo de diagrama 

de estado. 

 

Figura 26 - Experiência diferente de statechart 

 

Fonte: AUTOR, 2016 

 
 

  Como este questionário foi utilizado na segunda parte da avaliação deste 

trabalho, que é a avaliação qualitativa das heuríticas, foi pedido para os 

participantes responderem sobre o seu nível de experiência em relação a 

derivação de casos de teste. Os resultados são apresentados na Figura 27. A 

maioria dos participantes 52.6% (10/19) disse não ter experiência com derivação 

de casos de teste. 
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Figura 27 - Experiência com derivação de CT 

 

Fonte: AUTOR, 2016 

 

Após ter conduzido o experimento, analisamos cada erro de incompletude 

e inconsistência encontrado pelo grupo de controle e grupo experimental, a fim 

de medir as variáveis dependentes. O número de erros de incompletude e erros 

de inconsistência de cada sujeito do grupo experimental é apresentado e na 

Tabela 6. Os resultados do grupo controle são apresentados na Tabela 7.  

A partir dos resultados apresentados na Tabela 6, podemos concluir que a 

identificação média dos erros de incompletude identificados pelos participantes 

do grupo experimental foi 2.5 (50%), enquanto que a identificação média dos 

erros de inconsistência indentificados pelos participantes do grupo experimental 

foi 1.66 (14%).  

Já os resultados apresentados na Tabela 7, podemos concluir que a 

identificação média dos erros de incompletude identificados pelos participantes 

do grupo controle foi 0.53 (10.6%), enquanto que a identificação média dos erros 

de inconsistência indentificados pelos participantes do grupo controle foi 1.38 

(11.5%). 
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A comparação dos dois grupos quanto à incompletude foi realizada por 

meio do teste de Mann-Whitney8, uma vez que, aplicado o teste de Shapiro-Wilk9 

obtivemos um p-valor<0.001 para o grupo controle, rejeitando assim a hipótese 

nula de normalidade dos dados ao nível de significância de 5%, o que viola uma 

das suposições do teste t de Student para duas amostras independentes. 

Portanto, através do teste de Mann-Whitney observamos que o p-valor=0.02 foi 

menor que o nível de significância de 5%, ou seja, verificamos que existe 

diferença entre a quantidade de erros dos dois grupos. Portanto, rejeitamos a 

hipótese nula de que a quantidade de erros de incompletude identificados pelo 

grupo experimental não é maior do que a quantidade encontrada pelo grupo 

controle. 

 Após aplicado o teste de Shapiro-Wilk nos erros de inconsistência 

detectados pelos grupos experimental e controle, verificou-se ao nível de 5% de 

significância que o grupo experimental viola a suposição de normalidade dos 

dados, dado o p-valor<0.001, ou seja, tornando-se necessário a utilização do 

teste de Mann-Whitney, sendo este uma alternativa eficaz ao teste t de Student 

quando a suposição de normalidade dos dados não for verificada em pelo menos 

um dos grupos analisados. Portanto, através do teste de Mann-Whitney 

observamos que o p-valor=0.445 é maior que o nível de significância de 5%, ou 

seja, verificamos que não existe diferença entre a quantidade de erros dos dois 

grupos. Logo, aprovamos a hipótese nula de que a quantidade de erros de 

inconsistência identificados pelo grupo experimental não é maior do que a 

quantidade encontrada pelo grupo controle. A partir dos dados observados da 

amostra, é possível notar que a diferença média entre os grupos experimental e 

controle é pequena. 

 

                                                           
8 Teste de Mann-Whitney: um teste não-paramétrico que procura por diferenças entre duas 
amostras independentes. Isto é, ele testa se a população de onde as duas amostras foram 
retiradas tem a mesma localização. Ele é funcionalmente o mesmo que o teste da soma dos 
postos de Wilcoxon e ambos os testes são equivalentes não-paramétricos do teste t 
independente (FIELD, 2009, pp.658). 
 
9 Teste de Shapiro-Wilk: um teste para ver se a distribuição dos escores é significativamente 
diferente de uma distribuição normal. Um valor significativo indica um desvio da normalidade, 
mas esse teste é afetado por amostras grandes nas quais pequenos desvios da normalidade 
geram resultados significativos. 



102 
  

Tabela 6 - Erros de Incompletude e Inconsistência detectados pelo grupo 
experimental 

 Participante         N°de erros de Incompletude     N° de erros de Inconsistência  

  P1                                2                                                          1  

 P2                                       1                                                          2  

 P3                                       3                                                          1  

 P4                                       4                                                          2  

 P5                                       2                                                          2  

 P6                                       3                                                          2  

 MÉDIA                              2.5                                                      1.66  

Fonte: AUTOR, 2016 
 

 

Tabela 7 - Erros de Incompletude e Inconsistência detectados pelo grupo 
controle 

 Participante    N°de erros de Incompletude N° de erros de Inconsistência  

     P7                                 2                                                     1  

     P8                                    2                                                     2  

     P9                                    1                                                     1  

     P10                                  1                                                     2  

     P11                                  0                                                     2  

     P12                                  0                                                     0  

     P13                                  0                                                     1  

     P14                                  1                                                     2  

     P15                                  0                                                     3   

     P16                                  0                                                     1   

     P17                                  0                                                     0  

     P18                                  0                                                     2     

     P19                                  0                                                     1  

 MÉDIA                               0.53                                                1.38  

Fonte: AUTOR, 2016 
 

 

Além disso, o tempo gasto por cada participante para identificar erros de 

incompletude e de inconsistência é apresentado na Tabela 8 e na Tabela 9. 

A média do tempo gasto pelos grupos experimental e controle foi feita 

através da identificação da média das proporções12 de erros de incompletude e 

inconsistência identificados por cada participante. 

                                                           
12 X̅ = 

𝑁

𝑁𝑡
 x 100 

�̅� = média das proporções 
N = n° de erros de incompletude ou inconsistência identificado pelo participante 
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Como o tempo total disponibilizado aos participantes para executar o 

experimento foi 2h (120 min), a partir dessa informação foi identificada a média 

amostral13 equivalente a média do tempo gasto pelos grupos experimental e 

controle para identificar erros de incompletude e inconsistência. 

 

Tabela 8 - Tempo gasto para detectar erros de incompletude e inconsistência 
do grupo experimental 

                           Participante Tempo gasto (minutos) 

                                  1 27 

                                  2 60  

                                  3 49 

                                  4  45  

                                  5 43 

                                  6 39  

                             MÉDIA 43.83 

Fonte: AUTOR, 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
Nt  = n° total de erros de incompletude ou inconsistência que o participante pode identificar 

    
13 �̅� = ∑

𝑋𝑖

𝑛

𝑛
𝑖=1  

 �̅� = média amostral 
𝑋𝑖 = n° da proporção de erros de incompletude ou inconsistência identificado por cada 
participante 
N = n° de participantes pertencente ao grupo experimental ou controle 
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Tabela 9 - Tempo gasto para detectar erros de incompletude e inconsistência 
do grupo controle 

                  Participante         Tempo gasto (minutos) 

                         7                        25 

                         8                        45 

                         9                        35 

                        10                        44 

                        11                        55 

                        12                        37 

                        13                        35 

                        14                        23 

                        15                        35 

                        16                        32 

                        17                        30 

                        18                        56 

                        19                        60 

                    MÉDIA                     39.38 

Fonte: AUTOR, 2016 
 

A partir dos resultados apresentados respectivamente nas tabelas 8 e 9, 

podemos concluir que a média do tempo gasto pelo grupo experimental para 

identificar erros de incompletude e inconsistência foi 43.83 minutos, equivalente 

a 37% do tempo total para executar o experimento. E o tempo gasto pelo grupo 

controle foi 39.38 minutos, equivalente a 33% do tempo total para executar o 

experimento, ou seja, com uma pequena diferença de 4.45 minutos. A ilustração 

destes resultados pode ser visualizada na Figura 28. 

A partir dos resultados apresentado na Tabela 8 e na Tabela 9, aplicamos 

o test t de Student14 e observamos que o p-valor foi maior que o nível de 

significância de 5% e, portanto, aprovamos a hipótese nula de que o grupo 

experimental não é menor do que o tempo gasto pelo grupo controle. Estes 

resultados indicam que, embora haja um esforço extra para executar a derivação 

de statechart através da aplicação das regras de mapeamento, o tempo extra 

necessário não é significativo em relação a não usar as regras. 

 

                                                           
14 O teste t -  é um teste paramétrico utilizado para comparar duas amostras independentes. Ou 
seja, o desenho deve ser um fator com dois níveis e pode ser realizado com base em uma série 
de pressupostos diferentes (WOHLIN et al, 2000). 
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Figura 28 - Tempo gasto para identificar erros de incompletude e inconsistência 

 

Fonte: AUTOR, 2016 

 
 

O apêndice J, apresenta os resultados dos elementos do cenário que 

foram mapeados para elementos statechart através da aplicação das regras de 

mapeamento (por cada sujeito do experimento). 

A partir da análise feita no apêndice J, podemos apontar dois itens: i) 

identificar em cada modelo individual quais regras de mapeamento foram 

utilizadas corretamente nos elementos do cenário mapeados para statechart e 

ii) reconhecer quais regras de mapeamento foram utilizadas corretamente em 

mais de um modelo como, por exemplo, se a R1 utilizada corretamente pelo 

modelo 1 foi também utilizada corretamente pelo modelo 2 para mapear o 

mesmo elemento do cenário para statechart, ou seja, essa relação deverá ser 

feita cruzando os demais modelos mapeados para statechart. O primeiro item 

vai medir o Grau de corretude de cada modelo e o segundo item vai medir o Grau 

de semelhança entre os modelos statechart gerados. Os seis modelos gerados 

foram desenvolvidos respecitivamente por cada participante do grupo 

experimental. 

Quando agrupamos esses valores (ver Tabela 10), verifica-se o grau de 

corretude de cada modelo statechart gerado por cada participante. Percebe-se 

que todos os modelos analisados individualmente apresentam um determinado 

grau de corretude, mas existe diferença no grau de corretude entre os modelos, 

sendo o modelo 3 o que apresenta maior grau de corretude, com 85.7% (12/14) 

de elementos corretos (ver apêndice K). 
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Tabela 10 - Grau de corretude dos modelos 
Modelos statecharts gerados % Grau de corretude 

1 14.2 

2 64.2 

3 85.7 

4 57.1 

5 21.4 

6 14.2 

MÉDIA 18.4 

Fonte: AUTOR, 2016 
 

Assim, rejeitamos a hipótese nula em favor da hipótese alternativa de que 

de que os statecharts gerados através da aplicação das regras de mapeamento 

apresentam corretude.  

Em relação ao grau de semelhança entre os modelos statechart gerados 

por cada participante, os dados da Tabela 11, se referem ao cruzamento entre 

os dados dos modelos 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4, modelo 5 e modelo 6. 

São apresentados todos os cruzamentos dois a dois com respectivos 

coeficientes Kappa16, objetivando determinar o grau de semelhança entre os 

dados dos modelos. Iniciou-se com os cruzamentos entre as classificações do 

modelo 1 com o modelo 2, do modelo 1 com o modelo 3, do modelo 1 com 

modelo 4 e, assim, sucessivamente.  

 

 

 

 

 

                                                           
16 O Coeficiente Kappa pode ser definido como uma medida de associação usada para descrever 
e testar o grau de concordância (confiabilidade e precisão) na classificação (PERROCA e 
GAIDZINSKI, 2003 apud (KOTZ e JOHNSON, 1983, pp. 352 – 4)). 
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Tabela 11 - Grau de semelhança entre os modelos 
Id Cruzamento dos 

Modelos 
    *Concordância entre 
     Elementos mapeados17 

*Grau de 
semelhança (%)18 

Coeficie
nte 
Kappa19 

Elemento 
correto 

Elemento 
Errado 

 Correto Errado  

1 Modelo1xModelo
2 

      13     7,8,9,12    7.14 28.75 -0.06 

2 Modelo1xModelo
3 

     13,14        7,8    14.28 14.28 0.05 

3 Modelo1xModelo
4 

       13      1,7,8,9, 
      10,11 

    7.14 42.85    0 

4 Modelo1xModelo
5 

       13      2,3,4,4, 
     6,7,8,9, 
      11,12 

    7.14 71.42 0.27 

5 Modelo1xModelo
6 

       XX      3,4,5,6, 
    7,8,9,10, 
     11,12 

        0 71.42 -0.16 

6 Modelo2xModelo
3 

1,2,3,4,5,6 
,10,11,13 

    7,8   64.28 14.28 0.46 

7 Modelo2xModelo
4 

2,3,4,5,6, 
12,13 

  7,8,9,14   42.85 64.28 0.42 

8 Modelo2xModelo
5 

1,10,13   7,8,9,12, 
     14 

  21.42 35.71 0.26 

9 Modelo2xModelo
6 

1,2   7,8,9,12, 
     14 

  14.28 35.71 0.16 

1
0 

Modelo3xModelo
4 

2,3,4,5,6,,12,1
3 

     7,8     50 14.28 0.28 

1
1 

Modelo3xModelo
5 

1,10,13      7,8    21.42 14.28 0.08 

1
2 

Modelo3xModelo
6 

1,2     7,8    14.28 14.28 0.05 

1
3 

Modelo4xModelo
5 

13    7,8,9,11, 
     14 

    7.14 35.71 -0.14 

1
4 

Modelo4xModelo
6 

2    7,8,9,10, 
     11,14 

    7.14 42.85 0 

1
5 

Modelo5xModelo
6 

1    3,4,5,6,7, 
     8,9,11, 
      12,14 

    7.14 71.42 0.27 

MÉDIA    20.43   40.82  

Fonte: AUTOR, 2016 

                                                           
17 Referente as regras de mapeamento utilizadas. 
18 Para calcular o grau de semelhança dos elementos corretos: GS (A)= n° de elementos corretos 
/ n° total de elementos mapeados 
   Para calcular o grau de semelhança dos elementos errados: GS (E)= n° de elementos errados 
/ n° total de elementos mapeados. 
19 Segundo COHEN (1960), o Coeficiente Kappa é calculado através de: K = 

𝑝0− 𝑝𝑐

1− 𝑝𝑐
. Onde: 

K = Coeficiente Kappa 
𝑝0 = proporção das unidades em que os juízes concordam (concordância observada) 
𝑝𝑐 = proporção de unidade para as quais a concordância é esperada pelo acaso 
1 = concordância absoluta 
Nesse trabalho, o coeficiente kappa foi calculado através da ferramenta R-projet. 
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Para avaliar o grau de semelhança entre os modelos foi utilizado o 

coeficiente Kappa (COHEN, 1960). Os autores (LANDIS e KOCH, 1981), 

classificam o grau de semelhança entre os modelos para diferentes valores de 

kappa.  Dessa forma, para valores de kappa entre 0.75 e 1 temos uma excelente 

semelhança. Valores de kappa entre 0.40 e 0.75 representam semelhança 

mediana. Por fim, valores abaixo de 0.40 representam baixa semelhança. 

Na linha (1) da tabela 11, conforme os dados apresentados, o cruzamento 

do modelo 1 com modelo 2 de acordo com o coeficiente kappa foi de (-0.06) e, 

portanto, sendo caracterizado como “baixa semelhança” (ver Tabela 12). Os 

graus de semelhança dos acertos e erros entre os elementos mapeados foram, 

respectivamente, 7.14% (1/14) e 28.57% (4/14). 

Na linha (2) da tabela 11, conforme os dados apresentados, o cruzamento 

do modelo 1 com modelo 3 de acordo com o coeficiente kappa foi de (0.05) e, 

portanto, sendo caracterizado como “baixa semelhança” (ver Tabela 12). Os 

graus de semelhança dos acertos e erros entre os elementos mapeados foram, 

respectivamente, 14.28% (2/14) e 14.28% (2/14). 

Na linha (3) da tabela 11, conforme os dados apresentados, o cruzamento 

do modelo 1 com modelo 4 de acordo com o coeficiente kappa foi de (0) e, 

portanto, sendo caracterizado como “baixa semelhança” (ver Tabela 12). Os 

graus de semelhança dos acertos e erros entre os elementos mapeados foram, 

respectivamente, 42.85% (6/14) e 7.14% (1/14). 

 Na linha (4) da tabela 11, conforme os dados apresentados, o cruzamento 

do modelo 1 com modelo 5 de acordo com o coeficiente kappa foi de (0.27) e, 

portanto, sendo caracterizado como “baixa semelhança” (ver Tabela 12). Os 

graus de semelhança dos acertos e erros entre os elementos mapeados foram, 

respectivamente, 71.42% (10/14) e 7.14% (1/14). 

Na linha (5) da tabela 11, conforme os dados apresentados, o cruzamento 

do modelo 1 com modelo 6 de acordo com o coeficiente kappa foi de (-0.16) e, 

portanto, sendo caracterizado como “baixa semelhança” (ver Tabela 12). Os 

graus de semelhança dos acertos e erros entre os elementos mapeados foram, 

respectivamente, 71.42% (10/14) e 0% (0/14). 

Na linha (6) da tabela 11, conforme os dados apresentados, o cruzamento 

do modelo 2 com modelo 3 de acordo com o coeficiente kappa foi de (0.46) e, 

portanto, sendo caracterizado como “semelhança moderada” (ver Tabela 12). Os 
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graus de semelhança dos acertos e erros entre os elementos mapeados foram, 

respectivamente, 14.28% (2/14) e 64.28% (9/14). 

 Na linha (7) da tabela 11, conforme os dados apresentados, o cruzamento 

do modelo 2 com modelo 4 de acordo com o coeficiente kappa foi de (0.42) e, 

portanto, sendo caracterizado como “semelhança moderada” (ver Tabela 12). Os 

graus de semelhança dos acertos e erros entre os elementos mapeados foram, 

respectivamente, 28.57% (4/14) e 42.85% (7/14). 

Na linha (8) da tabela 11, conforme os dados apresentados, o cruzamento 

do modelo 2 com modelo 5 de acordo com o coeficiente kappa foi de (0.26) e, 

portanto, sendo caracterizado como “baixa semelhança” (ver Tabela 12). Os 

graus de semelhança dos acertos e erros entre os elementos mapeados foram, 

respectivamente, 35.71% (5/14) e 21.42% (3/14). 

Na linha (9) da tabela 11, conforme os dados apresentados, o cruzamento 

do modelo 2 com modelo 6 de acordo com o coeficiente kappa foi de (0.16) e, 

portanto, sendo caracterizado como “baixa semelhança” (ver Tabela 12). Os 

graus de semelhança dos acertos e erros entre os elementos mapeados foram, 

respectivamente, 35.71% (5/14) e 14.28% (2/14). 

Na linha (10) da tabela 11, conforme os dados apresentados, o cruzamento 

do modelo 3 com modelo 4 de acordo com o coeficiente kappa foi de (0.28) e, 

portanto, sendo caracterizado como “baixa semelhança” (ver Tabela 12). Os 

graus de semelhança dos acertos e erros entre os elementos mapeados foram, 

respectivamente, 14.28% (2/14) e 50% (7/14). 

Na linha (11) da tabela 11, conforme os dados apresentados, o cruzamento 

do modelo 3 com modelo 5 de acordo com o coeficiente kappa foi de (0.08) e, 

portanto, sendo caracterizado como “baixa semelhança” (ver Tabela 12). Os 

graus de semelhança dos acertos e erros entre os elementos mapeados foram, 

respectivamente, 14.28% (2/14) e 21.42% (3/14). 

Na linha (12) da tabela 11, conforme os dados apresentados, o cruzamento 

do modelo 3 com modelo 6 de acordo com o coeficiente kappa foi de (0.05) e, 

portanto, sendo caracterizado como “baixa semelhança” (ver Tabela 12). Os 

graus de semelhança dos acertos e erros entre os elementos mapeados foram, 

respectivamente, 14.28% (2/14) e 14.28% (2/14). 

Na linha (13) da tabela 11, conforme os dados apresentados, o cruzamento 

do modelo 4 com modelo 5 de acordo com o coeficiente kappa foi de (-0.14) e, 
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portanto, sendo caracterizado como “baixa semelhança” (ver Tabela 12). Os 

graus de semelhança dos acertos e erros entre os elementos mapeados foram, 

respectivamente, 35.71% (5/14) e 7.14% (1/14). 

Na linha (14) da tabela 11, conforme os dados apresentados, o cruzamento 

do modelo 4 com modelo 6 de acordo com o coeficiente kappa foi de (0) e, 

portanto, sendo caracterizado como “baixa semelhança” (ver Tabela 12). Os 

graus de semelhança dos acertos e erros entre os elementos mapeados foram, 

respectivamente, 42.85% (6/14) e 7.14% (1/14). 

Na linha (15) da tabela 11, conforme os dados apresentados, o cruzamento 

do modelo 5 com modelo 6 de acordo com o coeficiente kappa foi de (0.27) e, 

portanto, sendo caracterizado como “baixa semelhança” (ver Tabela 12). Os 

graus de semelhança dos acertos e erros entre os elementos mapeados foram, 

respectivamente, 71.42% (10/14) e 7.14% (1/14). 

Estes achados nos permitiram concluir que, na maioria dos casos, o grau 

de semelhança entre os modelos statecharts gerados analisados é considerado 

de “baixa semelhança” de acordo com o coeficiente Kappa (ver Tabela 12). E, 

por tanto a hipótese nula é aprovada, pois não há semelhança entre os modelos. 

 
Tabela 12 - Caracterização dos modelos de acordo com o valor do Kappa 

Cruzamentos dos modelos Caracterização de acordo com 
O coeficiente Kappa 

Modelo1xModelo2 Baixa semelhança 

Modelo1xModelo3 Baixa semelhança 

Modelo1xModelo4 Baixa semelhança 

Modelo1xModelo5 Baixa semelhança 

Modelo1xModelo6 Baixa semelhança 

Modelo2xModelo3 Semelhança moderada 

Modelo2xModelo4 Semelhança moderada 

Modelo2xModelo5 Baixa semelhança 

Modelo2xModelo6 Baixa semelhança 

Modelo3xModelo4 Baixa semelhança 

Modelo3xModelo5 Baixa semelhança 

Modelo3xModelo6 Baixa semelhança 

Modelo4xModelo5 Baixa semelhança 

Modelo4xModelo6 Baixa semelhança 

Modelo5xModelo6 Baixa semelhança 

Fonte: AUTOR, 2016 
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Pedimos também para o grupo experimental preencher um questionário 

Pós-experimento, a fim de obter opiniões relacionadas as regras de 

mapeamento. Nós fornecemos sete declarações (apresentados na Tabela 13) e 

os participantes tiveram que escolher uma resposta utilizando a seguinte escala: 

(DT)Discordo totalmente (1), (DP) Discordo parcialmente (2), (N) Neutro (3), (CP) 

Concordo parcialmente (4), (CT) Concordo totalmente (5). Os resultados da 

avaliação das regras de mapeamento estão listados na Tabela 13. A partir dos 

resultados, podemos concluir que 38.87% dos participantes disseram que 

concordam totalmente que as regras de mapeamento definidas auxiliam no 

processo de transformação de C&L para statechart. 

Os sujeitos da nossa experiência eram estudantes de graduação sendo 

que a maioria cursando Sistemas de Informação. Eles declararam já ter usado 

alguma linguagem de modelagem para descrever o comportamento de sistemas 

anteriormente, tendo utilizado mais o diagrama de caso de uso. Além disso, a 

maioria dos participantes afirmam não ter experiência em statechart ou outro tipo 

de diagrama de estado.  

Os seis participantes que aplicaram as nossas regras de mapeamento 

também preencheram um questionário pós-experimento no qual expressaram a 

sua opinião sobre as regras de mapeamento utilizando a seguinte escala: 

(DT)Discordo totalmente (1), (DP) Discordo parcialmente (2), (N) Neutro (3), (CP) 

Concordo parcialmente (4), (CT) Concordo totalmente (5). Pedimos a sua 

opinião sobre a facilidade para usar as as descrições das regras de mapeamento 

para derivar statechart a partir de C&L e a maioria dos sujeitos concordaram 

(50% concordaram parcialmente e 33.3% concordaram totalmente e 16.7% 

ficaram neutro) que as descrições das regras são compreensíveis (ver Tabela 

14). 

Foi perguntado se os participantes sentiram alguma dificuldade em aplicar 

as regras definidas. Um participante disse que a regra R5 não estava muito clara 

e o outro disse ter sentido dificuldade em aplicar as regras R3 e R4. 

Também foi perguntado se a derivação para statechart apresentava 

facilidade na detecção de erros de inconsistência e 66.7% (4/6) dos sujeitos 

concordaram totalmente que facilita. A mesma pergunta foi feita em relação a 

facilidade para detectar erros de incompletude no cenário através da derivação 
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para statechart e 83.3% (5/6) dos sujeitos concordaram totalmente que facilita 

(ver Tabela 14).  

Os resultados do nosso experimento são discutidos em mais detalhes no 

Capítulo 5. 

 

Tabela 13 - Afirmações usadas para avaliar as regras de mapeamento 
Número Afirmações 

1  As descrições das regras de mapeamento para derivar statechart 
a partir de C&L são compreensíveis. 

2  A notação do C&L é fácil de compreender 

3 A notação do statechart é fácil de compreender 

4 Se sentiu dificuldade em aplicar alguma regra citar 

5  As regras de mapeamento são fáceis de ser utilizadas ao ponto de 
não deixar dúvidas sobre como cada regra deve ser executada. 

6  Você acha que o modelo de statechart ajuda na compreensão do 
comportamento do sistema. 

7 A derivação para statechart facilita a detecção de erros de 
inconsistência no cenário. 

8 A derivação para statechart facilita a detecção de erros de 
incompletude no cenário. 

Fonte: AUTOR, 2016 
 
 

Tabela 14 - Resultado da avaliação das Regras de mapeamento 
Número  DT (%)   DP (%) N (%) CP (%) CT (%) 

1   16.7     50  33.3 

2    16.7    50  33.3 

3       83.3  16.7  

4        33.3  33.4     33.3  

5   16.7  16.7   33.3             33.3 

6      16.7  83.3 

7      33.3  66.7 

8      16.7         83.3 

 MÉDIA 3.7   7.42 3.71  35.17 38.87 

Fonte: AUTOR, 2016 
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4.6 Ameaças à Validade 

 

Esta seção discute se podemos generalizar os resultados para uma 

população ampla. De acordo com WOHLIN et al. (2012), existem quatro tipos de 

validade: interna, conclusão, construto e externas, conforme discutido nas 

subseções a seguir. 

4.6.1 Validade Interna 

 

A validade interna analisa se os dados recolhidos no estudo são resultado 

das variáveis dependentes e não de um fator não controlado. Tentamos 

minimizar o viés de seleção, um grupo com especialistas e outro com iniciantes, 

ou seja, existem diferenças entre a experiência dos indivíduos do grupo controle 

e do grupo experimental. 

Apesar de ter sido separados em dois grupos, um que utilizou as regras 

de mapeamento e o outro que não utilizou, ambos os grupos receberam o 

mesmo cenário. Portanto, nós não esperamos que os sujeitos estejam 

desencorajados na realização ou não do tratamento, uma vez que os erros de 

incompletude e inconsistência resultantes devem ser identificados. Finalmente, 

o experimento foi realizado em um dia diferente do dia em que a abordagem foi 

apresentada. 

4.6.2 Validades de Conclusão 

 

 Validade de conclusão está relacionada com a capacidade de chegar a 

uma conclusão correta sobre os dados recolhidos, bem como a confiabilidade 

das medidas e os dados coletados. Tentamos melhorar a confiabilidade da 

aplicação de tratamento usando o mesmo tratamento e fornecendo a mesma 

formação, com o mesmo instrutor para todos os indivíduos do grupo 

experimental. Se a formação fosse fornecida por instrutores diferentes, não seria 

possível inferir se os resultados foram influênciados pela formação ou se eles 

foram derivados das regras de mapeamento. Assim, mitigou-se essa possível 

ameaça à validade. Nós também tentamos melhorar a validade de conclusão 

minimizando o viés de seleção utilizando um grupo com especialistas e outro 

com iniciantes. 
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4.6.3 Validades do Construto 

 

A validade de construto está preocupada com a relação entre os conceitos 

e teorias por trás do experimento, bem como o que é medido e afetado. A fim de 

mitigar as ameaças dessa natureza, cuidadosamente projetamos nosso estudo. 

Nós escolhemos medições objetivas que não dependiam de quem estava 

administrando o teste. Portanto, os sujeitos aplicam o tratamento a especificação 

do cenário Inspeção, pertencente a um sistema de Controle de qualidade de um 

supermercado usando um plano de execução, que explica como aplicar o 

tratamento. Além disso, eles realizaram um ensaio para tornar claro como o 

tratamento deve ser implementado e como devem ser recolhidos os dados. 

4.6.4 Validade Externa 

 

A validade externa está relacionada com a capacidade de generalizar os 

resultados de nossa experiência (WHOLIN et al., 2000). Um resultado esperado 

deste estudo é orientar os alunos de como usar as regras de mapeamento para 

identificar erros de incompletude e inconsistência a partir da derivação de 

statechart.  

Como utilizamos os critérios ser especialista e ser iniciante para separar 

os dois grupos, os resultados nao podem ser generalizados. Mesmo que os 

grupos fossem mais equilibrados, nao seria possivel generalizar os resultados 

por causa do tamanho da amostra. 

Mesmo tendo alunos matriculados em diversos cursos (Ciência da 

Computação, Engenharia da Computação e Sistemas de Informação), o número 

limitado de indivíduos não permite generalizar fora do âmbito do estudo. Por 

outro lado, esperamos que os resultados, incluindo o feedback dos sujeitos, 

possam ser usados como diretrizes para melhorar nossas regras de 

mapeamento. 

Embora os resultados sejam limitados pelo escopo reduzido, acreditamos 

que o desenho e execução do estudo experimental sejam contribuições 

consideráveis. Este experimento pode guiar outros estudos para avaliar a 

abordagem proposta com resultados mais gerais e conclusivos e também pode 

apoiar outros tipos de estudos. 
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4.7 Sugestão referente as regras de mapeamento pelo grupo experimental 

 

Foi perguntado aos participantes, após o término do experimento, quais 

mudanças poderiam serem feitas nas regras de mapeamento para torná-las 

mais compreensíveis. Um participante sugeriu acrescentar exemplos visuais na 

tabela onde estão descritas as regras de mapeamento, dado que o statechart é 

um método visual. 

Também foi perguntado se algum participante sentiu alguma dificuldade 

para aplicar as regras de mapeamento. Dois alunos disseram ter sentido 

dificuldades nos loops, exceções e no estado AND. 

Por fim, foi perguntado se eles sentiram falta de alguma questão que 

poderia ter sido perguntada pela autora da pesquisa. Alguns participantes 

disseram ter sentido falta de uma pergunta sobre o nível de compreensão do 

assunto. Outros, sentiram falta de uma pergunta relacionada ao fato do 

participante não ter tido acesso ao guia referencial e mesmo assim conseguir 

desenvolver 70% ou mais do mapeamento. 

4.8 Avaliação Qualitativa das Heurísticas utilizadas para derivar casos de 

teste 

 

Esta seção tem o objetivo de apresentar o método utilizado para a 

avaliação qualitativa realizada nas heurísticas, como também os resultados da 

avaliação. O desenho da execução da avaliação qualitativa pode ser visto na 

Figura 29. Por fim, o resultado evidencia que as heurísticas apoiam a derivação 

de casos de teste a partir de modelos statecharts. 
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Figura 29 - Desenho da execução da avaliação qualitatIva 

 

Fonte: AUTOR, 2016 

4.8.1 Planejamento 

 

 Essa seção apresenta o processo de avaliação das heurísticas. Foi 

utilizada uma atividade prática e um questionário pós-avaliação como 

instrumento de coleta dos dados. A amostra dos participantes foi composta por 

18 alunos matriculados na disciplina de Especificação de Requisitos e Validação 

de Sistemas (IF716) de um curso de graduação composto por três cursos: 

Ciência da computação, Engenharia da Computação e Sistemas de Informação.  

4.8.2 Formulações de hipótese 

 

Nesta avaliação qualitativa, deseja-se saber se não há diferença entre 

fazer ou não a derivação de casos de teste a partir do statechart utilizando as 

heurísticas definidas. Para responder, devemos testar a variável qualitativa. 

A hipótese desse teste é: 

Hipótese Nula (H01): As heurísticas não foram usadas de maneira correta. 

Hipótese Alternativa (H11): As heurísticas foram usadas de maneira 

correta.  

Hipótese Nula (H02): As heurísticas não ajudam a obter os mesmos casos 

de teste por indivíduos diferentes. 
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Hipótese Alternativa (H12): As heurísticas ajudam a obter os mesmos 

casos de teste por indivíduos diferentes. 

4.8.3 Materiais utilizados para avaliação 

 

Nesta avaliação, elaboramos uma versão do modelo statechart a partir do 

modelo C&L do cenário Inspecionar e um guia referente as heurísticas. Além de 

receberem o modelo e o guia (apresentado nos apêndices E e H), os sujeitos do 

grupo também participaram de 1h de curso para aprender as heurísticas. 

A atividade prática e o questionário utilizado foram validados (pré-teste) 

durante reuniões entre a pesquisadora e orientadora deste estudo. O 

questionário de pós-avaliação contém mais perguntas fechadas, contemplando 

80% (4/5) do total. O objetivo foi coletar as opiniões dos alunos em relação as 

heurísticas que foram definidas para apoiar a derivação de casos de teste a partir 

do modelo statechart. 

4.8.4 Preparações da avaliação  

 

Nós fornecemos aula sobre os elementos que compõem os casos de teste 

pela norma IEEE 829 – 2008, uma breve introdução sobre os elementos que 

compõe o statechart e as heurísticas definidas (para derivar os casos de teste a 

partir do statechart) aos participantes do grupo (18 alunos). 

Por fim, a avaliação foi executada. O tempo gasto em cada atividade foi a 

seguinte: 

 Aulas sobre os elementos que compõe o statechart e os casos de teste, 

como também um treinamento sobre as heurísticas para derivar casos 

de teste a partir de modelos statechart: 1hora 

 Aplicação da avaliação: 1hora 

O tempo gasto para executar a avaliação qualitativa foi de 2 horas. Além 

deste tempo de execução, teve o tempo gasto na preparação de slides, material 

usado na avaliação e o tempo requerido para analisar os resultados. Assim, o 

tempo total foi de aproximadamente 240 horas. 
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4.8.5 Participantes 

 

 Os participantes foram identificados na disciplina de Especificação de 

Requisitos e Validação de Sistemas (IF671), ou seja, 18 alunos aplicaram as 

heurísticas para derivar os casos de testes a partir do modelo statechart e, em 

seguida, todos os indíviduos responderam a um questionário para avaliar 

qualitativamente as heurísticas. O pré-requisito para participar desta avaliação 

era ter feito parte do experimento controlado (sujeitos que participaram do grupo 

controle e do grupo experimental) que foi realizado anteriormente na turma como 

parte do processo de avaliação. 

4.8.6 Métricas utilizadas 

 

Foram consideradas duas variáveis dependentes com base na métrica 

relacionada para avaliar as heurísticas definidas para derivação de casos de 

teste: grau de uso correto das heurísticas e grau de obtenção dos mesmos casos 

de teste. Será descrito, a seguir:  

a) Grau de uso correto das heurísticas: Se as heurísticas utilizadas 

para derivar os casos de teste foram usadas corretamente. 

b) Grau de obtenção dos mesmos casos de teste: Se as heurísticas 

ajudam a obter os mesmos casos de teste por indivíduos diferentes. 

 Para responder as perguntas fechadas, utilizou-se uma escala de cinco 

pontos do tipo Likert (LIKERT, 1932), para os quais atribuiu-se uma escala 

qualitativa e outra quantitativa, a saber: discordo totalmente (1), discordo 

parcialmente (2), neutro (3), concordo parcialmente (4) e concordo totalmente 

(5).  

No aspecto quantitativo, este trabalho baseou-se na estatística descritiva, 

a qual se preocupa em descrever os dados e transformá-los em informações. A 

atividade prática utilizada para avaliar as heurísticas teve o objetivo de medir o 

grau de uso correto das heurísticas utilizadas para derivar os casos de teste 

pelos participantes do grupo e de medir o grau de obtenção dos mesmos casos 

de teste por participantes diferentes. 
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4.8.7 Análise das heurísticas por participante 

 

 O apêndice I apresenta as análises realizadas nos casos de teste (CT) 

gerados através da aplicação das heurísticas por cada participante (P). Foi 

disponibilizada uma atividade (ver apêndice E) para os participantes aplicarem 

as heurísticas que foram definidas para gerar casos de teste. No geral, haviam 

10 casos de teste para serem derivados a partir do modelo statechart entregue. 

 A partir da análise feita nos casos de teste gerados, podemos identificar 

dois itens: i) se as heurísticas foram utilizadas corretamente na derivação dos 

casos de teste e ii) identificar quais casos de teste (que testam a mesma coisa) 

foram feitos por mais de um participante.  

 Para auxiliar na análise dos casos de teste, foi utilizada uma legenda para 

enumerar as heurísticas: corretas (1), erradas (0). Para as heurísticas que 

ficaram em branco consideramos como errada. 

 Foi observado, que o P1 derivou 40% de (4/10) dos CT existentes. Em 

relação ao grau de uso correto, o P1 usou 80% (12/15) das heurísticas corretas 

na derivação do CT 1; 73.33% (11/15) no CT 2; 73.33% (11/15) no CT 3 e 73.33% 

(11/15) no CT 4. Assim, percebemos que existe pouca diferença no grau de uso 

correto das heurísticas entre os CT analisados (ver Tabela 1 no apêndice I). 

 O P2 derivou 60% de um total de (6/10) dos CTs existentes. Em relação 

ao grau de uso correto, o P2 usou 80% (12/15) das heurísticas de forma correta 

na derivação do CT 1; 80% (12/15) no CT 2; 93.33% (14/15) no CT 3; 93.33% 

(14/15) no CT 4; 86,66% (13/15) no CT 5 e 86.66% (13/15) no CT 6 (ver Tabela 

2 no apêndice I). 

O P3 derivou 60% de um total de (6/10) dos CTs existentes. Em relação 

ao grau de uso correto, o P3 usou 53.33% (8/15) das heurísticas de forma correta 

na derivação do CT 1; 73.33% (11/15) no CT 2; 66.66% (10/15) no CT 3; 66.66% 

(10/15) no CT 4; 66.66% (10/15) no CT 5 e 60% (9/15) no CT 6 (ver Tabela 3 no 

apêndice I). 

O P4 derivou 60% de um total de (6/10) dos CTs existentes. Em relação 

ao grau de uso correto, o P4 usou 86.66% (13/15) das heurísticas de forma 

correta na derivação do CT 1; 86.66% (13/15) no CT 2; 66.66% (10/15) no CT 3; 

66.66% (10/15) no CT 4; 73.33% (11/15) no CT 5 e 80% (12/15) no CT 6 (ver 

Tabela 4 no apêndice H). 
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O P5 derivou 40% de um total de (4/10) dos CTs. Em relação ao grau de 

uso correto, o P5 usou 73,33% (11/15) das heurísticas de forma correta na 

derivação dos CT 1, 2 3 e 4 (ver Tabela 5 no apêndice I). 

O P6 derivou 40% de um total de (4/10) dos CTs existentes. Em relação 

ao grau de uso correto, o P5 usou 80% (12/15) das heurísticas de forma correta 

na derivação do CT 1; 66.66% (10/15) no CT 2; 80% (12/15) no CT 3 e 93.33% 

(14/15) no CT 4 (ver Tabela 6 no apêndice I). 

O P7 derivou 60% de um total de (6/10) dos CTs existentes. Em relação 

ao grau de uso correto, o P7 usou 66.66% (10/15) das heurísticas de forma 

correta na derivação do CT 1; 53.33% (8/15) no CT 2; 73.33% (11/15) no CT 3; 

73.33% (11/15) no CT 4; 80% (12/15) no CT 5 e 80% (12/15) no CT 6 (ver Tabela 

7 no apêndice I). 

O P8 derivou 60% de um total de (6/10) dos CTs existentes. Em relação 

ao grau de uso correto, o P8 usou 60% (9/15) das heurísticas de forma correta 

na derivação do CT 1; 66.66% (10/15) no CT 2; 0% (0/15) nos CTs 3 e 4; 66.66% 

(10/15) no CT 5 e 73.33% (11/15) no CT 6 (ver Tabela 8 no apêndice I). 

O P9 derivou 40% de um total de (4/10) dos CTs existentes. Em relação 

ao grau de uso correto, o P9 usou 73.33% (11/15) das heurísticas de forma 

correta nos CT 1,2,3 e 4 (ver Tabela 9 no apêndice I). 

O P10 derivou 60% de um total de (6/10) dos CTs existentes. Em relação 

ao grau de uso correto, o P10 usou 60% (9/15) das heurísticas de forma correta 

na derivação do CT 1 e 2; 73.33% (11/15) nos CTs 3 e 4; 66.66% (10/15) nos 

CTs 5 e 6 (ver Tabela 10 no apêndice I). 

O P11 derivou 40% de um total de (4/10) dos CTs existentes. Em relação 

ao grau de uso correto, o P11 usou 66.66% (10/15) das heurísticas de forma 

correta na derivação do CT 1; 60% (9/15) no CT 2; 53.33% (8/15) no CT 3; 

46.66% (7/15) no CT 4 (ver Tabela 11 no apêndice I.). 

O P12 derivou 40% de um total de (4/10) dos CTs existentes. Em relação 

ao grau de uso correto, o P12 usou 66.66% (10/15) das heurísticas de forma 

correta na derivação do CT 1 e 73.33% (11/15) nos CTs 2 ,3 e 4 (ver Tabela 12 

no apêndice I). 

O P13 derivou 30% de um total de (3/10) dos CTs existentes. Em relação 

ao grau de uso correto, o P13 usou 93.33% (14/15) das heurísticas de forma 
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correta na derivação do CT 1 e 2 e 66.66% (10/15) no CT 3 (ver Tabela 13 no 

apêndice I). 

O P14 derivou 30% de um total de (3/10) dos CTs existentes. Em relação 

ao grau de uso correto, o P14 usou 93.33% (14/15) das heurísticas de forma 

correta na derivação do CT 1; 80% (12/15) no CT 2 e 73.33% (11/15) no CT 3 

(ver Tabela 14 no apêndice I). 

O P15 derivou 90% de um total de (9/10) dos CTs existentes. Em relação 

ao grau de uso correto, o P15 usou 60% (9/15) das heurísticas de forma correta 

na derivação do CT 1, 2, 9; 80% (12/15) no CT3; 86.66% (13/15) no CT 4,7 e 8; 

53.33% (8/15) no CT 5 e 73.33% (11/15) no CT 9 (ver Tabela 15 no apêndice I). 

O P16 derivou 20% de um total de (2/10) dos CTs existentes. Em relação 

ao grau de uso correto, o P16 usou 66.66% (10/15) das heurísticas de forma 

correta na derivação do CT 1 e 73.33% (11/15) no CT 2 (ver Tabela 16 no 

apêndice I). 

O P17 derivou 60% de um total de (6/10) dos CTs existentes. Em relação 

ao grau de uso correto, o P17 usou 83.33% (3/15) das heurísticas de forma 

correta na derivação do CT 1 e 2; 93.33% (14/15) no CT 3, 4 e 5; 73.33% (11/15) 

no CT 6 (ver Tabela 17 no apêndice I). 

O P18 derivou 60% de um total de (6/10) dos CTs existentes. Em relação 

ao grau de uso correto, o P18 usou 80% (12/15) das heurísticas de forma correta 

na derivação do CT 1; 73.33% (11/15) no CT 2 e 86.66% (13/15) nos CTs 3, 4, 

5 e 6 (ver Tabela 18 no apêndice I). 

Portanto, a partir da análise descrita acima relacionando os casos de teste 

gerados por cada participante com as heurísticas, percebemos que os resultados 

apresentados são parecidos em relação ao uso correto das heurísticas na 

derivação dos casos de teste. 

Assim, podemos inferir qua a hipótese nula é rejeitada em favor da 

alternativa de que o uso das heurísticas foi usado de forma correta. 

A partir da Tabela 15, foi observado também que alguns CTs (que testam 

a mesma coisa) foram derivados por participantes diferentes. 

Diante da análise feita na tabela, foi percebido que os CT 1 e CT 2, foram 

obtidos pelos participantes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ou 

seja, 88,88%. O CT 3, foi obtido pelos participantes 1,2, 3, 4,5, 7,8,9, 10, 11, 12, 

15, 17, 18, ou seja, 83.33%. O CT 4, foi obtido pelos participantes 
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1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,17,18, ou seja, 77.77%. Os CT 5 e CT 6, foram 

obtidos pelos participantes 2,3,4,6,7,8,10,11,15,17, ou seja, 55,55%. O CT 7, foi 

obtido pelos participantes 2,14 e 18, ou seja, 16.66%. O CT 8, foi obtido pelos 

participantes 2,12,14 e 18, ou seja, 22.22%. Já o CT 9, foi obtido apenas pelo 

participante 14, ou seja, 5,55% e o CT 10 não foi obtido por nenhum participante. 

A partir dessa análise, observamos que a maioria dos casos de teste 

foram derivados por diferentes participantes, com exceção apenas do CT 9 que 

foi obtido por um participante e o CT 10 que não foi obtido por nenhum 

participante. Assim, podemos concluir que a hipótese nula é rejeitada e que as 

heurísticas ajudam a obter os mesmos casos de teste por indivíduos diferentes. 

 

Tabela 15 - Análise nos casos de teste por participante que testam a mesma 
coisa 

 P1 P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

P1
0 

P1
1 

P1
2 

P1
3 

1
4 

P1
5 

P1
6 

P1
7 

P1
8 

CT
1 

X  X X X X X X X X  X X X X X X X 

CT
2 

X  X X X X X X X X  X X X X X X X 

CT
3 

X X X X X  X X X X X X  X X  X X 

CT
4 

X X X X X  X X X X X X   X  X X 

CT
5 

 X X X  X X X  X X    X  X  

CT
6 

 X X X  X X X  X X    X  X  

CT
7 

 X             X   X 

CT
8 

 X             X   X 

CT
9 

              X    

CT
10 

                  

Fonte: AUTOR, 2016 
 



123 
  

4.8.8 Perfil dos participantes da avaliação das heurísticas 

 Os participantes que fizeram parte desta avaliação qualitativa são os 

mesmos sujeitos que participaram da primeira parte da avaliação deste trabalho, 

ou seja, possuem o mesmo perfil. Esses participantes fizeram parte do grupo 

experimental e do grupo controle do experimento controlado (ver seção 4.5). 

4.8.9 Análise do questionário Pós-avaliação das heurísticas 

 

 Foi pedido ao grupo da avaliação qualitativa para que preenchessem o 

questionário da Pós-avaliação, a fim de obter opiniões relacionadas as 

heurísticas. Nós fornecemos 5 questões, das quais apenas 3 (apresentadas na 

Tabela 16) eram objetivas e poderiam ser respondidadas usando a seguinte 

escala: (DT)Discordo totalmente (1), (DP) Discordo parcialmente (2), (N) Neutro 

(3), (CP) Concordo parcialmente (4), (CT) Concordo totalmente (5).  Os 

resultados da avaliação das heurísticas estão listados na Tabela 17. A partir dos 

resultados, observamos que 29.8% dos participantes disseram que concordam 

totalmente que as heurísticas definidas auxiliam na derivação de casos de teste 

a partir de statechart. 

Foi perguntado também aos participantes, em relação as heurísticas 

presentes no guia referêncial (apêndice H), quais não conseguiram realizar 

satisfatoriamente e apenas 26.66% (4/15) das heurísticas foram apontadas (h2, 

h8, h13 e h15). Os demais 72.2% dos participantes disseram não sentir 

dificuldade nas heurísticas (ver Figura 30). 

 

Figura 30 - Heurísticas realizadas não satisfatoriamente 

 

Fonte: AUTOR, 2016 
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Tabela 16 - Afirmações usadas para avaliar as heurísticas 
                                        

Número 
 

Afirmações 

1 As descrições das heurísticas para derivar casos de teste são 
compreensíveis 

2 As heurísticas envolvem todos os elementos do statechart 

3 Você sentiu dificuldade para aplicar as heurísticas 

4 Caso tenha selecionado as opções 3, 4 ou 5 na questão 
anterior, marque as heurísticas que não conseguiu realizar 

satisfatoriamente presentes no guia referencial recebido 

5 Caso tenha selecionado opções na questão anterior, indique 
quais dificuldades você sentiu para aplicar cada heurística 

selecionada 

Fonte: AUTOR, 2016 
 
  
 

Tabela 17 - Resultado da avaliação das heurísticas 
Número  DT (%) DP (%) N (%) CP (%) CT (%) 

1      63.2  36.8 

2      5.3   42.1                      52.6 

3 42.1  31.6   21.1    5.3  

MÉDIA 14.0  10.5    8.8    36.8   29.8 

Fonte: AUTOR, 2016 
 

4.9 Sugestões referentes as heurísticas pelo grupo da avaliação 

qualitativa 

 

 Foi perguntado aos participantes se eles sentiram falta de alguma questão 

que poderia ter sido perguntada pela autora da pesquisa, mas não foi. Percebe-

se que a maioria, ou seja, 88.88% (16/18) dos participantes disseram não ter 

sentido falta de alguma pergunta sobre o nível de compreensão do assunto. Já 

11.11% (2/18) dos participantes deixaram algumas observações dizendo: “Tive 

facilidade para assimilar o que foi pedido mesmo faltando as aulas, portanto, o 

documento, para mim, está claro e intuitivo”; “O modelo aplicado no exemplo é 

ótimo para aprendizagem, mas padronizar o modelo seria ideal” (ver Tabela 18). 
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Tabela 18 - Sugestões referente as heurísticas 
                                        

Participante 
 

Sugestões 

16 Tive facilidade para assimilar o que foi pedido mesmo 
faltando as aulas, portanto, o documento, para mim, está 

claro e intuitivo 

18 O modelo aplicado no exemplo é ótimo para 
aprendizagem, mas padronizar o modelo seria ideal 

Fonte: AUTOR, 2016 
 

4.10 Considerações Finais 

 

Nesta seção, descrevemos o método empírico utilizado para avaliar a 

nossa abordagem. Foi realizado um experimento para investigar se as regras de 

mapeamento apoiam a derivação de statechart e a identificação de erros de 

incompletude e inconsistência em cenários C&L, como também foi apresentada 

a avaliação qualitativa e quantitativa utilizada para apoiar o experimento. 

 Foi descrito também, nessa seção, a avaliação qualitativa e quantitativa 

realizada para avaliar as heurísticas definidas para apoiar a derivação de casos 

de teste. No próximo capítulo, discutiremos os resultados obtidos neste trabalho, 

resumimos as principais contribuições, e indicamos alguns trabalhos futuros que 

são necessários para melhorar a nossa abordagem. 
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Capítulo 

 

5 

Conclusões e Trabalhos Futuros 
 

Neste capítulo, discutimos os resultados obtidos nesta dissertação. Além 

disso, estão resumidas as principais contribuições, escopo e as limitações 

encontradas. Indicamos alguns trabalhos futuros que são necessários para 

melhorar a nossa abordagem.  
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5.1 Discussão 

 

A abordagem C&L é baseada em cenários descritos em linguagem natural 

e tem o propósito de ajudar a compreender o contexto do problema, afim de 

verificar possíveis erros de incompletude e inconsistência presentes no cenário. 

Esta dissertação propõe uma abordagem baseada em regras de 

mapeamento para derivar statechart a partir de C&L e heurísticas para apoiar a 

derivação de casos de teste a partir de statechart, de forma fácil, clara e 

sistemática. 

O capítulo 3 descreve as regras de mapeamento mostrando como cada 

elemento C&L é representado no statechart, como também as heurísticas 

utilizadas para criar annotations em statechart. O objetivo é verificar a existência 

de possíveis erros de incompletude e inconsistência no cenário. As regras de 

mapeamento são apresentadas na tabela 2, dividida em oito regras 

apresentadas de forma sequencial.  

Em seguida, informações adicionais são inseridas no statechart de acordo 

com as heurísticas definidas para criar annotations que, posteriormente, serão 

utilizados para derivar os casos de teste. Foi utilizado um exemplo ilustrativo 

para aplicar as regras de mapeamento. O cenário utilizado foi o “Enviar Pedido”, 

que faz parte do Sistema Broker Online utilizado por SARMIENTO (2015).  

Na sequência, são descritas as heurísticas para derivar casos de teste a 

partir de statechart. Essas heurísticas, foram definidas de maneira a contemplar 

todos os elementos pertencentes ao statechart. Foi utilizado um exemplo 

ilustrativo para aplicar as heurísticas e derivar os casos de teste. O exemplo 

utilizado foi o modelo statechart derivado a partir do cenário “Enviar Pedido”. 

O capítulo 4 descreve a avaliação da nossa abordagem. Inicialmente foi 

realizado um experimento com o objetivo de comparar a quantidade de erros de 

incompletude e inconsistencia detectados pelo grupo experimental e de controle. 

A avaliação foi feita considerando-se cinco variáveis dependentes: 

inconsistência, incompletude, tempo de implementação, grau de corretude e 

grau de semelhança entre os modelos. No segundo momento, foi realizada uma 

avaliação das heurísticas definidas para apoiar a derivação dos casos de teste 

a partir do modelo statechart, através de duas variáveis dependentes: grau de 

uso correto das heurísticas e o grau de obtenção dos mesmos casos de teste. 
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Os sujeitos foram alunos de diferentes cursos de graduação (Ciência da 

computação, Engenharia da computação e Sistemas de Informação), sendo a 

maior parte dos alunos cursando Sistemas de Informação. Os sujeitos em nosso 

experimento afirmaram que, anteriormente, tiveram algumas experiências com 

modelagem comportamental de sistemas (ver Figura 2). Além disso, eles tinham 

mais experiência com diagrama de caso de uso e a maioria dos sujeitos disse 

não ter experiência com statechart ou outro tipo de diagrama de estado. A 

maioria dos sujeitos também afirmou não ter experiência alguma com casos de 

teste. 

A partir dos statecharts produzidos pelos sujeitos, podemos concluir que 

as hipóteses H11 e H14 foram confirmadas, pois ao aplicar as regras de 

mapeamento o grupo experimental detectou mais erros de incompletude do que 

o grupo controle. Em relação ao grau de corretude foi percebido que os modelos 

de statecharts gerados por cada indivíduo através das regras de mapeamento 

apresentam corretude.  

Entretanto, as hipóteses H12, H13 e H15 foram refutadas, pois em relação 

aos erros de inconsistência não houve diferença entre a quantidade de erros 

detectados pelos dois grupos. Quanto ao tempo gasto para identificar erros de 

incompletude e inconsistência, o grupo experimental gastou mais tempo que o 

grupo controle. Essa diferença foi devido ao grupo experimental ter usado as 

regras de mapeamento para derivar o statechart e identificar erros de 

incompletude e inconsistência, enquanto que o grupo controle identificou erros 

de incompletude e inconsistência diretamente no cenário.  Já em relação ao grau 

de semelhança, notou-se que os modelos são de “baixa semelhança”, ou seja, 

não apresentam semelhança entre si.  

É possível que a escolha do cenário possa ter influenciado o resultado de 

ter mais erros de incompletude do que inconsistência. 

Foi observada uma discrepância entre os resultados do grau de corretude 

e do grau de semelhança. No caso do grau de corretude, os modelos derivados 

por cada participante foram avaliados individualmente, ou seja, os participantes 

tinham 14 elementos para mapear de C&L para statechart. A partir da análise 

feita em cada modelo, observou-se que todos os modelos apresentaram algum 

grau de corretude nos elementos statechart capturados de acordo com as regras 

de mapeamento definidas (ver Tabela 10).  
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Para avaliar o grau de semelhança foi necessário cruzar os modelos 

gerados por cada participante e analisá-los observando a semelhança das 

regras utilizadas corretamente para mapear os elementos do cenário. Foi 

percebido que a grande maioria das regras de mapeamento utilizadas 

corretamente para mapear os elementos de C&L para statechart não é utilizada 

corretamente em mais de um modelo.  

Com intuito de exemplificar, é possível observar na Tabela 10 que os 

modelos 1 e 3 apresentam um determinado grau de corretude respectivamente 

e, mesmo assim, na Tabela 11 ao cruzar os modelos 1 e 3, na linha representada 

pelo Id 2, o grau de semelhança é de 7.14%, ou seja, apenas dois elementos do 

cenário foram mapeados utilizando as mesmas regras. Portanto, mesmo os 

modelos apresentando um determinado grau de corretude não necessariamente 

devem apresentar o mesmo grau de semelhança entre si.  

Assim, inferimos que não existe relação entre esses resultados, visto que 

mesmo os participantes tendo gerado modelos considerados corretos em um 

determinado grau, o número de elementos semelhantes era pequeno e, de 

acordo com o coeficiente Kappa ,esses modelos apresentam baixa semelhança. 

Os sujeitos que participaram da avaliação qualitativa são os mesmos do 

experimento. A partir dos casos de teste gerados pelos sujeitos, concluímos que 

as heurísticas H11 e H12 foram confirmadas, pois as heurísticas foram usadas de 

maneira correta para capturar os casos de teste e as heurísticas ajudam a obter 

os mesmos casos de teste por indivíduos diferentes.  

Os seis participantes que aplicaram as regras de mapeamento 

preencheram um questionário pós-experimento para avaliar as regras. Dos 

resultados do questionário, podemos concluir que as regras de mapeamento são 

compreensíveis e que facilitam na identificação de erros de incompletude e 

inconsistência. 
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Os 18 participantes que aplicaram as heurísticas para derivar os casos de 

teste também preencheram um questionário para avaliar as heurísticas. A 

conclusão foi que 12 participantes (63.2%) disseram que as heurísticas são 

compreensíveis. Foi perguntado também se sentiram dificuldade para aplicar as 

heurísticas e oito participantes (42.1%) disseram não ter sentido dificuldade 

alguma. 

Portanto, uma vez que os indivíduos não tiveram dificuldades em usar as 

regras de mapeamento e as heurísticas, os resultados do experimento e da 

avaliação qualitativa indicam que as regras de mapeamento e as heuristicas são 

compreensiveis e fáceis de usar, embora os resultados sejam limitados pelo 

tamanho da amostra. 

5.2 Limitações do estudo 

 

Foram identificadas algumas limitações na abordagem como: 

 Encontar um cenário especificado em C&L que contemplasse todos 

os elementos principais do C&L para aplicar as regras de 

mapeamento definidas. Para isso foi necessário fazer adaptações 

no cenário utilizado; 

 Na derivação de statechart a partir de C&L não foi possível 

representar a regra R6. Talvez esta limitação tenha sido pelo fato 

do cenário utilizado não apresentar sentenças opcionais para 

representar no modelo statechart; 

 Foi detectada uma falha na regra R5, pois é possível ter mais de 

uma sentença dentro de um loop e da maneira que a regra está 

definida considera-se apenas uma setença dentro do loop. A 

limitação pode ter ocorrido por não ter achado um cenário com essa 

característica, ocasionando assim uma limitação para esta regra; 

 Devido a falta de relação correspondente entre os elementos da 

estrutura dos casos de teste com os elementos do statechart não 

foi possível definir regras que contemplassem a correspondência 

entre os elementos; 

 Algumas limitações foram encontradas no que se refere à 

disponibilidade dos sujeitos em participar da avaliação. É 
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necessário um número razoável de participantes para que 

possamos avaliar de forma adequada a abordagem proposta; 

 O período de execução do experimento e da avaliação pode ter 

influenciado na participação dos alunos. No experimento controlado 

relatado neste trabalho, os alunos encontravam em fase de 

finalização de um projeto de disciplina e isso colaborou para que 

grande parte da turma faltasse no dia em que o experimento foi 

rodado; 

 Na avaliação qualitativa, o fato da aula referente as heurísticas ter 

sido no mesmo dia da aplicação, por motivo de cronograma 

apertado, fez com que os alunos não tivessem tempo para praticar 

a aplicação das heurísticas. 

Nas próximas seções, algumas conclusões, considerações e trabalhos 

futuros são apresentados. 

5.3 Contribuições 

As principais contribuições deste trabalho consistem na proposta de: 

 Regras de mapeamento definidas para apoiar na derivação de 

statechart a partir de C&L e facilitar a identificação de erros de 

incompletude e inconsistência presentes em C&L; 

 Heurísticas definidas para apoiar a derivação de casos de teste a partir 

de modelos statecharts; 

 Um exemplo ilustrativo para demonstrar a aplicação das regras de 

mapeamento para derivar statechart; 

 Um exemplo ilustrativo para demonstrar a aplicação das heurísticas na 

derivação dos casos de teste. 

 Modelar em BPMN o processo de construção e verificação de C&L 

definido por LEITE et al. (2000), tornando-o mais claro, além de 

acrescentar mais uma forma para verificar C&L através da derivação 

de statechart e casos de teste. 

5.4 Trabalhos Futuros 

Para trabalhos futuros, as seguintes atividades podem ser realizadas:  
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 Desenvolver uma ferramenta CASE para automatizar a 

abordagem.  Esta ferramenta pode ser utilizada para produzir 

especificações C&L e guiar o Engenheiro de Requisitos para aplicar as 

regras de mapeamento definidas neste trabalho. O objetivo é identificar 

erros de incompletude e inconsistência, além de permitir implementar 

a derivação do statechart e, posteriormente, derivar casos de teste.  

 Aplicar a abordagem em um sistema real completo. A utilização 

das regras de mapeamento e das heurísticas para sistemas mais 

completos, especialmente no âmbito da indústria, iria ajudar a avaliar 

se a abordagem é adequada em diferentes domínios. Além de ser 

importante a realização de uma investigação mais aprofundada para 

avaliar seus custos e benefícios. Esta análise poderia ajudar a 

identificar quais regras e heurísticas necessitam de melhorias. 

 Realizar novos experimentos e novas avaliações qualitativas. 

Apesar dos resultados obtidos serem promissores, podemos 

considerá-los como preliminares. Além disso a replicação de novos 

experimentos e avaliações qualitativas devem ser realizadas com 

engenheiros de requisitos que especificam sistemas mais complexos. 

 Executar os casos de teste gerados a partir dos modelos 

statechart.  Verificar se a descrição dos passos necessários para 

executar o caso de teste é suficiente para realizar um teste completo.  

5.5 Considerações Finais 

O presente trabalho propõe regras de mapeamento para derivar statechart 

a partir de C&L. A aplicação dessas regras, permite identificar de maneira mais 

fácil e sistemática erros de incompletude e inconsistência presentes nos cenários 

através de uma linguagem semi-formal, além de incluir anotações (Annotations) 

no modelo statechart como, por exemplo, RNF de desempenho, limites de 

intervalos que são informações importantes para criar teste. 

Para complementar, a proposta deste trabalho definiu também heurísticas 

que tem o objetivo de derivar casos de teste de forma fácil, clara e sistemática, 

possibilitando a geração de casos de teste tanto das sequências de sucesso 

como de insucesso dos eventos. 
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Questionário Pré – Experimento 

 

Foi aplicado um questionário pré-experimento, a fim de conhecer o perfil 

dos indivíduos e a experiência em modelagem de sistemas. O arquivo que os 

indivíduos receberão é apresentado na página seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 



139 
  

Derivando statechart a partir de C&L 

Experimento 

Data: ____/_____/_____ 

Questionário Anônimo 

  

 

Questionário Pré – Experimento 

 

 O objetivo deste questionário é obter informações sobre o seu background 

em relação a modelagem de sistemas, engenharia de software e caos de teste. 

Suas respostas não afetam as outras atividades deste experimento, pois elas 

nos fornecem um simples contexto para a interpretação dos resultados.   

1) Em que nível acadêmico você está inscrito? 

  _____________________________________________ 

2) Em qual curso de graduação você está matriculado? 

                Ciência da Computação 

                Engenharia da Computação 

                Sistemas de Informação 

3) Você tem experiência profissional em Engenharia de Software? 

     Sim 

                Não 

 Se sim, por quanto tempo e quais as atividades que você já realizou 

profissionalmente? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________ 

4) Você já usou alguma linguagem de modelgem para descrever o 

comportamento de um sistema antes desta formação? 
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(  ) Não        (  ) Máquinas de estado      (  ) Petri-Nets     (  ) Statechart 

(  ) Diagrama de classe    (  ) Diagrama de atividade  (  ) Diagrama de Casos de 
uso     

(  ) Modelo de objetivos     (  ) Modelo de modelagem de processos de negócio 
BPMN 

Outra linguagem de modelagem? 
__________________________________________________ 

5) Escolha uma das alternativas em relação a seguinte declaração: 

“Eu sou experiente em statechart ou outro tipo de diagrama de estado”. 

 

6) Escolha uma das alternativas em relação a seguinte declaração: 

“Eu sou experiente em uma linguagem de modelagem de sistema 

diferente de statechart ou de outro tipo de diagrama de estado”. 

 

7) Escolha uma das alternativas em relação a seguinte declaração: 

“Eu sou experiente em derivar casos de teste a partir da descrição de 

cenários”. 
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Atividade do Grupo de Controle 

 

O grupo de controle recebeu a versão original do cenário pertencente ao 

Sistema de controle de qualidade do supermercado – JUMBO representados na 

linguagem C&L. Os erros de incompletude e os erros de inconsistência devem 

ser identificados diretamente no C&L. Os erros encontrados no cenário devem 

ser registrados. 
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Identificar erros de incompletude e de inconsistência diretamente no C&L 

Experimento  

Grupo: Controle                               Data: __/___/___ 

Hora do início: ___________ 

Hora do término:  ________________ 

 

1) Considere o cenário Inspecionar pertencente ao Sistema de controle de 

qualidade do supermercado – JUMBO, cujo as sentenças são apresentadas 

dentro dos Episódios apresentados abaixo.    

Cenário Nº: 1  

Título Inspecionar 

Objetivo Realizar controle alimentar nos alimentos 

Contexto 

Localização 

Geográfica 
Local, gôndola, depósito, Fábrica. 

Localização 

Temporal 
Todos os dias as 14 hs. 

Pre-condicões 

O sistema deve ser capaz de registrar todas as 

informações referentes a inspeção realizada 

nos alimentos. 

Pós-condições Espera-se resultado negativo na inspeção. 

Recursos  Folha de processo, tabela de alimentos, alimento, alimento 
seguro,  alimento não seguro, Inspecionar. 

Atores 
 Analista de qualidade, sistema de software. 

Episódios 

1. O analista de qualidade seleciona uma folha de processo. 
2. O sistema de software imprime a folha de processo selecionada. 
3. O analista de qualidade insere o número do lote do alimento.  
4. O sistema de software mostra a tabela de alimentos 

indicada.Restrição: a tabela será exibida em até 5 s. 
5. DO o analista de qualidade adiciona um alimento na talela de 

alimentos   WHILE o analista tem mais alimentos para adicionar na 
tabela. 

6. O sistema de software transmite informações para o gerente de 
qualidade. 

7. O analista de qualidade insere a data de vencimento no lote de 
entrada.  

8.  O sistema de software verifica a data de vencimento do alimento.  

file:///C:/Users/sivia_000/Google%20Drive/Mestrado%20UFPE/Dissertação/LEL.doc%23Hoja_proceso
file:///C:/Users/sivia_000/Google%20Drive/Mestrado%20UFPE/Dissertação/LEL.doc%23Hoja_proceso
file:///C:/Users/sivia_000/Google%20Drive/Mestrado%20UFPE/Dissertação/LEL.doc%23Alimento_seguro
file:///C:/Users/sivia_000/Google%20Drive/Mestrado%20UFPE/Dissertação/LEL.doc%23Alimento_seguro
file:///C:/Users/sivia_000/Google%20Drive/Mestrado%20UFPE/Dissertação/LEL.doc%23Alimento_seguro
file:///C:/Users/sivia_000/Google%20Drive/Mestrado%20UFPE/Dissertação/LEL.doc%23Analista_de_calidad
file:///C:/Users/sivia_000/Google%20Drive/Mestrado%20UFPE/Dissertação/LEL.doc%23Analista_de_calidad
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9. Se o alimento está próximo a vencer então o sistema indica 
alimento não seguro. 

10. Se o alimento não está próximo de vencer então o sistema indica 
alimento seguro. 

11. # VERIFICAR A CONFORMIDADE COM AS BOAS PRÁTICAS. 
12. CONTROLAR A QUALIDADE #. 
13. PREMIAR A QUALIDADE. 

Exceções 

3.1 IF o sistema de software indica que o número do lote não existe 

THEN o analista de qualidade entra novamente com o número do lote. 

4.1 IF o sistema de software não encontra a tabela de alimento THEN 

o sistema de software solicita a entrada da tabela de alimentos. 

5.1 IF O analista de qualidade não encontra a folha de processo no 

momento THEN o analista de qualidade informa ao chefe de 

qualidade para suspender a inspeção. 



144 
  

2) A partir do cenário apresentado acima, inspecionar e registrar os 

possíveis erros de inconsistência e incompletude identificados, reescrevendo 

como deveria ficar a nova sequência dos episódios dentro do cenário. 

Obs: Ao reescever a sequência dos episódios, destaque os erros de 

inconsistência e incompletude que você identificou. 

Neste experimento, Erros de inconsistência são caracterizados, por exemplo, 

por informações divergentes no mesmo cenário, informações colocadas em local 

errado ou um episódio com fluxo (caminho) que nunca será alcançado. Erros de 

incompletude são caracterizados por sentenças presentes no episódio do 

cenário nas quais estejam faltando alguma informação comportamental 

importante para que o cenário seja executado e compreendido de forma 

completa. 
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Atividade do Grupo Experimental 

 

O grupo experimental recebeu a versão do cenário Inspecionar 

pertencente ao Sistema de controle de qualidade do supermercado – JUMBO 

representados na linguagem C&L. Este grupo, utiliza as regras de mapeamento 

para derivar o modelo statechart e identificar erros de incompletude e 

inconsistência. Os erros encontrados no cenário devem ser registrados. 
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Identificar erros de inconsistência e incompletude derivando statechart a 
partir do C&L utilizando as regras de mapeamento. 

Experimento 

Grupo: Usando as regras de mapeamento para derivar o statechart                 

Data: ____/_____/_____            

Hora do início: ___________ 

Hora do término:  ________________ 

 

1) Considere o cenário Inspecionar pertencente ao sistema de controle de 

qualidade de um supermercado, cujo as sentenças são apresentadas dentro dos 

Episódios apresentados abaixo.    

Cenário Nº: 1  

Título Inspecionar 

Objetivo Realizar controle alimentar nos alimentos 

Contexto 

Localização 

Geográfica 
Local, gôndola, depósito, Fábrica. 

Localização 

Temporal 
Todos os dias as 14 hs. 

Pre-condicões 

O sistema deve ser capaz de registrar todas as 

informações referentes a inspeção realizada 

nos alimentos. 

Pós-condições Espera-se resultado negativo na inspeção. 

Recursos  Folha de processo, tabela de alimentos, alimento, alimento 
seguro,  alimento não seguro, Inspecionar. 

Atores 
 Analista de qualidade, sistema de software. 

Episódios 

1. O analista de qualidade seleciona uma folha de processo. 
2. O sistema de software imprime a folha de processo selecionada. 
3. O analista de qualidade insere o número do lote do alimento. 
4. O sistema de software mostra a tabela de alimentos indicada. 
5. DO o analista de qualidade adiciona um alimento na talela de 

alimentos   WHILE o analista tem mais alimentos para adicionar na 
tabela. 

6. O sistema de software transmite informações para o gerente de 
qualidade. 

file:///C:/Users/sivia_000/Google%20Drive/Mestrado%20UFPE/Dissertação/LEL.doc%23Hoja_proceso
file:///C:/Users/sivia_000/Google%20Drive/Mestrado%20UFPE/Dissertação/LEL.doc%23Hoja_proceso
file:///C:/Users/sivia_000/Google%20Drive/Mestrado%20UFPE/Dissertação/LEL.doc%23Alimento_seguro
file:///C:/Users/sivia_000/Google%20Drive/Mestrado%20UFPE/Dissertação/LEL.doc%23Alimento_seguro
file:///C:/Users/sivia_000/Google%20Drive/Mestrado%20UFPE/Dissertação/LEL.doc%23Alimento_seguro
file:///C:/Users/sivia_000/Google%20Drive/Mestrado%20UFPE/Dissertação/LEL.doc%23Analista_de_calidad
file:///C:/Users/sivia_000/Google%20Drive/Mestrado%20UFPE/Dissertação/LEL.doc%23Analista_de_calidad
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7. O analista de qualidade insere a data de vencimento no lote de 
entrada. 

8.  O sistema de software comprova a data de vencimiento do 
alimento.  

9. Se o alimento está próximo a vencer então o sistema indica 
alimento não seguro. 

10. Se o alimento não está próximo de vencer então o sistema indica 
alimento seguro. 

11. # VERIFICAR A CONFORMIDADE COM AS BOAS PRÁTICAS. 
12. CONTROLAR A QUALIDADE #. 
13. PREMIAR A QUALIDADE. 

Exceções 

3.1 IF o sistema de software indica que o número do lote não existe 

THEN o analista de qualidade entra novamente com o número do lote. 

4.1 IF o sistema de software não encontra a tabela de alimento THEN 

o sistema de software solicita a entrada da tabela de alimentos. 

5.1 IF O analista de qualidade não encontra a folha de processo no 

momento THEN o analista de qualidade informa ao chefe de 

qualidade para suspender a inspeção. 
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2) Levando em consideração todas as regras do mapeamento definidas 

abaixo, aplique-as para derivar o statechart a partir do cenário apresentado a 

cima.  
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3) Através da aplicação das regras identifique e os erros de inconsistência e 

incompletude existentes no cenário. Registre os erros de inconsistência e 

incompletude identificados reescrevendo como deveria ficar a nova sequência 

dos episódios dentro do cenário. 

OBS: Ao reescrever a sequência dos episódios, destaque os erros de 

inconsistência e erros de incompletude que você identificou. 

Neste experimento, Erros de inconsistência são caracterizados, por 

exemplo, por informações divergentes no mesmo cenário, informações 

colocadas em local errado ou um episódio com fluxo (caminho) que nunca 

será alcançado. Erros de incompletude são caracterizados por sentenças 

presentes no episódio do cenário nas quais estejam faltando alguma 

informação comportamental importante para que o cenário seja executado e 

compreendido de forma completa. 

 Elementos C&L Elementos Statecharts 

R1 Título Super-Estado 

R2 Episódio sentença Simples Estado (Tarefa) sequencial 

R3 Resultado da execução da 
sentença 

Evento e/ou condição da Transição 

R4 

 
Episódio Sentença 

condicional 

 

Estados que apresentam fluxos alternativos 
(caminho de sucesso e insucesso) 

 
R5 

 
Episódio Sentença Loop 

Transição com 
repetições no mesmo 

estado 

Estado 
Transição com repetições no mesmo estado 

R6 Episódio Sentença 
Opcional 

Evento de transição 
(tarefa opcional pode 

ser executada 
repetidamente ou 

possivelmente pode 
não ser executada). 

Estado 
Evento de transição (tarefa opcional pode ser 

executada ou possivelmente pode não ser 
executada). 

R7 Episódio Sentença 
Concorrente 

Estado ortogonal (Estado AND) – vários 
estados executando tarefas paralelamente. 

R8 Contexto: Pré e Pós-
condição; Informações de 

qualidade; Restrição 

Annotations 
(Informações adicionais). Condições nas 

transições; Dados: (entrada, saída, intervalos 
esperados) e RNF de desempenho. 
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Questionário Pós – Experimento 

Foi realizado um questionário pós-experimento com o grupo experimental. 

O objetivo deste questionário foi detectar as opiniões dos indíviduos sobre as 

regras de mapeamento utilizadas no processo de derivação de statechart a partir 

de C&L. O arquivo que os indivíduos receberam é apresentado na página 

seguinte. 
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Identificar erros de inconsistência e incompletude derivando statechart a 
partir do C&L utilizando as regras de mapeamento. 

Experimento 

Grupo: Usando as regras de mapeamento para derivar o statechart         

Data: ____/_____/_____         

Questionário Anônimo 

 

Questionário para avaliar as Regras de mapeamento 

 

 Esta pesquisa irá contribuir com a dissertação de mestrado da aluna Silvia 

Pereira de Azevedo Sousa da Universidade Federal de Pernambuco, sob a 

orientação da professora Drª Carla Silva 

 Este questionário tem como objetivo avaliar as regras de mapeamento 

criadas para auxiliar o processo de transformação de cenários escritos em 

Linguagem Natural (LN) para modelos semi-formais, ou seja, transformar C&L 

em statechart. As regras de mapeamento são organizadas em uma tabela 

contemplando os elementos de C&L e do statechart, respectivamente. 

Para cada uma das afrmações abaixo com escala de 1 à 5, as respostas 

possíveis são: 

1. Discordo totalmente 
2. Discordo parcialmente 
3. Neutro (não concordo, nem discordo) 
4. Concordo parcialmente 
5. Concordo totalmente 
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1) As descrições das regras de mapeamento para derivar statechart a partir 

de C&L são compreensíveis. 

 

Se a resposta da pergunta não for 4 ou 5, indique quais mudanças podem ser 

feitas nas regras para torná-las mais compreensíveis. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________. 

2) A notação do C&L é fácil de compreender. 

 

3) A notação do statechart é fácil de compreender. 

 

4) Você sentiu dificuldade para aplicar as regras de mapeamento? 

 

Se a resposta anterior foi 3, 4 ou 5, indique quais dificuldades você sentiu 

para aplicar as regras. 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________. 

5) As regras de mapeamento são fácéis de ser utilizadas ao ponto de não 

deixar dúvidas sobre como cada regra deve ser executada.  

 

6) Caso tenha selecionado as opções 1, 2 ou 3 na questão anterior, marque 

as regras que não conseguiu realizar satisfatoriamente: 

            a)1  b) 2  c) 3   d) 4  e) 5  f) 6  g) 7  h) 8 

7) Você acha que o modelo de statechart ajuda na compreensão do 

comportamento do sistema 

 

8) A derivação para statechart facilita a detecção de erros de inconsistência 

no cenário 

     

 

9) A derivação para statechart facilita a detecção de erros de incompletude 

no cenário. 

 

Você sentiu falta de alguma questão? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________. 
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Atividade para Avaliação Qualitativa. 

 

Este grupo recebeu o modelo statechart referente ao cenário Inspecionar. 

O objetivo desta avaliação qualitativa, é avaliar a opinião dos indivíduos sobre 

as heurísticas para derivar casos de teste através de um questionário. O arquivo 

que os indivíduos receberam é apresentado na página seguinte. 
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Derivar casos de teste a partir do statechart através de heurísticas 

Avaliação Qualitativa 

Grupo: usando as heurísticas 

Data: _____/______/_______. 

Hora do início: ___________ 

Hora do término:  ________________ 

 

 

1) Considere o modelo statechart abaixo. Aplique as heurísticas para 
elaborar casos de teste a partir do statechart. (As heurísticas seguem no 
Guia. 
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Questionário para avaliar as Heurísticas 

 

Esta pesquisa irá contribuir com a dissertação de mestrado da aluna Silvia 
Pereira de Azevedo Sousa da Universidade Federal de Pernambuco, sob a 
orientação da professora Drª Carla Silva. A pesquisa é anônima. 

Este questionário tem como objetivo avaliar as heurísticas que foram 
definidas para apoiar a derivação de casos de teste a partir do modelo statechart.  

Nas questões com escala de 1 à 5, as respostas possíveis são: 

1. Discordo totalmente 
2. Discordo parcialmente 
3. Neutro (não concordo, nem discordo) 
4. Concordo parcialmente 
5. Concordo totalmente 
 

1) As descrições das heurísticas para derivar casos de teste são 

compreensíveis? 

 

Se a resposta da pergunta não for 4 ou 5, indique quais mudanças podem ser 

feitas nas heurísticas para torná-las mais compreensíveis. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________. 

2) As heurísticas envolvem todos os elementos do statechart? 

 

F 
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Você sentiu dificuldade para aplicar as heurísticas? 

 

3) Caso tenha selecionado as opções 3, 4 ou 5 na questão anterior, marque 

as heurísticas que não conseguiu realizar satisfatoriamente: 

            1(  )  2(  )  3 (  )  4( )  5 ( ) 6 ( ) 7( ) 8( ) 9( ) 10( ) 11 ( ) 12( ) 13( ) 14 ( ) 15 

( ) 

4) Caso tenha selecionado opções na questão anterior, indique quais 

dificuldades você sentiu para cada aplicar cada heurística selecionada. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__. 

Você sentiu falta de alguma pergunta? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________. 
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  Guia Referencial (Experimento) 

 

O grupo experimental que aplicou as regras de mapeamento para derivar 

statechart recebeu um guia referencial com as descrições das regras de 

mapeamento e um exemplo ilustrativo, além das herísticas para criação de 

annotations no statechart. 
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   Guia Referencial 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Regras de mapeamento 

                 

 Elementos C&L Elementos Statecharts 

R1 Título Super-Estado 
R2 Episódio sentença 

Simples 
Estado (Tarefa) sequencial 

R3 Resultado da execução 
da sentença 

Evento e/ou condição da Transição 

R4 

 
Episódio Sentença 

condicional 

 

Estados que apresentam fluxos alternativos 
(caminho de sucesso e insucesso) 

 
R5 

 
Episódio Sentença Loop 

Transição com 
repetições no 
mesmo estado 

Estado 
Transição com repetições no mesmo estado 

R6 Episódio Sentença 
Opcional 

Evento de transição 
(tarefa opcional pode 

ser executada 
repetidamente ou 

possivelmente pode 
não ser executada). 

Estado 
Evento de transição (tarefa opcional pode 
ser executada ou possivelmente pode não 

ser executada). 

R7 Episódio Sentença 
Concorrente 

Estado ortogonal (Estado AND) – vários 
estados executando tarefas paralelamente. 

R8 Contexto: Pré e Pós-
condição; Informações 
de qualidade; Restrição 

Annotations 
(Informações adicionais). Condições nas 

transições; Dados: (entrada, saída, 
intervalos esperados) e RNF de 

desempenho. 
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       Descrição das regras de mapeamento 

 

Regra 1 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Regra 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título Super- estado 

Descrição:  Em C&L o título identifica o cenário utilizado e deve 

ser exclusivo. Em statecharts, o super-estado representa o estado 

maior delimitando a aplicação do sistema. Portanto, na linha (1) da 

tabela 2 o título é mapeado como super-estado em statechart. 

 

Episódio sentença 
simples 

Estado/ tarefas 
sequenciais 

Descrição:   O episódio de sentença simples em C&L representa o 

fluxo principal necessário para completar o cenário, representado 

por uma sequência de sentenças (atividades) onde tudo funciona 

como esperado. Cada sentença pode ser vista como uma tarefa e é 

definida por uma sequência de no mínimo duas atividades 

executadas seguidamente. No statechart, um estado é representado 

pela execução de uma tarefa. A realização de uma tarefa (estado) 

conduz a uma transição para outro estado que representa outra 

tarefa a ser executada na sequência. Assim, uma sentença do 

episódio simples é mapeada como um estado com tarefas 

sequencias em statechart na linha (2) da tabela 2. 
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Regra 3 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regra 4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado da execução da 
sentença 

Evento da transição 

Descrição:   O resultado da sentença em C&L representa o resultado 

após a execução da tarefa representada na sentença. Já no 

statechart, a conclusão de um estado causa uma transição para outro 

estado. Note que a transição utiliza eventos e/ou condições para que 

um estado mude para o outro. O evento é o resultado da conclusão 

do estado e a condição é algo que deve ser verdadeiro, ou então a 

transição não será executada. Sendo assim, o resultado de uma 

sentença é mapeado como um evento de uma transição no statechart 

na linha (3) da tabela 2. 

 

 
Episódio sentença 

condicional 

 

Estados que apresentam 

fluxos alternativos 

(caminho de sucesso e 

insucesso) 

 
Descrição:  O episódio de sentença condicional em C&L é 

representado por um fluxo de exceção que apresenta 

sentenças alternativas que dependem ser de uma condição 

interna ou externa para serem executadas. No statechart, 

estados que apresentam fluxos alternativos (caminho de 

sucesso e insucesso) representam estados alternativos. 

Assim, a transição parte de um estado para estados 

alternativos diferentes a depender da condição satisfeita. 

Desse modo, uma sentença condicional é mapeada como 

estados que apresentam fluxos alternativos (caminho de 

sucesso e insucesso) no statechart na linha (4) da tabela 2. 
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Regra 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regra 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Episódio sentença loop 

Estado/ transição com 
repetições no mesmo 

estado  
Descrição:   O episódio de sentença loop em C&L identifica 

repetições na estrutura da sentença enquanto a condição seja 

satisfeita. Em statechart, um loop é representado como uma 

transição que apresenta uma condição se repete em um mesmo 

estado. A condição de parada do loop será quando a condição 

presente na transição não for mais satisfeita, ou seja, a execução 

do loop é parada passando para o próximo estado a ser 

executado. Desta maneira, a sentença loop é mapeada como um 

estado que possui uma transição apresentando uma condição 

para que o evento seja modificado e a tarefa (estado) seja 

concluída no statechart na linha (5) da tabela 2. 

 

 

 
Episódio sentença 

opcional 

Estado/ Evento de transição 
(tarefa opcional pode ser 
executada ou possivelmente 
pode não ser executada). 

Descrição: O episódio de sentença opcional em C&L identifica 

ações que podem ou não serem executadas. Em statechart, uma 

execução opcional dentro de uma sequência, possivelmente uma 

das tarefas (estados) podem não ser executadas sempre, podem ser 

executadas zero ou mais vezes ou podem ser executados uma ou 

mais vezes. Assim, o episódio de sentença opcional é mapeado 

como uma tarefa opcional no statechart na linha (6) da tabela 2. 
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Regra 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Regra 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Episódio sentença 

concorrente 

Estado ortogonal (Estado 
AND) – vários estados 
executando tarefas 
paralelamente 

Descrição:  Sentenças concorrentes em C&L ocorrem 

paralelamente e são limitadas pelo símbolo “#”. No statechart, o 

estado ortogonal (Estado AND), representa vários estados 

executando ao mesmo tempo. Desta forma, sentenças 

concorrentes são mapeadas como estados ortogonais/paralelos 

em statechart na linha (7) da tabela 2. 

Contexto: Pré e Pós-
condição; 
Informações de 
qualidade; Restrição 

Annotations 

(Informações adicionais). 
Condições nas transições; 
Dados: (entrada, saída, 
intervalos esperados) e RNF de 
desempenho. 

Descrição:    Em C&L, as pré e pós-condições do contexto são 

usados em situações do sistema antes do cenário ser iniciado e 

quando os episódios são realizados respectivamente. Esses 

atributos são importantes na modelagem de sistemas concorrentes 

(LEITE et al., 1990). Já as restrições são sentenças declarativas que 

restrigem a qualidade do sistema. No statechart, as informações 

importantes como as condições presentes nas transições, dados 

(entrada, sáida e intervalos esperrados), RNF de desempenho e 

qualidades são capturados em Annotations para refinar o modelo 

statechart proporcionando uma verificação contínua referente a 

incompletude, inconsistência, omissões e ambiguidades nos 

cenários utilizados. Desta maneira, na linha (8) da tabela 2 as pré, 

pós- condições e as restrições são mapeadas como Annotations no 

statechart. 
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Heurísticas para criar os annotations em statecharts: 

 Pré e pós condições são capturados em Annotations como 

       “breve notificação”; 

 Os dados são anotados em Estados e se for o caso nas transições 

também; 

 Os limites de intervalo são representados nos Estados utilizando 

 colchetes (ou, alternativamente, entre chaves, se os colchetes são 

 utilizados para outros fins); 

 Resultados esperados podem ser especificados como valores chaves; 

 As restrições e formato de dados são especificados no statecharts; 

 Requisitos não funcionais de desempenho e qualidades são anotados 

 entre colchetes; 

 Requisitos não funcionais de desempenho e qualidades que abrangem 

 mais de um estado ou transições são especificados inserindo o (tempo) 

 de restrição por uma linha tracejada ligada aos estados/transição afetadas. 
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Exemplo ilustrativo através da ferramenta Yakindu21 
 

Derivando statechart a partir de C&L 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
21 Yakindu -  https://www.itemis.com/en/yakindu/statechart-tools/ 
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Criando os eventos do modelo: 
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  Guia Referencial (Avaliação qualitativa) 

 

Os participantes da avaliação qualitativa receberam um guia referencial 

com as heurísticas e um exemplo ilustrativo para derivar casos de teste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
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                       Heurísticas para derivar casos de teste 

 

 

 

 

 

         Definição dos elementos que compõe os casos de teste 

 IdCT (Identificação de casos de teste): O caso de teste é composto pelo 

 nome ou número do caso de teste. 

 Rotina a ser testada: descrição sucinta da condição do modelo que será 

 testada. 

 Fluxo envolvido: roteiro do teste contendo a descrição do teste e os 

Caminhos a serem seguidos. 

 Inputs: dados que são informados antes que o teste seja executado. 

 Resultado Esperado: é o comportamento esperado após o teste ser  

executado. 

 Critério Especial: Informações que são importantes para refinar o caso de 

 teste, ou seja, aumentar a extenção de cobertura e ampliar os casos de 

                            teste como, por exemplo, requisito de desempenho, qualidades. 
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Descrição das heurísticas 
 
H1 - Cada caso de teste reflete um caminho percorrido no statechart. A quatidade 

de casos de teste é definida através do número de fluxos alternativos e loops 

presente no modelo statechart.  

H2 - Para iniciar os casos de teste a partir do modelo statechart, o primeiro passo 

é identificar fluxos alternativos (caminhos de sucesso e insucesso) ou Estados 

com repetições (Estado Loop). Se caso um mesmo estado tiver um loop e for um 

fluxo alternativo ao mesmo tempo, fica a critério do testador por onde iniciar.  

H3 - A rotina a ser testada inicia no Estado de onde parte ou um fluxo alternativo 

ou Loop; 

H4 - Os elementos que compõe o fluxo envolvido no caso de teste são estados 

que apresentam fluxos alternativos (caminho de sucesso e insucesso) ou 

Estados com repetições (Estado Loop), além dos respectivos eventos existentes 

nas transições que conecta um estado ao outro; 

H5 - O IdCT ou o nome do caso de teste origina-se do Estado onde inicia a rotina 

a ser testada do caso de teste.  

H6 - A rotina é composta pelo elemento transição (Evento e condição (se 

houver)); 

H7 – Nos fluxos alternativos, haverá uma rotina para cada situação a ser testada: 

quando a condição for verdadeira (caminho de sucesso) e quando for falsa 

(caminho de insucesso); 

 H8 - No Estado Loop, haverá uma rotina para cada situação a ser testada: 

quando a condição estiver em loop é preciso checar se a condição é satisfeita, 

ou seja, a condição de parada do loop será quando a condição presente na 

transição não for mais satisfeita; 

 H9 - Quando houver um estado que represente a inserção de dados, o passo 

no fluxo envolvido que represente este estado deverá informar dados corretos 

quando se tratar de uma rotina de sucesso e dados incorretos quando se tratar 

de uma rotina de insucesso; 

 H10 - O fluxo envolvido no caso de teste tem início no Estado que antecede o 

estado que deu origem ao IdCT e que represente uma ação do sistema; 

H11 - O fluxo envolvido no caso de teste do caminho de sucesso termina no 

Estado posterior conectado à rotina que está sendo testada; 
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H12 - O fluxo envolvido no caso de teste do caminho do insucesso termina no 

Estado posterior conectado a rotina que estar sendo testada;  

H13 - O formato do input do caso de teste é composto por informação(s) 

adicional(s) do tipo Dados (limites de intervalos esperados) que compõem os 

annotations presentes no Estado do statechart; 

H14 - O elemento Resultado esperado do caso de teste é composto pelo Estado 

posterior conectado a rotina que foi testada; 

H15 - O elemento critério especial do caso de teste é composto pelos elementos 

que fazem referencia a qualidade do sistema como, por exemplo, RNF de 

desempenho que são inseridas no statechart através dos annotations. 

 

 

Exemplo ilustrativo 

 

 

 

 

 

Derivando casos de teste a partir do modelo statechart 
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Derivando casos de teste 

 

Quadro 13 - Caso de teste 01 

 
 
 

Quadro 14 - Caso de teste 02 
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Quadro 15 - Caso de teste 03 

 

 

Quadro 16 - Caso de teste 04 
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  Análise das heurísticas por participante 

 

O grupo da avaliação qualitativa que aplicou as heurísticas definidas para 

derivar casos de teste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
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Análise das Heurísticas por Participantes 

 

 ERRADO – 0 

 CORRETO – 1 

 0* - As heurísticas que não foram preenchidas nos casos de teste 
serão consideradas como erro. 

 
 

Tabela 1 -  Análise dos casos de teste do P1 

Heurísticas 

 

Participante 1 (P1) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1 1 1       

B 1 1 1 1       

C 1 1 1 1       

D 1 1 1 1       

E 1 1 1 1       

F 1 0 1 1       

G 0 1 0 0       

H 0 0 0 0       

I 0 0 0 0       

J 1 1 0 0       

K 1 1 1 1       

L 1 1 1 1       

M 1 0 1 1       

N 1 1 1 1       

O 1 1 1 1       

Fonte: AUTOR, 2016 
 

    Total de casos de teste (P1): 4/10 – 40% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

      CT1 -  12 corretas e 2 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 80% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

      CT3 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 3 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

      CT4 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 4 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 
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Tabela 2 -  Análise dos casos de teste do P2 

Heurísticas 

 

Participante 2 (P2) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1 1 1 1 1     

B 1 1 1 1 1 1     

C 1 1 1 1 1 1     

D 1 1 1 1 1 1     

E 1 1 1 1    1 1     

F 1 1 1 1 1 1     

G 1 1 1 1 1 1     

H 1 1 1 1 1 1     

I 0 0 0 0 1 1     

J 0 0 1 1 1 1     

K 1 1 1 1 1 1     

L 0 0 1 1 0 0     

M 1 1 1 1 1 1     

N 1 1 1 1 1 1     

O 1 1 1 1 0 0     

Fonte: AUTOR, 2016 
 

Total de casos de teste (P2): 6/10 – 60% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

      CT1 -  12 corretas e 3 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 80% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  12 corretas e 3 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 80% das heurísticas corretamente. 

      CT3 -  14 corretas e 1 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 3 

usou 93,33% das heurísticas corretamente. 

      CT4 -  14 corretas e 1 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 4 

usou 93,33% das heurísticas corretamente. 

      CT5 -  13 corretas e 2 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 5 

usou 86,66% das heurísticas corretamente. 

      CT6 -  13 corretas e 2 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 6 

usou 86,66% das heurísticas corretamente. 
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Tabela 3 -  Análise dos casos de teste do P3 

Heurísticas 

 

Participante 3 (P3) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1 1 1 1 1     

B 1 1 1 1 1 1     

C 1 1 1 1 1 1     

D 1 1 1 1 1 1     

E 1 1 1 1    1 1     

F 1 1 1 1 1 1     

G 1 1 1 1 1 1     

H 0 0 0 0 0 0     

I 0 0 0 0 0 0     

J 0 0 0 0 0 0     

K 0 0 1 1 1 1     

L 0 1 0 0 1 1     

M 1 1 0 1 0 0     

N 0 1 1 0 0 0     

O 0 1 1 1 1 0     

Fonte: AUTOR, 2016 
 

   Total de casos de teste (P3): 6/10 – 60% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

      CT1 -  8 corretas e 7 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 53,33% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

      CT3 -  10 corretas e 5 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 3 

usou 66,66% das heurísticas corretamente. 

      CT4 -  10 corretas e 5 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 4 

usou 66,66% das heurísticas corretamente. 

      CT5 -  10 corretas e 5 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 5 

usou 66,66% das heurísticas corretamente. 

      CT6 -  9 corretas e 6 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 6 

usou 60% das heurísticas corretamente. 
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Tabela 4 -  Análise dos casos de teste do P4 

Heurísticas 

 

Participante 4 (P4) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1 1 1 1 1     

B 1 1 1 1 1 1     

C 1 1 1 1 1 1     

D 1 1 1 1 1 1     

E 1 1 1 1    1 1     

F 1 1 1 1 1 1     

G 1 1 1 1 1 1     

H 1 1 0 0 0 0     

I 1 1 0 0 0 0     

J 1 1 1 1 1 1     

K 1 1 0 0 0 0     

L 0 0 0 0 1 1     

M 1 1 1 1 1 1     

N 0 0 0 0 0 1     

O 1 1 1 1 1 1     

Fonte: AUTOR, 2016 
 
 

Total de casos de teste (P4): 6/10 – 60% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

     CT1 -  13 corretas e 2 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 86,66% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  13 corretas e 2 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 86,66% das heurísticas corretamente. 

      CT3 -  10 corretas e 5 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 3 

usou 66,66% das heurísticas corretamente. 

      CT4 -  10 corretas e 5 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 4 

usou 66,66% das heurísticas corretamente. 

      CT5 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 5 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

      CT6 -  12 corretas e 3 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 6 

usou 80% das heurísticas corretamente. 
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Tabela 5 -  Análise dos casos de teste do P5 

Heurísticas 

 

Participante 5 (P5) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1 1 1       

B 1 1 1 1       

C 1 1 1 1       

D 1 1 1 1       

E 1 1 1 1       

F 1 1 1 1       

G 1 1 1 1       

H 0 0 0 0       

I 0 0 0 0       

J 1 1 0 0       

K 1 1 1 1       

L 0 0 0 0       

M 0 0 1 1       

N 1 1 1 1       

O 1 1 1 1       

Fonte: AUTOR, 2016 
 

   Total de casos de teste (P5): 4/10 – 40% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

      CT1 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

      CT3 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 3 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

      CT4 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 4 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 
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   Tabela 6 -  Análise dos casos de teste do P6 

Heurísticas 

 

Participante 6 (P6) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1 1 1       

B 1 1 1 1       

C 1 1 1 1       

D 1 1 1 1       

E 1 1 1 1       

F 1 1 1 1       

G 1 1 1 1       

H 0  0 0 0       

I 0 0 0 0       

J 1 1 0 1       

K 1 1 1 1       

L 1 0 1 1       

M 0 0 0 0       

N 1 0 1 1       

O 1 1 1 1       

Fonte: AUTOR, 2016 
 
 

   Total de casos de teste (P6): 4/10 – 40% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

      CT1 -  12 corretas e 3 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 80% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  10 corretas e 5 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 66,66% das heurísticas corretamente. 

      CT3 -  12 corretas e 3 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 3 

usou 80% das heurísticas corretamente. 

      CT4 -  14 corretas e 1 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 4 

usou 93,33% das heurísticas corretamente. 
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     Tabela 7 -  Análise dos casos de teste do P7 

Heurísticas 

 

Participante 7 (P7) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1 1 1 1 1     

B 1 1 1 1 1 1     

C 1 1 1 1 1 1     

D 1 1 1 1 1 1     

E 1 1 1 1    1 1     

F 1 1 1 1 1 1     

G 1 1 1 1 1 1     

H 0 0 0 0 0 0     

I 0 0 0 0 0    0     

J 0 0 1 1 1 1     

K 1 1 1 1 1 1     

L 0 0 0 0 1 1     

M 1 0 1 1 1 1     

N 1 0 1 0 1 1     

O   0*  0*  0* 0* 0* 0*     

Fonte: AUTOR, 2016 
 
 

   Total de casos de teste (P7): 6/10 – 60% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

      CT1 -  10 corretas e 5 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 66,66% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  8 corretas e 7 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 53,33% das heurísticas corretamente. 

      CT3 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 3 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

      CT4 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 4 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

      CT5 -  12 corretas e 3 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 5 

usou 80% das heurísticas corretamente. 

      CT6 -  12 corretas e 3 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 6 

usou 80% das heurísticas corretamente. 
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      Tabela 8 -  Análise dos casos de teste do P8 

Heurísticas 

 

Participante 8 (P8) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1 0 0 1 1     

B 1 1 0 0 1 1     

C 1 1 0 0 1 1     

D 1 1 0 0 1 1     

E 1 1 0 0    1 1     

F 1 1 0 0 1 1     

G 1 1 0 0 1 1     

H 1 1 0 0 1 1     

I 0 0 0 0 0 0     

J 1 1 0 0 1 1     

K 0 0 0 0 0 0     

L 0 0 0 0    0 0     

M 0 0 0 0 1 1     

N 0 1 0 0 0 1     

O 0* 0* 0 0  0*  0*     

Fonte: AUTOR, 2016 
 
 
 
 

   Total de casos de teste (P8): 6/10 – 60% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

      CT1 -  9 corretas e 6 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 60% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  10 corretas e 5 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 66,66% das heurísticas corretamente. 

      CT3 -  0 corretas e 15 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 3 

usou 0% das heurísticas corretamente. 

      CT4 -  0 corretas e 15 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 4 

usou 0% das heurísticas corretamente. 

      CT5 -  10 corretas e 5 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 5 

usou 66,66% das heurísticas corretamente. 

      CT6 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 6 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 
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   Tabela 9 -  Análise dos casos de teste do P9 

Heurísticas 

 

Participante 9 (P9) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1 1 1       

B 1 1 1 1       

C 1 1 1 1       

D 1 1 1 1       

E 1 1 1 1       

F 1 1 1 1       

G 1 1 1 1       

H 0 0 0 0       

I 0 0 0 0       

J 1 1 0 0       

K 1 1 1 1       

L 0 0 0 0       

M 0 0 1 1       

N 1 1 1 1       

O 1 1 1 1       

Fonte: AUTOR, 2016 
 
 
 

   Total de casos de teste (P9): 4/10 – 40% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

      CT1 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

      CT3 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 3 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

      CT4 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 4 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 
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Tabela 10 -  Análise dos casos de teste do P10 

Heurísticas 

 

Participante 10 (P10) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1 1 1 1 1     

B 1 1 1 1 1 1     

C 1 1 1 1 1 1     

D 1 1 1 1 1 1     

E 0 0 1 1    1 1     

F 0 0 1 1 1 1     

G 1 1 1 1 1 1     

H 0 0 0 0 0 0     

I 0 0 0 0 0 0     

J 0 0 0 0 0 0     

K 1 1 1 1 1 1     

L 1 1 0 0    0 0     

M 1 1 1 1 0 0     

N 1 1 1 1 1 1     

O 0 0 1 1 1 1     

Fonte: AUTOR, 2016 
 
 
 

   Total de casos de teste (P10): 6/10 -  60% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

      CT1 -  9 corretas e 6 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 60% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  9 corretas e 6 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 60% das heurísticas corretamente. 

      CT3 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 3 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

      CT4 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 4 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

      CT5 -  10 corretas e 5 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 5 

usou 66,66% das heurísticas corretamente. 

      CT6 -  10 corretas e 5 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 6 

usou 66,66% das heurísticas corretamente. 
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Tabela 11 -  Análise dos casos de teste do P11 

Heurísticas 

 

Participante 11 (P11) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1 1 1       

B 1 1 1 1       

C 1 1 1 1       

D 1 1 1 1       

E 1 1 1 1       

F 1 1 1 1       

G 1 1 1 1       

H 0 0 0 0       

I 0 0 0 0       

J 1 1 0 0       

K 0 0 0 0       

L 0 0 0 0       

M 1 1 0 0       

N 0 0 1 0       

O 1 0 0 0       

Fonte: AUTOR, 2016 
 
 
 

   Total de casos de teste (P11): 4/10 – 40% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

      CT1 -  10 corretas e 5 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 66,66% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  9 corretas e 6 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 60% das heurísticas corretamente. 

      CT3 -  8 corretas e 7 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 3 

usou 53,33% das heurísticas corretamente. 

      CT4 -  7 corretas e 8 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 4 

usou 46,66% das heurísticas corretamente. 
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  Tabela 12 -  Análise dos casos de teste do P12 

Heurísticas 

 

Participante 12 (P12) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1 1 1       

B 1 1 1 1       

C 1 1 1 1       

D 1 1 1 1       

E 1 1 1 1       

F 1 1 1 1       

G 1 1 1 1       

H 0 0 0 0       

I 0 0 0 0       

J 1 1 0 0       

K 1 1 1 1       

L 0 0 0 0       

M 0 0 1 1       

N 0 1 1 1       

O 1 1 1 1       

Fonte: AUTOR, 2016 
 
 
 
 

   Total de casos de teste (P12): 4/10 -  40% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

      CT1 -  10 corretas e 5 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 66,66% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

      CT3 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 3 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

      CT4 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 4 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 
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  Tabela 13 -  Análise dos casos de teste do P13 

Heurísticas 

 

Participante 13 (P13) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1 1        

B 1 1 1        

C 1 1 1        

D 1 1 1        

E 1 1 1        

F 1 1 1        

G 1 1 1        

H 1 1 1        

I 0 0 1        

J 1 1 1        

K 1 1 0        

L 0 0 0        

M 1 1   0*        

N 1 1 0        

O 1 1 0        

Fonte: AUTOR, 2016 
 
 
 
 

   Total de casos de teste (P13): 3/10 -  30% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

      CT1 -  14 corretas e 2 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 93,33% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  14 corretas e 2 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 93,33% das heurísticas corretamente. 

      CT3 -  10 corretas e 5 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 3 

usou 66,66% das heurísticas corretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
  

   Tabela 14 -  Análise dos casos de teste do P14 

Heurísticas 

 

Participante 14 (P14) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1 1        

B 1 1 1        

C 1 1 1        

D 1 1 1        

E 1 1 1        

F 1 1 1        

G 1 1 1        

H 0 0 0        

I 0 0 0        

J 1 1 0        

K 1 1 1        

L 1 1 0*        

M 1 0 1        

N 1 1 1        

O 1 1 1        

Fonte: AUTOR, 2016 
 
 
 
 

   Total de casos de teste (P14): 3/10 -  30% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

      CT1 -  14 corretas e 2 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 93,33% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  12 corretas e 3 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 80% das heurísticas corretamente. 

      CT3 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 3 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 
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Tabela 15 -  Análise dos casos de teste do P15 

Heurísticas 

 

Participante 15 (P15) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1 1 1 1    1 1 1 1  

B 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

C 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

D 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

E 0 0 1 1    0 0 1 1 1  

F 1 1 1 1 0 0 1 1 1  

G 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

H 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

I 0 0 0 0 0 0 1 0 0  

J 0 0 1 1 0 0 1 1 1  

K 0 0 1 1 0 0 1 1 0  

L 0 0 0 0    0 0 1 1  0*  

M 1 1 1 1 1 1 1 1 0  

N 0 0 0 1 1 1 0 1 0  

O 1 1 1 1 0 1 0 0 1  

Fonte: AUTOR, 2016 
 
 

   Total de casos de teste (P15): 9/10 -  90% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

      CT1 -  9 corretas e 6 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 60% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  9 corretas e 6 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 60% das heurísticas corretamente. 

      CT3 -  12 corretas e 3 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 3 

usou 80% das heurísticas corretamente. 

      CT4 -  13 corretas e 2 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 4 

usou 86,66% das heurísticas corretamente. 

      CT5 -  8 corretas e 7 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 5 

usou 53,33% das heurísticas corretamente. 

      CT6 -  9 corretas e 6 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 6 

usou 60% das heurísticas corretamente. 

      CT7 -  13 corretas e 2 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 7 

usou 86,66% das heurísticas corretamente. 

      CT8 -  13 corretas e 2 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 8 

usou 86,66% das heurísticas corretamente. 
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      CT9 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 9 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

 

   Tabela 16 -  Análise dos casos de teste do P16 

Heurísticas 

 

Participante 16 (P16) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1         

B 1 1         

C 1 1         

D 1 1         

E 1 1         

F 1 1         

G 1 1         

H 0 0         

I 0 0         

J 1 1         

K 1 1         

L 0 0         

M 0 0         

N 0 1         

O 1 1         

Fonte: AUTOR, 2016 
 
 

   Total de casos de teste (P16): 2/10 -  20% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

      CT1 -  10 corretas e 5 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 66,66% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 
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  Tabela 17 -  Análise dos casos de teste do P17 

Heurísticas 

 

Participante 17 (P17) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1 1 1 1 1     

B 1 1 1 1 1 1     

C 1 1 1 1 1 1     

D 1 1 1 1 1 1     

E 1 1 1 1 1 1     

F 1 1 1 1 1 1     

G 1 1 1 1 1 1     

H 1 1 1 1 1 1     

I 0 0 0 0 0 0     

J 1 1 1 1 1 1     

K 1 1 1 1 1 1     

L 1 1 1 1 1 1     

M 0 0 1 1 1 1     

N 1 1 1 1 1 1     

O 1 1 1 1 1 1     

Fonte: AUTOR, 2016 
 
 
 

   Total de casos de teste (P17): 6/10 -  60% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

      CT1 -  13 corretas e 2 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 86,66% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  13 corretas e 2 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 86,66% das heurísticas corretamente. 

      CT3 -  14 corretas e 1 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 3 

usou 93,33% das heurísticas corretamente. 

      CT4 -  14 corretas e 1 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 4 

usou 93,33% das heurísticas corretamente. 
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      CT5 -  14 corretas e 1 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 5 

usou 93,33% das heurísticas corretamente. 

      CT6 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 6 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

 

   Tabela 18 -  Análise dos casos de teste do P18 

Heurísticas 

 

Participante 18 (P18) 

CT-1 CT-2 CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

A 1 1 1 1 1 1     

B 1 1 1 1 1 1     

C 1 1 1 1 1 1     

D 1 1 1 1 1 1     

E 1 1 1 1 1 1     

F 1 1 1 1 1 1     

G 1 1 1 1 1 1     

H 1 1 1 1 1 1     

I 0 0 0 0 1 1     

J 1 1 0 0 1 1     

 0 0 1 1 1 1     

L 1 1 1 1 1 1     

M 0 0 1 1 1 1     

N 1 0 1 1 0 0     

O 1 1 1 1 0 0     

Fonte: AUTOR, 2016 
 
 

   Total de casos de teste (P18): 6/10 -  60% dos casos de teste derivados 

1.     Se a heurística foi utilizada corretamente para derivar os casos de teste. 
(Esse ítem vai medir se os indivíduos usaram as heurísticas corretamente) 

      CT1 -  12 corretas e 3 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 1 

usou 80% das heurísticas corretamente. 

      CT2 -  11 corretas e 4 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 2 

usou 73,33% das heurísticas corretamente. 

      CT3 -  13 corretas e 2 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 3 

usou 86,66% das heurísticas corretamente. 

      CT4 -  13 corretas e 2 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 4 

usou 86,66% das heurísticas corretamente. 

      CT5 -  13 corretas e 2 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 5 

usou 86,66% das heurísticas corretamente. 

      CT6 -  13 corretas e 2 erradas -> O indivíduo que gerou o caso de teste 6 

usou 86,66% das heurísticas corretamente. 
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Resultado dos elementos do cenário Inspecionar mapeados para 

statechart 
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Elementos 
 do 

Cenário 
mapeados 

Regra de 
Mapeame

nto 
Utilizada 

Modelo 
1 

Modelo 
2 

Modelo 
3 

Modelo 
4 

Modelo 
5 

Modelo 
6 

Título do 
cenário: 

“Inspecionar. 

1 Errado Correto Correto Errado Correto Correto 

Fluxo 
principal do 
episódio de 
sentença 1 

para a 
sentença 2: 

“folhaDeProc
essoSelecion

ada”. 

2 Errado Correto Correto Correto Errado Correto 

Fluxo 
principal do 
episódio de 
sentença 2 

para a 
sentença 3 

“folhaDeProc
essoImpress

a”. 

2 Errado Correto Correto Correto Errado Errado 

Fluxo 
principal do 
episódio de 
sentença 5 

para a 
sentença 6 

“alimentoAdd
Tabela”. 

2 Errado Correto Correto Correto Errado Errado 

Fluxo 
principal do 
episódio de 
sentença 6 

para a 
sentença 7 

“infoTransmit
idaAoGerent

e”. 

2 Errado Correto Correto Correto Errado Errado 

Fluxo 
principal do 
episódio de 
sentença 7 

para a 
sentença 8 

“dataVencAd
dNoLote”. 

2 Errado Correto Correto Correto Errado Errado 

NumLoteInse
rido 

[numLoteExi
ste]. 

NumLoteInse
rido 

[numLoteNa
oExiste]. 

3 Errado Errado Errado Errado Errado Errado 
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TabelaDeAli
mentoPesqui

sada 
[tabelaNaoE
concontrada]

. 
TabelaDeAli
mentoPesqui

sada 
[tabelaEconc

ontrada]. 

3 Errado Errado Errado Errado Errado Errado 

DataVencVer
ificada 

[dataProxVe
ncer]. 

DataVencVer
ificada 

[dataLongeV
encer]. 

3 Errado Errado Correto Errado Errado Errado 

Episódio de 
sentença 3, 
exceção 3.1, 
episódio de 
sentença 4. 

4 Errado Correto Correto Correto Correto Errado 

Episódio de 
sentença 4, 
exceção 4.1, 
episódio de 
sentença 5. 

4 Errado Correto Correto Errado Errado Errado 

Episódio de 
sentença 8, 
exceção 8.1, 
episódio de 
sentença 9. 

4 Errado Errado Correto Correto Errado Errado 

Episódio de 
sentença 5. 

5 Correto Correto Correto Correto Correto Errado 

Episódio de 
sentença 11 

e 12 

7 Correto Errado Correto Errado Errado Errado 
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Participante que mapeou com maior grau de corretude o modelo statechart 
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Esta solução representa o modelo que obteve maior grau de corretude nos 

elementos do cenário (C&L) mapeados para statechart através da utilização 

correta das regras de mapeamento. 

 

 

 

 


