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Resumo

Inspeção de software uma das técnicas de verificação de software, com o apoio de 

técnicas de leitura tem sido utilizada em estudos acadêmicos e aplicações comerciais. 

Dentre as técnicas de leitura existentes, destacam-se as técnicas de Leitura Baseada em 

Perspectiva e Checklist. A primeira utiliza um conjunto de guias, onde um guia 

corresponde a uma perspectiva diferente a ser utilizada, por exemplo, os pontos de vista 

do engenheiro de requisitos, do arquiteto e do testador. Assim, a técnica de Leitura 

Baseada em Perspectiva auxilia o inspetor a detectar defeitos em um artefato de 

software e dependendo do artefato são necessários guias específicos para cada 

perspectiva. Já a técnica de leitura Checklist contém um conjunto de questões genéricas 

que auxiliam o inspetor a detectar defeitos não necessitando de guias específicos para 

cada perspectiva existente. Atualmente, o uso de técnicas de leitura em Engenharia de 

Requisitos é feito após os requisitos do sistema já terem sido acordados com o cliente 

não tendo evidências do uso de técnicas de leitura durante a especificação inicial de 

requisitos. O objetivo desta dissertação é propor o uso de inspeção de software na 

especificação de requisitos iniciais do sistema através do uso, tanto da técnica Leitura 

Baseada em Perspectiva como da Checklist. Para comparar a efetividade destas duas

técnicas de leitura, será realizado um experimento a partir da especificação inicial de 

requisitos de um sistema real, o AMADeUs. Este sistema é voltado à educação à 

distância e está sendo desenvolvido na Universidade Federal de Pernambuco.

Palavras-Chave: Engenharia de Requisitos, Inspeção de Software, Técnicas de Leitura, 
Leitura Baseada em Perspectiva, Checklist.
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Abstract

Software inspection with support of reading techniques has been used in academic 

studies and commercial applications. Among the existing reading techniques, we can 

distinguish Perspective-Based Reading and Checklist. The first one uses a set of 

guidelines, where each one corresponds to a different perspective to be used, for 

example, requirements engineer, designer and tester point of view. Hence, the 

Perspective-Based Reading technique helps the inspector to detect defects in a software 

artifact, and depending on the artifact specific guidelines for each perspective are 

required. Checklist technique provides a set of generic questions that help the inspector 

to detect defects without specific guides. The objective of this dissertation is to 

investigate the inspection of initial requirements specification by means of Perspective-

Based Reading technique and Checklist. In order to compare the effectiveness of these 

reading techniques we perform an experiment from requirements initial specification of 

a real system, the AMADeUs. This system gives support to distance education and is 

being developed at Federal University of Pernambuco.

Keywords: Requirements Engineer, Software Inspection, Reading Techniques, Perspective-Based Reading, Checklist.
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Capítulo - 1 INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta as principais motivações para a realização deste trabalho, bem 
como os objetivos e a abordagem utilizada para atingí-los.
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Capítulo 1. Introdução

O aumento da complexidade dos sistemas tem sido um grande desafio para a 

Engenharia de Software. A identificação e descrição de requisitos que reflitam de forma 

adequada o sistema a ser desenvolvido, tem sido o objeto de preocupação da Engenharia 

de Requisitos.

A partir dos requisitos do sistema muitos outros artefatos serão produzidos, portanto 

a definição dos requisitos é considerada uma atividade importante em função dos 

requisitos definirem o que será modelado e implementado. Diante disto, é crítico que 

seja feita a análise dos requisitos com o objetivo de identificar e corrigir defeitos, 

evitando-se que esses sejam propagados para as demais fases do desenvolvimento. 

Dentre as técnicas de verificação de software existentes destaca-se inspeção de software 

[NASA, 1993], que contêm um conjunto de atividades e papéis pré-definidos com o 

objetivo de detectar e eliminar defeitos o mais cedo possível. Encontrar defeitos em um 

artefato depende da maneira como os inspetores lêem o artefato sob inspeção. Desta 

forma, é importante fornecer orientação aos inspetores de como detectar defeitos, a 

através de técnicas apropriadas de leitura.

As atividades envolvidas na inspeção são: planejamento, visão geral, preparação, 

reunião de inspeção, re-trabalho e acompanhamento. Dentre estas atividades, destaca-se 

a atividade de preparação, que é considerada a mais importante, pois o artefato é 

analisado com a finalidade de detectar defeitos. É nesta atividade que técnicas de leitura

[Lanubile e Visaggio, 2000] podem ser aplicadas para auxiliar na detecção de defeitos.

Desta forma dados concretos podem ser obtidos para analisar a eficiência do uso das 

técnicas de leitura. 

1.1 MOTIVAÇÃO

Técnicas de leitura têm sido utilizadas para auxiliar a inspeção de software

[Lanubile e Visaggio, 2000]. Estas abordagens podem ser sistemáticas ou não. Técnicas

sistemáticas contêm estratégias para responder as perguntas que auxiliam na detecção 

de defeitos. Já as técnicas de leitura não-sistemáticas não apresentam estratégias para 

responder ao conjunto de perguntas [Ciolkowski et al. (2002) e Lanubile e Visaggio
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(2000)]. De fato, técnicas sistemáticas de leitura estão adquirindo cada vez mais espaço 

no processo de inspeção [Mafra e Travassos, 2005a]. Essas técnicas podem ser usadas 

em diferentes artefatos de software, como documento de requisitos onde Ciolkowski 

(2002) realiza a comparação de PBR com uma aproximação ad hoc; e casos de teste , 

onde Fogelström e Gorschek (2007) utiliza técnicas de leitura para inspecionar casos de 

teste. 

Dentre as técnicas de leitura existentes, esta dissertação focará nas técnicas de 

Leitura Baseada em Perspectiva (do inglês, Perpective-Based Reading - PBR) [Shull, 

1998] e Checklist [Shull et al, 2002], criadas com o objetivo de auxiliar na identificação 

de defeitos em artefatos de software. Com a técnica PBR, cada inspetor assume uma 

perspectiva específica em relação ao artefato a ser inspecionado. O uso de PBR pode ser 

observado em estudos experimentais tais como, [Basili et al, 1996a], [Basili et al, 

1996b], [Shull 1998], [Lanubile e Visaggio, 2000], [Chen et al, 2002] e o de 

[Maldonado et al, 2006], há, portanto, evidências de sua eficiência em relação a 

quantidade de defeitos encontrados, quando aplicada a documentos de requisitos em 

relação às demais técnicas existentes. De acordo com Boehm e Basili [2001] a inspeção 

com uso de PBR encontra em média 35% mais defeitos do que inspeções ad hoc

[Boehm e Basili, 2001]. Porém, o esforço na utilização da técnica pode aumentar em 

30%. Já a técnica de Checklist inclui um conjunto de questões genéricas para serem 

usadas por todos os inspetores [Shull et al, 2002], [Basili, 1997] e [Berling e Thelin, 

2004]. Contudo, não há evidência do uso destas técnicas de leitura para detectar defeitos 

em requisitos iniciais do sistema no Documento de Contexto.

Nesta dissertação pretendemos investigar o uso das técnicas de leitura para detecção 

de defeitos em documentos iniciais de requisitos, Documento de Contexto, descritos em 

linguagem natural. Como sabemos da importância em se eliminar defeitos nos requisitos 

do sistema, é importante definir a maneira como estes defeitos serão detectados, 

podendo-se utilizar técnicas de leitura apropriadas para a detecção dos defeitos.

A próxima seção descreve o objetivo deste trabalho.

1.2 OBJETIVO
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A eficácia das técnicas de leitura será analisada através do resultado obtido da 

aplicação das técnicas. Será verificada a quantidade e tipos de defeitos detectados pelas  

técnicas de leitura, Checklist e PBR, no Documento de Contexto. Também será avaliado 

o desempenho dos inspetores com o objetivo de identificar se a experiência deles 

contribui significantemente para detecção de defeitos nos requisitos do sistema.

Considerando as motivações apresentadas na seção anterior serão utilizadas as 

técnicas de leitura PBR e Checklist para auxiliar a detectar defeitos na especificação 

inicial de requisitos de um sistema real, o AMADeUs [AMADeUs-MM, 2006]. Para a 

utilização das técncias de leitura será proposto um conjunto de guias para a técnica PBR 

e um checklist para a técnica Checklist, que serão usados pelos inspetores durante a 

atividade de preparação. A validação se dará através da análise do resultado obtido, que 

será baseado no feedback dos inspetores, quantidade e tipo de defeitos encontrados com 

a aplicação dos guias e checklist. O AMADeUs consiste de um sistema interativo de 

educação à distância. O objetivo é verificar se de fato as técnicas de leitura (PBR ou 

Checklist) irão contribuir de forma positiva durante a fase de análise de requisitos, que 

ocorre logo em seguida à fase de elicitação. 

Este estudo será feito através da realização de um experimento que utilizará a 

especificação inicial de requisitos do sistema AMADeUs. Este artefato será 

inspecionado com auxílio das duas técnicas de leitura. Com base na quantidade de 

defeitos detectada por cada técnica, considerando o tipo e a classe do defeito, será feita 

uma análise de quantos defeitos cada técnica detectou; o tipo de defeito detectado por 

cada técnica, bem como a quantidade de defeitos encontrada por cada inspetor. Com 

este resultado e tendo a especificação inicial de requisitos atualizada, será feita também 

uma análise para verificar se houve alguma alteração nos requisitos do sistema.

1.3 CONTRIBUIÇÃO

Esta dissertação busca contribuir com a área de Engenharia de Requisitos através do 

uso de técnicas de leitura como apoio à inspeção de software aplicada particularmente 

na fase de análise de requisitos. Entre os objetivos pode-se citar: uso de inspeção de 

software na fase de requisitos; criação ou adaptação dos guias da técnica de leitura PBR 

para auxiliar a detectar defeitos em documento iniciais de requisitos; verificação da 
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eficácia das técnicas de leitura Checklist e PBR para detectar defeitos em documento de 

requisitos iniciais do sistema; e realização de um estudo de caso com um sistema real.

Pelo fato do documento inicial de especificação de requisitos geralmente apresentar 

defeitos nos requisitos, é proposto nesta dissertação o uso de técnicas de leitura para 

auxiliar a detecção de defeitos nestes requisitos iniciais. Desta forma, visa-se obter um 

documento inicial de requisitos mais próximo da necessidade dos stakeholders com 

poucos defeitos e omissões.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Além deste capítulo introdutório este trabalho está dividido da forma apresentada a 

seguir.

1. O Capítulo 2 fornece uma visão geral sobre Engenharia de Requisitos, ressaltando 

sua importância no processo de desenvolvimento de software. É apresentado o 

processo de Engenharia de Requisitos com suas respectivas atividades (elicitação, 

análise e negociação, verificação e validação).

2. O Capítulo 3 apresenta uma visão geral sobre técnicas de verificação, em particular 

inspeção de software e como as atividades do processo de inspeção são realizadas. 

3. O Capítulo 4 apresenta a importância de técnicas de leitura e a definição de guias 

para o uso da técnica PBR.

4. O Capítulo 5 apresenta a aplicação de inspeção de software e técnicas de leitura nos 

requisitos iniciais do sistema.

5. O Capítulo 6 apresenta o experimento realizado para comparar as duas técnicas de 

leitura usadas através dos requisitos iniciais de um sistema real. 

6. O Capítulo 7 apresenta as conclusões do trabalho, as contribuições obtidas e as 

possibilidades de trabalhos futuros.

7. Os Apêndices A e B apresentam os questionários que foram aplicados aos 

inspetores, um questionário é referente às técnicas de leitura e o outro sobre o 

treinamento aplicado.

8. O Apêndice C apresenta os estereótipos da notação SPEM utilizados nesta 

dissertação.



Capítulo - 2 ENGENHARIA DE REQUISITOS

Este capítulo apresenta uma visão geral sobre a Engenharia de Requisitos ressaltando 
sua importância no processo de desenvolvimento de software. Serão descritas diversas 
atividades do processo de Engenharia de Requisitos.
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Capítulo 2. Engenharia de Requisitos

A Engenharia de Requisitos é uma importante fase do processo da Engenharia de 

Software, porque muitos dos problemas que surgem durante o desenvolvimento de 

software são originados nesta fase. Se algum problema ocorrer durante esta fase, é 

provável que seja gerado um documento de requisitos inconsistente, e, como 

conseqüência, um produto de software de baixa qualidade. Um dos primeiros artefatos a 

ser gerado após a criação do Documento de Requisitos é o modelo do sistema, que é 

uma abstração do mundo real. Desta forma, se inicialmente o Documento de Requisitos 

não for elaborado visando atingir os atributos de qualidade necessários para sua criação, 

o modelo gerado irá refletir os problemas existentes nos requisitos.

Engenharia de Requisitos é o processo de estabelecer os serviços que o consumidor 

requer de um sistema e as restrições sob as quais ele opera e é desenvolvido 

[Sommerville, 2007], tendo como artefato final o Documento de Requisitos. A 

qualidade do software final depende de um processo eficiente de Engenharia de 

Requisitos, porque em geral muitos requisitos são inadequados, inconsistentes, 

incompletos e ambíguos.

Segundo [Robertson e Robertson, 2006], um requisito é algo que o produto de 

software deve fazer ou uma qualidade que ele deve ter. Um requisito existe por causa do 

tipo do produto que demanda certas funções ou qualidades, ou porque o cliente quer que 

os requisitos sejam parte do produto entregue.

Em geral, requisitos podem ser classificados em três classes básicas distintas, que 

podem ser definidas como funcional, não-funcional e organizacional [Loucopoulus, 

1995], [Sommerville e Kotonya, 1998] e [Davis, 1993]. Contudo, alguns autores 

classificam os requisitos somente como funcional e não-funcional.

Requisitos funcionais estão relacionados às definições das funções que o sistema ou 

componente devem satisfazer. Eles descrevem transformações a serem executadas na 

entrada para produzir uma saída. 

Requisitos não-funcionais estão relacionados a restrições, aspectos de desempenho, 

interface do usuário, confiabilidade, segurança, manutenabilidade e portabilidade, e 

também a aspectos social e político. Alguns desses requisitos, durante o ciclo de vida de 

desenvolvimento, provavelmente são traduzidos em funções [Chung et al, 1999]. 
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Requisitos organizacionais são relacionados aos objetivos da empresa, à política 

estratégica e a objetivos do empregador, em resumo, à toda estrutura organizacional. Os 

requisitos organizacionais representam um papel importante no projeto e 

desenvolvimento do sistema. A razão principal em considerar requisitos organizacionais 

é o entendimento das interações complexas entre a organização e as pessoas envolvidas, 

fornecendo os subsídios para descrever o processo organizacional.

2.1 PROCESSO DE ENGENHARIA DE REQUISITOS

O processo de Engenharia de Requisitos consiste de um conjunto de atividades 

estruturadas que envolvem a descoberta, documentação e validação dos requisitos. Este 

processo tem como entrada: informações dos sistemas existentes; necessidades dos 

stakeholders1; padrões e normas adotadas pela empresa; normas e regulamentos 

externos; e informações do domínio. Como saída o processo tem a descrição dos 

requisitos, especificação mais detalhada do sistema e modelos do sistema. Toda 

informação relevante que é capturada na entrada do processo deve ser descrita e 

detalhada de forma a gerar uma documentação que possa ser entendida por toda a 

equipe de desenvolvimento do sistema.

A Figura 2-1 apresenta as atividades do processo de Engenharia de Requisitos no 

modelo espiral. Observa-se que no início do processo de Engenharia de Requisitos 

ocorre a atividade de Elicitação de Requisitos. Depois, se tem a atividade de Análise e 

Negociação de Requisitos onde é originando o Documento de Contexto que contém 

uma descrição dos requisitos em linguagem natural. Em seguida, tem-se a atividade de 

Documentação de Requisitos, e, por fim, a atividade de Validação de Requisitos. O 

processo pára quando o Ponto de Decisão de Aceitação do Documento Final é 

alcançado.

É importante que o Documento de Requisitos do sistema contenha informações 

consistentes, não-ambíguas e corretas. Tendo um documento com esses atributos é 

provável que exista uma maior possibilidade de ser gerado um sistema de software com 

mais qualidade. Desta forma, a fase de Validação de Requisitos é importante para que 

                                               
1 Stakeholders são pessoas que serão afetadas pelo sistema. Por exemplo, usuários finais, gerente, clientes 

da organização que usuarão o sistema.
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problemas que possam impedir a satisfação dos atributos, citados anteriormente, sejam 

identificados e solucionados. De acordo com Sommerville (2007) a revisão de requisitos 

é uma técnica de validação que é essencial durante a etapa de definição de requisitos. É

considerada uma atividade crítica, porque erros no Documento de Requisitos podem 

conduzir a custos, devido a um re-trabalho extensivo, quando esses erros são 

descobertos durante o desenvolvimento ou após o sistema está em serviço.

Figura 2-1-Processo de Engenharia de Requisitos (Sommerville e Kotonya (1998)).

De acordo com a Figura 2-1, na etapa final de Análise e Negociação de Requisitos, é 

gerado o Documento de Contexto que contém uma descrição inicial dos requisitos do 

sistema. Atualmente, a revisão de requisitos acontece no Documento de Requisitos, 

após estes requisitos já terem sido concordados e validados. É necessário que antes de 

serem concordados, estes requisitos sejam analisados e revisados com a finalidade de se 

ter uma melhor clareza no entendimento e que defeitos possam previamente ser 

detectados, analisados e corrigidos. Após a revisão nos requisitos iniciais do sistema, 

estes são documentados, em seguida validados e o Documento de Requisitos é gerado. 

Desta forma, o ciclo do processo de Engenharia de Requisitos é alcançado podendo ser 
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repetido até se obter um Documento de Requisitos com todas as informações 

necessárias ao desenvolvimento do sistema.

O processo apresentado na Figura 2-1 não é único, sua aplicação pode variar de 

acordo com as necessidades da organização. A estruturação do processo de Engenharia 

de Requisitos leva em consideração o domínio da aplicação, a cultura organizacional, a 

maturidade técnica da equipe e o envolvimento multidisciplinar. Cada organização deve 

estabelecer qual o objetivo a ser alcançado para ser possível estruturar o processo de 

acordo com sua necessidade.

A seguir, são apresentadas as considerações sobre a primeira fase do processo de 

Engenharia de Requisitos, a Elicitação de Requisitos.

2.1.1 Elicitação de Requisitos

A Elicitação de Requisitos tem como objetivo capturar toda informação e 

conhecimento relevante, referente ao sistema a ser desenvolvido. A elicitação não 

envolve somente perguntar às pessoas o que elas querem, mas também uma análise da 

organização, do domínio da aplicação e do processo do negócio onde o sistema será 

usado.

Para capturar toda a informação necessária em [Kotonya e Sommerville, 1998] é 

definido um processo genérico para elicitar requisitos. Esse processo é mostrado na 

Figura 2-2.

Figura 2-2 - Processo de elicitação de requisitos (Sommerville e Kotonya (1998)).
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O volume de informações resultante da fase de elicitação de requisitos, geralmente,

é alto, porque são coletados requisitos dos envolvidos, requisitos do domínio e 

requisitos do negócio, como mostrado na Figura 2-2. As informações da coleta dos 

requisitos são originadas através do estabelecimento dos objetivos da empresa, 

entendimento do contexto e organização do conhecimento. Para uma melhor 

compreensão e utilização dessas informações é importante a estruturação das mesmas. 

Esta organização pode ser feita a partir de três mecanismos [Davis, 1993]: 

particionamento; abstração; e projeção.

No particionamento as informações são organizadas em termos de suas partes 

(relacionamentos de agregação). Com a abstração as informações são organizadas em 

termos de classes (relacionamentos generalização/especialização). Enquanto com a 

projeção, informações são organizadas a partir de diferentes pontos de vista.

Diante do grande volume de informações contido nos requisitos, podem aparecer 

dificuldades durante a elicitação relacionadas ao escopo do problema que se quer 

resolver. Como por exemplo, o não estabelecer de forma bem definida o limite do 

sistema; informações desnecessárias do projeto serem fornecidas; um claro 

entendimento do problema, o que ocasiona ambigüidade na especificação; entendimento 

incompleto das informações por parte dos usuários; reduzido conhecimento do  domínio

do problema por parte dos analistas; omissão de informações óbvias; visões conflitantes 

de usuários e requisitos vagos e não-testáveis; mudança constante nos requisitos em 

conseqüência da mudança do negócio; mudança na tecnologia a ser usada pelo sistema;

e usuários com conhecimento deficiente do negócio.

Os problemas apresentados anteriormente podem ser resolvidos através de propostas 

de técnicas de elicitação de requisitos que são apresentadas a seguir.

Técnicas de Elicitação de Requisitos.

Durante a elicitação de requisitos, o engenheiro de requisitos pode considerar várias 

técnicas com o objetivo de entender o ambiente e as necessidades do usuário, bem como 

evitar dificuldades que podem ocorrer durante o levantamento de requisitos. Para a 

escolha da técnica a ser usada, os fatores referentes à fonte de informação, tipo de 

sistema, contexto organizacional, tempo disponível e orçamento disponível são 
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considerados. Dentre as técnicas de elicitação de requisitos destacam-se: entrevista, 

observação e prototipação.

As entrevistas têm como objetivo a obtenção de informações sobre um determinado 

problema. São classificadas como entrevistas fechadas, onde um conjunto de questões é 

pré-definido; e entrevistas abertas, onde não há um conjunto de questões pré-definidas, 

ou seja, neste tipo de entrevista as questões são abertas. A técnica de observação 

consiste na observação das atividades cotidianas das pessoas. Geralmente as pessoas 

têm dificuldade em explicar como suas atividades são realizadas e como o trabalho é 

realizado em grupo. Quando as atividades tornam-se rotineiras e as pessoas não 

precisam pensar sobre como executá-las, fica difícil descrever como as atividades são 

realizadas. Por fim, a prototipação consiste da produção de uma versão inicial do 

sistema que está em desenvolvimento, um protótipo que pode ser usado para elicitar e 

validar requisitos.

O processo de elicitação de requisitos é fundamental para o desenvolvimento de um 

sistema. Desta forma, as informações devem ser extraídas e documentadas de maneira 

que reflitam com fidelidade os interesses dos diferentes stakeholders que influenciam o 

sistema. 

A seguir são feitas considerações sobre a segunda fase da Engenharia de Requisitos.

2.1.2 Análise e Negociação de Requisitos

Os requisitos dos stakeholders são usualamente incompletos e expressos de uma 

maneira informal e não estruturada, com possíveis misturas de notações usadas para 

descrever os requisitos. O principal objetivo da análise de requisitos é certificar-se que 

os requisitos de fato refletem as necessidades dos stakeholders. 

Durante a análise, problemas oriundos da fase de elicitação são detectados e 

negociados com os stakeholders de tal forma que se obtenha um acordo que seja 

possível atendê-los.

Elicitação e análise de requisitos são atividades intimamente ligadas. À medida que 

os requisitos vão sendo elicitados é inevitável que alguma análise ocorra. A Figura 2-3 

apresenta o processo genérico de análise de requisitos.
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Figura 2-3 - Processo de análise de requisitos (Sommerville (2007)).

As atividades da Figura 2-3 são iterativas e fornecem feedback contínuo de cada 

atividade para as outras atividades. O processo pode ser visto como um ciclo que inicia 

com o entendimento do domínio e termina com a verificação de requisitos 

[Sommerville, 2007]. Análise de requisitos tem algo em comum com validação de 

requisitos, porém é um processo diferente. Análise ocorre sob um conjunto incompleto 

de requisitos que ainda não foram acordados com os stakeholders [Sommerville, 2007]. 

Validação ocorre sob um conjunto completo de requisitos que já foram acordados e 

especificados. De acordo com a Figura 2-3, durante o entendimento do domínio o 

engenheiro de requisitos adquire a compreensão do domínio da aplicação. Na atividade 

coleta de requisitos ocorre a interação com os stakeholders do sistema com o objetivo 

de descobrir seus requisitos. Na atividade de classificação os requisitos são organizados 

de forma coerente. A atividade de resolução de conflitos consiste em encontrar e 

resolver os conflitos existentes entre os diversos stakeholders. Durante a atividade de 

priorização, são identificados quais requisitos são mais importantes. E na atividade de 

verificação de requisitos, os requisitos são analisados para identificar se são completos e 

consistentes.

Após documentar os requisitos do sistema é preciso verificá-los e validá-los para se 

certificar que eles representam uma descrição aceitável do sistema a ser implementado. 

O objetivo é descobrir problemas nos requisitos do sistema e definir um acordo de 

mudanças que satisfaça as necessidades dos stakeholders. A verificação de requisitos é 
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direcionada às necessidades dos stakeholders antes do documento de requisitos 

detalhado seja produzido, o que existe é um documento com descrição informal sobre os 

requisitos do sistema, neste trabalho este documento é chamado Documento de 

contexto. A validação de requisitos é aplicada quando existe um esboço do documento 

de requisitos [Kotonya e Sommerville, 1998].

Na atividade de análise podem ser utilizadas técnicas como, por exemplo, análise de 

checklist e matriz de interação. A análise de checklist corresponde a uma lista de 

questões que o engenheiro de requisitos usa para avaliar cada requisito. Após a 

verificação uma lista de problemas associada aos requisitos é gerada indicando quais 

podem ser solucionados através de negociação, ou, se necessário, com uma nova 

elicitação. A Tabela 2-1 apresenta um exemplo de checklist para análise de requisitos 

[Kotonya e Sommerville, 1998].

Tabela 2.1 – Checklist da fase de análise.

A matriz de interação tem como objetivo descobrir interações entre os requisitos, 

identificando possíveis conflitos entre eles. A Tabela 2-2 apresenta um exemplo de 

matriz de interação. Na tabela o valor 0 identifica requisitos independentes; o valor 1 

requisitos em conflito; e o valor 2 requisitos em sobreposição.
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Tabela 2.2 – Matriz de interação.

Dentre as duas técnicas apresentadas nesta seção, a análise de checklist é mais 

utilizada por ser a elaboração e a utilização simples acarretando menos custo e esforço 

na sua utilização, porém apresenta algumas limitações. Primeiro, o checklist fornece 

pouco suporte para auxiliar o inspetor a entender o artefato devido ao fato das questões 

do checklist serem frequentemente genéricas. Segundo, não é claro em qual requisito 

específico o inspetor responde a uma determinada questão do checklist. Terceiro, as 

questões são limitadas a detectar determinados tipos de problemas. Porém, do ponto de 

vista prático, checklist é bastante utilizado devido ao fato de ser de simples aplicaçãpo e 

uso. [Laitenberger e Debaud, 2000].

A seguir a terceira fase da Engenharia de Requisitos será descrita.

2.1.3 Documentação de Requisitos

O documento de requisitos é uma declaração dos requisitos do cliente, usuários 

finais e desenvolvedores de software [Sommerville, 2007]. Esse documento deve 

especificar o comportamento externo do sistema e restrições específicas da 

implementação, deve ainda ser de fácil atualização, servir como referência para os 

manutenedores do sistema e caracterizar respostas aceitáveis para eventos indesejáveis.

De acordo com o padrão [IEEE Std 610, 1990] o documento de requisitos deve 

possuir em todas as fases do desenvolvimento do sistema declarações não ambíguas, 

completude, verificabilidade, consistência, modificabilidade, rastreabilidade e facilidade 

de utilização. Os principais objetivos do documento são servir como um instrumento de 

contrato entre cliente e fornecedor sobre o que o software deverá fazer; servir de base 

para a especificação do software e projeto; fornecer suporte à verificação, validação do 
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software e gerenciamento do projeto; prover a redução do tempo total e esforço 

dedicado ao processo de criação do software, evitando o reprojeto, a recodificação e a 

necessidade de refazer os testes; e permitir o rastreamento e gerenciamento dos 

requisitos, ao longo da evolução do sistema.

A quarta fase da Engenharia de Requisitos será considerada a seguir.

2.1.4 Validação de Requisitos

A validação de requisitos tem como objetivo certificar que os requisitos definidos ou 

elicitados do sistema representam uma descrição aceitável do sistema a ser 

implementado [Kotonya e Sommerville, 1998]. De uma forma geral, a validação de 

requisitos envolve a análise do documento de requisitos para confirmar se as 

necessidades do usuário do sistema foram realmente consideradas. Alguns problemas 

podem ser encontrados nos requisitos do sistema durante a validação: não conformidade 

com padrões de qualidade; ambigüidade de requisitos; e conflitos de requisitos. Alguns 

desses problemas podem ser reparados simplesmente corrigindo a documentação, outros 

irão exigir que as atividades anteriores da Engenharia de Requisitos sejam realizadas 

novamente. Existem várias técnicas que podem ser usadas para validar requisitos como 

prototipagem, revisão de requisitos e testes de requisitos, por exemplo.

2.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Engenharia de Requisitos está cada vez mais ganhando espaço devido a sua 

contribuição na melhoria de qualidade durante o desenvolvimento de software. Neste 

capítulo foi apresentado o processo de Engenharia de Requisitos, descrevendo os seus 

principais aspectos e a relevância para o desenvolvimento de software. Em seguida 

foram descritas as atividades de Elicitação, Análise e Negociação, Documentação e 

Validação de requisitos.

O capítulo 3 descreve o processo de Verificação de Requisitos, que faz parte da 

Análise de Requisitos, abordando sua importância para a Engenharia de Requisitos e a 

identificação de técnicas que auxiliam na detecção de problemas nos requisitos. O 

intuito do uso da fase de Análise de Requisitos para a aplicação de técncias de 
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verificação é antecipar problemas nos requisitos antes que os mesmos sejam 

documentados, fazendo com que as pessoas envolvidas já iniciem a detecção de defeitos 

o mais cedo possível.



Capítulo - 3 VERIFICAÇÃO ATRAVÉS DE INSPEÇÃO DE 

SOFTWARE

Este capítulo motiva a necessidade de se verificar os requisitos através da técnica de 
inspeção de software. O processo de inspeção é descrito incluindo suas atividades, 
papéis e produtos.
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Capítulo 3. Verificação Através da Inspeção de 

Software

Estudos recentes apontam que a verificação de requisitos e suas respectivas técnicas 

têm contribuído para a especificação de requisitos de sistema que melhor satisfazem 

atributos de qualidade como: completude, corretude e não ambigüidade. Portanto, a 

verificação dos requisitos tem como finalidade gerar documentos de requisitos livres de 

erro.

De acordo com [IEEE Std 610, 1990], “verificação e validação (V&V) é o processo 

que consiste em se determinar: se os requisitos do sistema ou componente estão 

completos e corretos; se os produtos de cada fase de desenvolvimento preenchem os 

requisitos ou condições impostas pela fase anterior; se o sistema final ou componente 

está de acordo com os requisitos especificados”.

Verificação é considerada uma técnica estática que avalia a qualidade do documento 

e corrige defeitos presentes no documento sem a necessidade de exercitar uma 

aplicação. Se defeitos não são detectados e corrigidos na fase inicial de 

desenvolvimento, o custo será muito alto, porque estes defeitos serão propagados para a 

próxima fase do desenvolvimento. Já a validação é considerada uma técnica dinâmica 

porque envolve exercitar uma implementação. Técnicas estáticas podem ser usadas em 

todos os estágios do processo de desenvolvimento, enquanto técnicas dinâmicas são 

usadas quando um protótipo ou um programa executável está disponível [Sommerville, 

2007]. Este trabalho é direcionado à verificação estática, a ser utilizada especificamente 

na fase de especificação de requisitos, considerando-se a inspeção de software 

[NASA,1993]. Apesar de existirem outras técnicas estáticas tais como walkthrough

[Fairly, 1985] e revisão, essas não serão consideradas no escopo deste trabalho porque 

ambas são consideradas um método de informal de detecção de defeitos. Inspeção de 

software é um tipo particular de revisão que possui um processo de detecção de defeitos 

rigoroso e bem definido [Fagan, 1976].

Na seção seguinte descreve-se o processo de inspeção de software a ser aplicado a 

qualquer tipo de artefato do sistema, incluindo o documento de requisitos.
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3.1 INSPEÇÃO DE SOFTWARE 

Inspeção de software é considerada um tipo de verificação estática, que tem o 

objetivo de detectar defeitos antes que a fase de teste inicie, contribuindo para melhorar 

a qualidade do software em relação ao custo benefício [DeBaud, 2000]. Inspeções foram 

criadas por Michael Fagan da IBM [Fagan, 1976]. O processo para inspeção formal 

contém atividades e papéis bem-definidos, dados do produto, o produto a ser 

inspecionado e uma infra-estrutura de suporte [NASA, 1993]. 

Segundo o padrão [IEEE, 1028-1998], o processo de inspeção contém características 

que: verificam se o elemento de software satisfaz sua especificação; verificam se o 

elemento de software está conforme o padrão aplicado; identificam desvios de 

padronização e especificação; coletam dados da engenharia de software (por exemplo, 

defeitos e esforço de dados). A Figura 3-1 ilustra que o processo de inspeção de 

software pode ser aplicado durante todo o desenvolvimento do sistema.

Figura 3-1 – Inspeção de software em diferentes artefatos [Silva, 2004].

De acordo com a Figura 3-1, inspeção de software pode ser usada em todos os 

estágios do desenvolvimento de software e são aplicadas em um artefato em particular, 

como especificação de requisitos, projeto e código. Enquanto validação dinâmica 

envolve exercitar uma implementação através de casos de teste quando um protótipo ou 

um programa executável está disponível.

Esta dissertação está interessada em aplicar o processo de inspeção no primeiro 

estágio do processo de software, isto é, na especificação de requisitos.

Na próxima seção são descritas as atividades do processo de inspeção.
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3.1.1 Atividades do Processo de Inspeção

O processo de inspeção formal é composto por seis atividades: planejamento; visão 

geral; preparação; reunião de inspeção; re-trabalho; e, acompanhamento. A 

representação do processo de inspeção de software será feita neste trabalho através da 

notação SPEM1, Software Process Engineering Metamodel [OMG, 2005]. A Figura 3-2 

ilustra estas atividades do processo.

Figura 3-2 – Atividades do processo de inspeção

Durante o planejamento são definidos os participantes da inspeção, seus respectivos 

papéis e responsabilidades, o agendamento da reunião de inspeção e é distribuído o 

material de inspeção. A pessoa com o papel de moderador é responsável pelo 

planejamento de todas as atividades da inspeção e definição da equipe participante. A 

atividade de visão geral é opcional e consiste em uma reunião, durante a qual são 

fornecidas à equipe de inspeção as informações necessárias à inspeção. A reunião de 

visão geral ocorrerá se a equipe de inspeção não possui familiaridade com o produto; se 

o produto é novo ou está sendo inspecionado pela primeira vez, ou se os inspetores são 

novos no projeto [NASA, 1993].

É durante a atividade de preparação que o inspetor revisa o artefato com o objetivo 

de encontrar defeitos e classificá-los de acrdo com o tipo de defeito. A atividade de 

preparação é considerada a mais importante de uma inspeção, porque seu foco principal 

é a detecção de defeitos. A fase de preparação pode ser organizada individualmente ou 

                                               
1 Metamodelo para a descrição de processos de software, que utiliza uma abordagem orientada a objeto 

para modelar uma família de processos de software relacionados e usa UML, Unified Medeling 

Language, como notação.
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em grupo. A diferença entre estes dois tipos de preparação é que em uma preparação em 

grupo acontece uma discussão sobre o defeito detectado, na preparação individual a 

discussão não ocorre. 

Durante a atividade denominada reunião de inspeção os inspetores consolidam os 

defeitos encontrados durante a fase de preparação. Cada pessoa realiza adequadamente 

seu papel. O leitor lê o artefato, o inspetor interrompe o leitor quando um item que 

contém um possível defeito é lido, podendo ocorrer alguma pequena discussão sobre o 

possível defeito. Neste caso, o moderador deve limitar o tempo para a discussão. Se o 

tempo não for suficiente, o moderador decidirá se o problema irá ou não ser resolvido 

naquele momento e prosseguirá com a reunião. Todo o possível defeito que não for 

resolvido é classificado como aberto e será investigado pelo autor. Na discussão, pode 

ser necessário decidir se o possível defeito é um erro encontrado pelo inspetor ou um 

desentendimento que pode ser esclarecido pelo autor. Em consenso, a equipe decide se é 

possível registrá-lo de fato como um defeito, e subseqüentemente, ser classificado, 

priorizado e registrado pelo redator. O tempo máximo de uma reunião de inspeção é de 

duas horas, caso o tempo não seja suficiente, uma segunda reunião será marcada.

O objetivo da atividade de re-trabalho é corrigir os defeitos encontrados. O autor é 

responsável pela correção de todos os defeitos. Os defeitos classificados com prioridade 

alta serão corrigidos de imediato, enquanto os de prioridade baixa só o serão caso o 

custo e prazo permitirem. O moderador deve ter certeza de que a informação gerada a 

partir de algum defeito classificado como aberto será comunicada e encaminhada ao 

autor. Por fim, a atividade de acompanhamento assegura que todos os defeitos sejam 

corrigidos e que nenhum outro defeito seja introduzido na lista de defeitos. O 

moderador deve assegurar que o autor resolveu todos os defeitos em aberto. Se 

necessário, o moderador incluirá algum revisor adicional. Após verificar se todos os 

defeitos em aberto foram corrigidos, o moderador aprovará o artefato e registrará o fim 

da inspeção no relatório de inspeção. Se o produto não for aprovado, o autor voltará a 

realizar o re-trabalho para fazer as mudanças necessárias. 

Nesta dissertação será dada uma atenção especial para as atividades de planejamento 

e preparação da inspeção. Pois a atividade de planejamento irá definir tudo o que for 

necessário para a realização do experimento, e a atividade de preparação por ser 

considerada a mais importante onde as técnicas de leitura serão aplicadas com a 

finalidade de encontrar defeitos.
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Cada atividade do processo descrito anteriormente é desempenhada por papéis 

específicos que são descritos na próxima seção.

3.1.2 Papéis no Processo de Inspeção

Cada membro da equipe de inspeção tem um papel que define a atividade a ser 

desempenhada. A equipe de inspeção é formada por um pequeno grupo com pelo menos 

três pessoas: moderador, autor e inspetor. O moderador e o inspetor podem assumir os 

demais papéis, esta situação ocorre quando o conteúdo a ser inspecionado é pequeno, 

como por exemplo, alterações em 8 linhas de um documento. É importante adicionar 

inspetores à equipe com diferentes pontos de vista, representando várias áreas de 

interesse [Sommerville, 2007] com o objetivo de encontrar defeitos sob diferentes 

pontos de vista. A Tabela 3.1 descreve as atribuições dos papéis.

Tabela 3.1 – Descrição das atribuições dos papéis da equipe de inspeção.

Papel Atribuições

Moderador

Planeja todas as atividades da inspeção. Participa em quase todas as 

atividades, exceto o retrabalho. Verificar se a inspeção ocorreu conforme 

o planejado e atingiu o objetivo pretendido. É o negociador das decisões 

a serem tomadas. Deixar claro que o objetivo da inspeção não é avaliar o 

autor e sim o produto de trabalho.

Autor

Responsável por criar ou atualizar o artefato a ser inspecionado, esclarece 

informações sobre o artefato e supostos defeitos e corrigir todos os 

defeitos detectados no tempo estimado.

Redator
Registra os defeitos que são consolidados durante a reunião de inspeção e 

informações relevantes sobre o defeito.

Leitor
Tem a responsabilidade de guiar a equipe de inspeção através do artefato 

durante a reunião de inspeção, lendo ou parafraseando o artefato.

Inspetor

Representa a figura central do processo, sendo responsável por encontrar 

defeitos no artefato sob inspeção. Todo membro da equipe de inspeção é 

considerado um inspetor, exceto o autor.
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A próxima seção descreve o produto a ser inspecionado no contexto desta 

dissertação.

3.1.3 O Produto no Processo de Inspeção

Produto se refere ao tipo de artefato que será inspecionado. No contexto desta 

dissertação, a inspeção será realizada no documento inicial de requisitos, muitas vezes 

chamado de Documento de Contexto. O interesse em submeter este documento à 

inspeção é fornecer uma especificação mais completa e consistente para as fases 

seguintes do processo de desenvolvimento do software. Isso se deve ao fato dos 

requisitos conterem informações importantes para toda a equipe de desenvolvimento de 

software, para toda a funcionalidade do software e auxiliarem nas próximas fases do 

desenvolvimento [Mafra e Travassos, 2005b]. Esses requisitos são obtidos na fase de 

elicitação e originados a partir das necessidades e restrições dos stakeholders; da 

informação sobre o problema a ser resolvido; do domínio da aplicação; e do contexto do 

negócio.

Contudo, não há um padrão genérico para especificar requisitos, e por isto 

problemas inevitáveis podem ocorrer com a descrição dos mesmos, como por exemplo, 

erros de interpretação, escrita no estilo informal, descrição abstrata e linguagem 

ambígua. Esses problemas devem ser resolvidos antes que os requisitos sejam 

aprovados e usados durante o desenvolvimento do sistema [Kotonoya e Sommerville, 

1998]. Desta forma, é importante que a detecção desses problemas seja feita de forma 

que se possa capturar o maior número possível de defeitos durante a fase de Análise de 

Requisitos através do documento inicial de requisitos. Com isto espera-se gerar um 

Documento de Requisitos mais claro e consistente.

Uma forma de auxiliar a detecção de erros no artefato sob inspeção, durante a 

atividade de preparação, está na utilização de técnicas de leitura. Técnicas de leitura, 

descritas em detalhe no Capítulo 4, são compostas por guias que conduzem o inspetor a 

detectar os erros existentes no artefato. 
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3.1.4 Técnicas de Leitura no Processo de Inspeção

Em geral, o processo de inspeção não define como o inspetor deve entender o 

produto para ter uma compreensão do mesmo com o objetivo de encontrar os possíveis 

defeitos [Shull, 1998]. Contudo, a maneira como o artefato a ser inspecionado é lido 

contribui em muito para a detecção de defeitos. Por este motivo, a leitura individual é 

considerada uma das atividades chave para a detecção dos defeitos [Basili, 1997]. 

Diante disto surgiram técnicas de leitura para oferecem suporte à detecção de defeitos 

em produtos de software, podendo aumentar a eficácia da equipe de inspeção.

As técnicas de leitura são classificadas em sistemáticas e não-sistemáticas, conforme 

descrito anteriormente. Nas técnicas de leitura não-sistemáticas defeitos encontrados 

dependem da experiência do inspetor que tem a liberdade de usar seu próprio guia para 

encontrar os defeitos. Enquanto técnicas de leitura do tipo sistemática consistem de uma 

série de passos ou procedimentos cuja finalidade é fazer com que o inspetor adquira 

conhecimentos do produto inspecionado. 

3.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo foi apresentada a importância de técnicas de verificação, em 

particular inspeção de software, descrevendo todas as etapas de uma inspeção formal de 

software: atividades, papéis, e responsáveis. Foi apresentada também a relevância da 

atividade de preparação, que tem como foco principal a detecção de defeitos.

Um fator considerado de suma importância durante a detecção de defeitos é a 

maneira pela qual um inspetor lê um determinado artefato para detectar defeitos. Uma 

maneira de tornar a detecção de defeitos mais eficaz é o uso de técnicas de leitura, que 

têm como objetivo auxiliar o inspetor na leitura do documento a ser inspecionado.

No caso desta dissertação o artefato a ser verificado através da técnica de inspeção será 

o documento inicial de requisitos. Em particular foi salientada a importância de técnicas 

de leitura neste processo.

O próximo capítulo descreverá em mais detalhes técnicas de leitura Checklist e 

PBR que são o foco deste trabalho.



Capítulo - 4 TÉCNICAS DE LEITURA

Este capítulo descreve a importância de técnicas de leitura e sua aplicação na detecção 
de defeitos durante o processo de inspeção de software. Em particular, serão 
abordadas as técnicas Checklist e PBR.
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Capítulo 4. Técnicas de Leitura

As pessoas que compõem a equipe de desenvolvimento de software são treinadas 

para escrever artefatos de software, porém raramente possuem habilidades para revisá-

los [Shull et al, 2000]. Isto pode afetar de forma negativa a atividade mais importante do 

processo de inspeção de software, que é a atividade de preparação. Diante disto, 

técnicas de leitura fornecem um conjunto de instruções a serem seguidas pelos 

inspetores com a finalidade de auxiliar na detecção de defeitos. Estas instruções 

fornecem um direcionamento ao inspetor, e podem consistir de um conjunto de questões 

ou um procedimento passo a passo específico.

As técnicas de leitura têm como objetivo conduzir os inspetores a adquirirem uma 

compreensão de alto-nível de algum artefato de software. Desta forma permitem que os 

inspetores entendam quais partes do documento são importantes para a execução de 

uma tarefa, bem como compreendam estas informações em relação ao problema sendo 

tratado [Shull, 1998]. 

Existem atualmente várias técnicas de leitura, como por exemplo, técnicas de leitura 

ad hoc, Checklist e Leitura Baseada em Perspectiva. No escopo deste trabalho, serão 

utilizadas as técnicas Checklist e PBR [Shull, 1998]. Ambas as técnicas serão usadas 

para detectar defeitos durante a fase inicial de requisitos. A técnica Checklist é a mais 

comumente usada, enquanto a técnica PBR é assunto de vários estudos experimentais 

que apontam resultados superiores ao de Checklist [Basili et al, 1996b], [Lanubile e 

Visaggio, 2000], [Chen et al, 2002] e [Mafra e Travassos, 2005a].

Os defeitos detectados por cada técnica de leitura são registrados e classificados de 

acordo com a taxonomia de defeitos, que é o termo utilizado para definir os tipos de 

defeitos que serão considerados pelos inspetores durante a atividade de preparação do 

processo de inspeção. A taxonomia de defeitos a ser utilizada neste trabalho é descrita 

na próxima seção.

4.1 TAXONOMIA DE DEFEITOS

A definição da taxonomia é importante porque ajuda a focalizar no tipo de questões 

que os inspetores devem responder durante a fase da preparação [Travassos et al, 2002]. 

Em relação aos requisitos, um defeito pode ocorrer, por exemplo, se a informação 

contida em dois ou mais requisitos é ambígua; ou quando a informação contida no 
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requisito não permitir o entendimento do mesmo. A taxonomia de defeitos definida por 

[Shull, 1998] para ser usada pelos inspetores é constituída por: classe de defeitos e tipos 

de defeitos. A Tabela 4.1 define as classes e tipos de defeitos da taxonomia usada neste 

trabalho.

Tabela 4.1 – Taxonomia de defeitos.

Classe de defeito

Omissão - corresponde aos defeitos causados por informação que não está na 

especificação de requisitos.

Comissão - corresponde aos defeitos causados por informações erradas que 

estão nos requisitos.

Tipo de defeito

Falta de informação - corresponde à informação necessária sobre o sistema 

que foi omitida da especificação de requisitos.

Informação ambígua - corresponde a um termo importante, ou a uma sentença 

essencial ao entendimento do comportamento do sistema, mas que não foi 

definido ou foi definido de uma maneira a causar confusão e o não 

entendimento.

Informação irrelevante - corresponde a uma informação que foi fornecida, mas 

que não é usada ou que é desnecessária.  

Informação inconsistente - corresponde a duas sentenças presentes na 

especificação de requisitos que são contraditórias ou que expressam ações que 

não podem, simultaneamente, estar corretas ou não podem ser realizadas.

Fato incorreto - corresponde a uma informação na especificação de requisito 

que confirma um fato que não pode ser verdadeiro sob as condições 

especificadas.

Diversos – se dá quando outros defeitos, tais como inclusão de um requisito 

na seção errada e erro ortográfico, ocorrem.

A classificação apresentada anteriormente não é considerada definitiva, pois é 

possível acrescentar mais tipos de defeitos de acordo com a necessidade [Shull et al, 

2000]. No contexto deste trabalho esta classificação é suficiente porque representa os 

tipos de defeitos básicos existentes. Caso fosse acrescentado mais tipo de defeitos 

poderia gerar uma dificuldade de classificação por parte dos inspetores, já que os 

mesmos não têm experiência com o processo de inspeção de software. A seguir é 

apresentada uma das técnicas de leitura mais usada.
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4.2 TÉCNICA DE LEITURA CHECKLIST

A técnica de leitura Checklist oferece um conjunto de questões que os inspetores 

devem responder ao ler o documento. As questões são previamente formuladas, por 

algum membro da equipe, com base na experiência da equipe de inspeção, mas podem 

ser atualizadas de acordo com o conhecimento adquirido durante o próprio processo de 

inspeção.

Na fase da preparação, o inspetor lê o documento e responde a uma lista de questões 

com respostas “Sim/Não” para os defeitos encontrados. Cada resposta apontada como 

negativa implica em um possível defeito. Entretanto, não fica clara qual a base de 

informação usada, pelo inspetor, para responder às questões genéricas do checklist. A 

detecção de defeito é fundamentada na subjetividade e bom senso do próprio inspetor. O 

checklist pode ter questões aplicadas a um desenvolvimento em particular, sendo as 

questões limitadas à detecção de defeitos [Dunsmore, 2001]. Apesar de apresentar 

algumas desvantagens, a técnica de checklist é bastante utilizada por ser de fácil 

construção e utilização.

Checklists guiam o inspetor a verificar toda a informação no produto, onde uma 

quantidade desta informação é relevante, mas não garante que o inspetor adquire o 

conhecimento durante a inspeção, limitando a detecção dos defeitos [Mafra e Travassos, 

2005a]. Cheng e Jeffery (1996) apresentam alguns pontos negativos ao uso de 

Checklist: os inspetores são sobrecarregados com informações excessivas; suposições e 

detalhes do projeto são ignorados; responsabilidades são ambíguas; não há um caminho 

claro pelo qual se inicia a identificação de defeitos; há uma interação limitada entre a 

equipe de inspetores; há participação de inspetores sem habilidade. Dos pontos positivos 

apresentados por Cheng e Jeffery (1996) pode-se descrever: ausência de um 

procedimento de revisão sistemática e ausência de um conjunto preparado de questões a 

serem perguntadas. Embora Cheng e Jeffery (1996) tenham definidos pontos positivos 

em relação o uso de Checklists, estes não superam os pontos negativos de uso da 

técnica.

Em seguida serão descritas algumas questões que são usadas na técnica de checklist.
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4.2.1 Guia para Checklists

Embora checklist seja considerada uma técnica não-sistemática, ela foi escolhida 

devido à sua grande utilização. Para o uso de checklist, um conjunto de questões deve 

ser previamente criado, para que o inspetor ao ler o documento responda as questões 

com o objetivo de encontrar um defeito. Um mesmo conjunto de questões deve ser 

fornecido a todos os inspetores. Se a resposta para uma pergunta for ‘Não’, então um 

defeito foi encontrado e deve ser registrado de acordo com a taxonomia (vide Seção 4.1) 

e com a experiência do inspetor.

O Checklist usado neste trabalho é apresentado na Tabelas 4.2, e as questões 

apresentadas são genéricas e foram definidas em [Silva, 2004] e [Porter e Johnson, 

1997]. O objetivo do uso deste checklist é validar o conjunto de questões de forma a 

verificar sua eficácia.

Tabela 4.2 – Conjunto de questões associadas ao Checklist.

Questões Justificativa

1. Os requisitos exibem a distinção clara entre 
funções e dados?

É importante deixar claro quais são os dados 
associados a um determinado requisito e sua 
respectiva função.

2. Os requisitos definem todas as informações 
a serem apresentadas aos usuários?

Definir toda informação que deve ser apresentada 
ao usuário final.

3. Os requisitos descrevem as respostas do 
sistema ao usuário devido a condições de 
erro?

Toda situação que corresponde a uma situação de 
erro deve ter uma mensagem de resposta ao usuário 
informando o erro ocorrido.

4. Cada requisito está descrito claramente, é 
conciso e está apresentado de forma não 
ambígua?

Identificar se o requisito é descrito de forma a não 
apresentar diferentes interpretações quando o 
requisito é descrito em vários lugares no 
documento.

5. O requisito é testável?
Verificar se é possível identificar condições de teste 
no requisito.

6. Existem requisitos implícitos ou ambíguos?

Identificar se existe alguma informação que está 
implícita no requisito ou o requisito gera uma 
interpretação diferente quando descrito em uma 
outra parte do documento.

7. Existem requisitos conflitantes?
Identificar se é possível entender o significado do 
requisito.
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(Cont.) Tabela 4-2 – Conjunto de questões associadas ao Checklist.

Questões Justificativa

1. Existem áreas não tratadas no documento de 
requisitos que precisam ser consideradas?

Identificar se existe algum ponto que não 
foi considerado ou que foi pouco 
considerado, e que é importante.

2. Os requisitos de desempenho (tais como tempo 
de resposta, armazenamento de dados, etc.) foram 
definidos?

Identificar se existe uma descrição dos 
requisitos não-funcionais do sistema.

3. Se os requisitos envolvem a descrição de 
processos de tomada de decisão complexos, eles 
estão descritos de forma a facilitar sua 
compreensão (i.e., tabelas de decisão, árvores de 
decisão, etc.)?

Identificar se requisitos complexos estão 
descritos de forma que possa ter um 
entendimento claro do requisito.

4. Os requisitos para executar as atualizações do 
software foram especificados?

Verificar se existe algum requisito de 
manutenção do software e seu respectivo 
impacto em relação aos requisitos do 
sistema.

5. Existem requisitos que contêm algum nível 
desnecessário de detalhe do projeto?

Identificar requisitos que não informações 
relevantes à fase de projeto.

6. As restrições de tempo-real foram especificadas 
em detalhe suficiente?

Identificar restrições que afetam a 
performance do sistema.

7. A precisão e a acurácia dos cálculos foram 
especificadas?

Se sistema envolve cálculos matemáticos, 
identificar se existe um detalhamento da 
execução destes cálculos.

8. É possível desenvolver um completo conjunto 
de casos de teste baseado apenas na informação 
contida na especificação de requisitos? Se não, 
qual informação está faltando?

Verificar se a informação o contida no 
requisito é suficiente para criar casos de 
teste.

9. As restrições e as dependências foram 
claramente descritas?

Identificar restrições que afetam o sistema 
e suas respectivas dependências.

10. O documento contém realmente toda 
informação prometida em sua introdução?

Identificar se existe alguma informação 
detalhada que está faltando na descrição 
dos requisitos que foi definida de maneira 
geral na introdução do documento.

A Tabela 4.2 apresenta as questões do Checklist e sua respectiva justificativa de uso. 

Na próxima seção é descrita a técnica de Leitura Baseada em Perspectiva.
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4.3 A TÉCNICA DE LEITURA PBR – LEITURA BASEADA EM 

PERSPECTIVA

A técnica PBR – Leitura Baseada em Perspectiva fornece instruções de leitura mais 

estruturadas e precisas de modo que um produto de software seja inspecionado com 

base em diferentes perspectivas de stakeholders [Basili et al, 1996b].

Em geral, PBR pertence a uma família de técnicas de leitura projetada para 

inspecionar documentos de requisitos em linguagem natural, desenvolvida pelo 

Experimental Software Engineering Group da University of Maryland [Basili et al, 

1996b]. Victor Basili realizou estudos sobre as técnicas de leitura com base na avaliação 

empírica e evidenciou que essas técnicas podem ser caracterizadas por: uma série de 

passos; pela análise individual; e, pelo entendimento de uma tarefa em particular. 

A série de passos é um guia para o inspetor. A granuralidade do guia depende do 

objetivo da tarefa e pode variar de um procedimento passo a passo a um procedimento 

específico para um conjunto de questões. Já a análise individual, diz respeito à 

compreensão individual do processo. PBR requer que os inspetores trabalhem juntos 

depois que eles revisarem o documento (como uma reunião de inspeção). Por fim, 

quanto ao entendimento da necessidade para uma tarefa em particular, as técnicas de 

leitura têm como objetivo particular assegurar um determinado nível de entendimento 

de alguns (ou todos os) aspectos do documento com base em guias para auxiliar a 

detectar os defeitos no documento.

Outras considerações são relevantes no uso das técnicas de leitura [Basili, 1997]:

 A técnica de leitura para um tipo de documento deve estar associada a notação na 

qual o documento é escrito. Por exemplo, documento de requisitos (associação) 

escrito na língua portuguesa (notação).

 A adaptação da técnica de leitura às características da organização e do 

desenvolvimento deve existir.

 A técnica de leitura a ser detalhada deve fornecer um processo definido, de forma 

a tornar possível seu uso em um outro projeto. Isso favorece a disseminação do 

conhecimento em relação à técnica.

 A verificação da viabilidade do grau de eficácia na detecção dos defeitos deve ser 

feita com a avaliação das experiências.
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De forma geral, a técnica PBR fornece guias para ajudar um inspetor a assumir uma 

determinada perspectiva que seja relevante para o documento. O “conjunto básico” de 

perspectivas a ser usada pelos inspetores nesta dissertação foi definido como: arquiteto 

do software; testador; e engenheiro de requisitos, onde o inspetor cria uma abstração dos 

requisitos relevantes à perspectiva que lhe foi atribuída [Maldonado et al, 2006], [Basili, 

1997], [Mafra e Travassos, 2005b]. Nesta dissertação estaremos aplicando a técnica 

PBR para auxiliar a detecção de defeitos no documento inicial de requisitos (chamado 

de Documento de Contexto) descrito em linguagem natural. Conforme descrito no 

Capítulo 2, o requisito do sistema, já na fase de análise do Processo de Engenharia de 

Requisitos, deve possuir informações corretas, consistentes e não ambíguas. Se esses 

fatores não ocorrerem, os defeitos podem ser propagados para as fases subseqüentes do 

desenvolvimento [Chen et al. 2002]. 

Alguns estudos mostram que a técnica PBR foi adaptada para trabalhar com outros 

tipos de artefatos como código fonte [Dunsmore, 2001], e casos de uso [Silva, 2004]. O 

trabalho de Silva (2004), que será adaptado para este trabalho, utiliza a técnica de leitura 

PBR em casos de uso, usando a perspectiva do usuário, que será analisada no contexto 

deste trabalho visando a examinar a possibilidade de reuso. Isso será feito devido ao 

fato do guia usado por Silva também trabalhar com requisitos, mesmo que descritos em 

uma notação mais específica.

Em particular, um documento pode ser aplicado a diferentes tipos de tarefas e 

aparecer em uma variedade de formatos, estilos e notações. Por exemplo, o Documento 

de Requisitos para um sistema específico pode ser criado (tarefa de construção), ser 

revisado para analisar defeitos (tarefa de análise) antes da fase de projeto iniciar, além 

de poder ser reusado em outros projetos. Com isso, Shull desenvolveu uma taxonomia 

para técnicas de leitura com o objetivo de facilitar sua contextualização [Shull, 1998]. A 

Figura 4-1 apresenta a taxonomia da técnica PBR definida em [Shull, 1998].
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Figura 4-1 Representação da taxonomia da técnica PBR.

Cada nível da taxonomia representa uma especialização do problema de acordo com 

os atributos mostrados mais à direita da Figura 4-1 (Tecnologia, Tipo de Tarefa, Tarefas 

Específicas, Documento e Notação/Forma). No nível mais alto, Tipo de Ttarefa, as

tarefas são classificadas como tarefas de construção ou análise. Em seguida, estas 

tarefas são agrupadas de acordo com uma tarefa específica que elas buscam alcançar. 

Essas tarefas específicas são sugeridas a partir das características desejadas para o 

software em desenvolvimento e são aplicadas a um ou mais artefatos, nível de 

Documento, pertecentes ao processo de desenvolvimento. Por fim, estes artefatos são 

descritos em uma determinada notação a qual será aplicada a técnica de leitura PBR, 

nível Notação/Forma. 

A técnica PBR guia os inspetores para criar uma abstração do artefato, que é 

chamado artefato de alto nível. Durante sua criação, o inspetor responde a questões que 

o guiam para a identificação dos possíveis defeitos no documento. Para todos os 

requisitos no documento, questões são feitas para identificar se eles satisfazem aos 

atributos de qualidade definidos. Se os requisitos não atendem a essas questões, então 

existem informações insatisfatórias relacionadas ao consumidor.

O processo de criação de técnicas de leitura foi baseado em metodologia científica, 

especialmente no QIP (Quality Improvemet Paradigm), que tem sido utilizado na 

indústria com o objetivo de aprimorar processos de desenvolvimento de software 

[Basili, 1985]. Este método sugere que observações sobre o mundo real sejam feitas 
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para que as hipóteses possam ser geradas. As hipóteses são verificadas através da coleta 

e análise dos dados. Em relação ao desenvolvimento de software, essas hipóteses estão 

normalmente relacionadas ao fato de que alguma mudança no processo de 

desenvolvimento possa ter um efeito benéfico, por exemplo, redução de custo e/ou 

esforço. Desta forma, é feita uma alteração no processo para verificar se os resultados 

na prática apóiam a hipótese formulada.

No processo de criação da técnica de leitura, é observada a forma como um 

determinado artefato é utilizado, que resulta na combinação de dois modelos para a 

criação de PBR: abstração de informação e uso da informação. A Figura 4-2 apresenta 

os dois modelos e sua respectiva combinação resultando na criação da técnica PBR 

[Shull, 1998]. A abstração da informação representa a artefato no qual a técnica será 

aplicada (que é descrito em uma determinada notação), e o uso da informação 

representa o que pode ser verificado no artefato. A combinação destes dois modelos 

permite a criação de PBR que tem como objetivo identificar defeitos através da criação 

de guias específicos que são elaborados de acordo com o artefato (abstração da 

informação) e tipo de verificação (uso da informação) que se deseja realizar no artefato.

Figura 4-2 Criação de PBR.

Na seção seguinte é apresentado um conjunto de guias a ser utilizado por PBR para 

auxiliar a detectar defeitos no artefato especificação de casos de uso usando a 

perstectiva do usuário, testador e arquiteto. 
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4.3.1 Guias para PBR

O interesse é definir como cada perspectiva pode contribuir para adicionar 

informação ao requisito, isto é, atualizá-lo para eliminar o defeito detectado. Então, os 

guias devem ser criados para cada perspectiva usada, no caso em questão: engenheiro de 

requisitos, arquiteto e testador. Estas três perspectivas são consideradas principais para 

o documento de requisitos iniciais, não sendo necessária a adição de outras perspectivas. 

Em particular, PBR já foi utilizada para detecção de defeitos em especificações 

baseadas em casos de uso (vide [Silva, 2004]). Embora o foco desta dissertação seja 

documentos iniciais de requisitos descritos em linguagem natural, muitos dos guias 

apresentados por [Silva, 2004] poderão ser adaptados para que seja possível antecipar a 

captura dos problemas nos requisitos. Portanto, a seguir serão descritas as diretrizes 

propostas para detectar problemas durante a fase de preparação de uma inspeção em 

casos de uso do ponto de vista do usuário.

4.3.1.1 Guias para a Perspectiva do Usuário – Construção de Casos de 

Uso

O objetivo em [Silva, 2004] é criar casos de uso para entender as funcionalidades 

que usuários do sistema podem realizar. Isso requer a listagem das funcionalidades que 

o sistema oferece e as interfaces externas envolvidas com essas funcionalidades. É 

preciso identificar atores/participantes (conjunto de usuários ou dispositivos) que 

interagem com o sistema considerando funcionalidades específicas. Devem ser 

consideradas todas as funcionalidades do sistema, incluindo as condições especiais e de 

contingência. Os procedimentos abaixo descritos nas tabelas são sugeridos para gerar os 

casos de uso utilizando as questões fornecidas para identificar as discrepâncias entre os 

requisitos. Considere a entrada a ser inspecionada como sendo um conjunto de novos 

requisitos e a saída esperada é uma lista contendo os defeitos que devem ser corrigidos 

para o novo sistema. 
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Tabela 4.3 Identificação dos participantes do sistema.

Ler os requisitos com o objetivo de encontrar os participantes envolvidos.

Item 1. Identifique os participantes nos novos requisitos. Participantes são os outros sistemas e 
usuários que interagem com o sistema descrito nos requisitos – isto é, eles participam das 
funcionalidades do sistema enviando mensagens para o sistema e/ou recebendo dele informações e 
instruções. As questões abaixo podem ser usadas para ajudar a identificar os participantes.

 Quais grupos de usuários utilizam o sistema para executar suas tarefas?

 Que grupos de usuários são necessários pelo sistema para executar suas funções? Estas funções 
podem ser as principais, ou mesmo as secundárias tais como manutenção e administração.

 Quais são os sistemas externos que utilizam o sistema visando executar as tarefas?

 Quais são os sistemas externos que são gerenciados ou de outra forma utilizados pelo sistema 
visando executar suas tarefas?

 Quais são os grupos de usuários ou sistemas externos que enviam informação para o sistema?

 Quais são os sistemas externos ou grupos de usuários que recebem informação do sistema?

Questões para identificar defeitos relacionados aos participantes

 Um mesmo participante está sendo descrito por múltiplos termos nos requisitos?

 A descrição de como o sistema interage com um participante está inconsistente com a descrição do 
participante? Os requisitos estão confusos ou inconsistentes sobre esta interação? Esta situação está 
omitindo alguma parte importante da funcionalidade como um todo?

 Existem participantes necessários que foram omitidos? Isto é, o sistema precisa interagir com outro 
sistema, ou pedaço de hardware, ou um tipo de usuário que não está descrito?

 Existe algum sistema externo ou classe de “usuários” descrito nos requisitos que formalmente não 
interage com o sistema?

Tabela 4.4 Identificação das funcionalidades do sistema.

Ler todos os requisitos uma segunda vez, com o objetivo de identificar as funções do produto e os casos 
de uso.

Identificação das funções do sistema

Item 1. Identifique o conjunto de funcionalidades que o sistema deve ser capaz de executar. Isto é, 
que atividades os requisitos explicitamente descrevem que o sistema deve executar? (E.g. 
apresentar um registro do banco de dados, imprimir um relatório, criar e apresentar um gráfico).

Item 2. Agora considere como um usuário do sistema o visualizará. Ele ou ela provavelmente não 
está preocupado com as atividades individuais que o sistema executa, mas ao invés disto pensa em 
como pode usar o sistema para alcançar algum objetivo (e.g. adicionar informação em alguma 
base de dados, calcular um pagamento, visualizar a situação atual de uma conta). Estes objetivos 
do usuário serão definidos como os casos de uso para o sistema.

Item 3. Descreva, do ponto de vista do usuário, que passos são necessários para alcançar o objetivo 
e utilize setas para identificar o fluxo de controle do sistema (“Primeiro esta funcionalidade 
acontece, então esta...”). Utilize setas duplas para representar o momento onde o fluxo de controle 
pode se dividir. Lembre-se de incluir funcionalidades excepcionais no caso de uso. Verifique os 
requisitos funcionais apropriados para assegurar que você tem os detalhes corretos do 
processamento e fluxo de controle.
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(Cont.) Tabela 4-4 Identificação das funcionalidades do sistema.

Item 4. Para cada caso de uso criado, lembre-se de relacionar que classe(s) de participante(s) 
utilizaria a funcionalidade, bem como as ações que iniciam a funcionalidade (e.g. “selecionando a 
opção 2 do menu principal” deve disparar o caso de uso para apagar os registros das bases de 
dados). Finalmente, dê ao caso de uso um nome descritivo que represente a funcionalidade que ele 
descreve e associe a ele um número para referência futura.
Questões para identificar defeitos relacionados às funcionalidades do sistema

 As condições de início para cada caso de uso estão especificadas num nível de detalhe apropriado?

 As classes de participantes que utilizam à funcionalidade estão descritas e são corretas e apropriadas?

 Existe alguma funcionalidade do sistema que deveria ser incluída no caso de uso, mas que está 
descrita com detalhe insuficiente ou omitida dos requisitos?

 O sistema está suficientemente descrito de forma que você possa entender que atividades são 
necessárias para o usuário executar o objetivo do caso de uso? Esta combinação de atividades faz 
sentido, baseado na descrição geral do sistema e em seu conhecimento do domínio? A descrição 
permite mais de uma interpretação de como o sistema alcança seu objetivo?

 Os requisitos estão omitindo casos de uso que são necessários, de acordo com seu conhecimento do 
domínio ou descrição geral?

Identificação dos casos de uso
Item 5. Confira os participantes com todos os casos de uso que estejam envolvidos (lembre-se se 
dois participantes estão envolvidos em todos os mesmos casos de uso, eles podem representar um 
único ator e poderiam ser combinados).

 Estão claro nos requisitos quais participantes estão envolvidos em quais casos de uso?

 Baseado nos requisitos gerais e em seu conhecimento do domínio, cada participante foi relacionado a 
todos os casos de uso relevantes?

 Os participantes envolvidos nos casos de uso estão incompatíveis com a descrição do participante?

 Participantes necessários foram omitidos? (e.g. existem casos de uso que requerem informação que 
não pode ser obtida de alguma das fontes descritas nos requisitos?).

Na próxima seção é apresentado o guia referente à perspectiva do testador usado 

para o documento de requisitos no estudo experimental de Basili [Basili et al,1996b].

4.3.1.2 Guia para a Perspectiva de Testador – Especificação de 

Requisitos

Para cada especificação funcional ou do requisito, deve ser gerado um teste ou um 

conjunto de testes que permitem assegurar que a implementação do sistema satisfaz a 

especificação funcional ou do requisito. Use a abordagem caixa-preta e técnica de teste 

caixa-preta (por exemplo, valor limite e particionamento por equivalência) para auxiliar 

a encontrar os testes. Em seguida, responda as questões seguintes para cada teste. A 



39

Tabela 4-5 apresenta o guia para a perspectiva do testador definido por Basili [Basili et 

al,1996b].

Tabela 4.5 Guia para a perspectiva do testador.

Guia para a perspectiva do testador

 Toda a informação necessária para identificar o item a ser testado e o critério de teste está disponível? 
É possível gerar um caso de teste lógico para cada item baseado no critério de teste?

 É possível afirmar que os testes gerados irão produzir valores corretos nas unidades corretas?

 Existe outra interpretação para o requisito que o desenvolvedor talvez tenha feito com base na 
maneira na qual a especificação do requisito/funcional foi definida? Isto afetará os casos de teste 
gerados?

 Existe outra especificação do requisito/funcional para a qual foi gerado um caso de teste similar, mas 
fornece um resultado contraditório?

 A especificação do requisito/funcional faz sentido em relação ao que você sabe sobre a aplicação ou 
ao que é especificado na descrição geral?

Na próxima seção é apresentado o guia para a perspectiva do arquiteto usado para o 

documento de requisitos no estudo experimental de Basili [Basili et al,1996b].

4.3.1.3 Guia para a Perspectiva do Arquiteto – Especificação de 

Requisitos

O objetivo desta perspectiva é gerar um projeto do sistema para que este possa ser 

implementado. Deve-se usar a experiência e técnica de padrão de projeto e incorporar 

todos os objetos de dados necessários, estruturas de dados e funções. Em seguida, 

responder às questões referentes à fase de projeto. A Tabela 4-6 apresenta o guia para a 

perspectiva do arquiteto definido por Basili [Basili et al,1996b].
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Tabela 4.6 Guia para a perspectiva do arquiteto.

Guia para a perspectiva do arquiteto

 Todos os objetos necessários (dados, estrutura de dados e funções) foram definidos?

 Todas as interfaces foram especificadas? Estas interfaces são consistentes?

 Todas as informações necessárias para o projeto estão disponíveis? Todas as condições envolvendo 
os objetos estão especificadas (por exemplo, alguma especificação de requisito/funcional está 
faltando)?

 Existe algum ponto que não está claro sobre o que deverá ser feito porque a especificação do 
requisito/funcional não está clara ou consistente?

 A especificação do requisito/funcional faz sentido em relação do que você sabe sobre a aplicação ou 
do que é especificado na descrição geral?

Na próxima seção descrevem-se as considerações finais sobre este capítulo.

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre as técnicas existentes foram citadas as técnicas de Checklist e PBR. Ambas as 

técnicas são utilizadas como suporte à fase de preparação, que pode ser aplicada de 

forma individual ou em grupo. Foi discutido que Checklist usa um conjunto de questões 

genéricas para auxiliar na detecção de defeitos. Já PBR utiliza um conjunto de guias que 

são direcionados a cada perspectiva, onde a cada perspectiva pode serassociada a um ou 

mais inspetor. Foi apresentada também neste capítulo uma taxonomia de defeitos a ser 

usada pelos inspetores para classificar o defeito encontrado durante a detecção do 

defeito.

A aplicação de inspeção de software e técnicas de leitura no contexto deste trabalho 

será utilizada durante a fase de Análise de Requisitos. Para isto foram definidas três 

perspectivas, engenheiro de requisitos, arquiteto e testador, para o uso da técnica PBR. 

Associados a estas perspectivas guias foram criados para auxiliar o inspetor a detectar 

defeitos na especificação inicial de requisitos.

O próximo capítulo descreve com mais detalhe como a inspeção de software e 

técnicas de leitura serão abordadas neste trabalho.



Capítulo - 5 USANDO INSPEÇÃO E TÉCNICAS DE 

LEITURA NOS REQUISITOS INICIAIS DO SISTEMA

Neste capítulo apresenta-se o uso de inspeção de software e das técnicas de leitura, 
PBR e Checklist, na fase de Análise dos requisitos.
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Capítulo 5. Usando Inspeção e Técnicas de 

Leitura nos Requisitos Iniciais do Sistema

O documento de especificação inicial de requisitos, Documento de Contexto, é o 

primeiro artefato gerado durante a elicitação de requisitos. Esse documento descreve 

todas as características e funções que o software deverá ter. Além disso, esse documento 

é a base para a criação do Documento de Requisitos, que será utilizado nas atividades 

subseqüentes do desenvolvimento de software, durante as fases de projeto e teste. 

Contudo, não existe um padrão único para se descrever requisitos, e podem ocorrer 

problemas, tais como: interpretação errônea, onde a interpretação do requisito seja de 

difícil entendimento podendo ocasionar um erro de interpretação; incompletude, quando 

ocorre alguma informação ausente no requisito; e ambigüidade, quando um mesmo 

requisito é descrito com mais de um significado. Se todos ou parte desses problemas 

não forem eliminados na fase inicial de desenvolvimento eles serão propagados para as 

próximas fases, gerando artefatos incorretos ou que não atendam as necessidades dos 

clientes. Portanto, é importante que esses problemas sejam identificados, analisados e 

eliminados na etapa Análise e Negociação de Requisitos (vide Figura 2-1). 

A inspeção de software, tendo como apoio técnicas de leitura, pode ser utilizada 

para detectar defeitos durante a especificação inicial de requisitos, com o objetivo de se 

desenvolver um produto de maior qualidade, prevenindo o crescimento exponencial de 

custo de reparo de defeitos [Lanubile e Visaggio, 2000].

O objetivo deste trabalho é utilizar as técnicas de leitura, Checklist e PBR, para 

detectar e corrigir defeitos nos requisitos iniciais do sistema, com a finalidade de evitar 

que esses defeitos sejam propagados para as etapas posteriores do desenvolvimento. Em 

particular, tem-se como objetivo verificar qual das duas técnicas é mais eficaz para 

detectar defeitos a partir dos requisitos iniciais do sistema. A verificação da eficácia da 

técnica é feita a partir da quantidade e tipos de defeitos encontrados pelos inspetores.

Na próxima seção descreve-se como o processo de inspeção e técnicas de leitura 

serão usados no contexto deste trabalho.

5.1 INSPEÇÃO DE SOFTWARE E TÉCNICAS DE LEITURA NA FASE 

DE ANÁLISE DOS REQUISITOS
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Como um requisito deve conter informação consistente, é importante se ter uma 

especificação inicial bem-definida com o objetivo de fornecer subsídios para a equipe 

de desenvolvimento. Em adição, é necessário trabalhar com diferentes visões da equipe 

de desenvolvimento, como a do Engenheiro de Requisitos, Arquiteto, Desenvolvedor, 

Testador e Gerente de Projeto. Durante a especificação de requisitos a importância 

dessas visões implica em adicionar informações relevantes ao requisito auxiliando no 

processo de especificação. Devido a importância de diferentes visões, este trabalho 

utilizará as visões do engenheiro de requisitos, arquiteto e testador, como especificado 

na Seção 4.3.1, para garantir através do uso de técncias de leitura a detecção de defeitos  

na especificação de requisitos seja menos ambígua e mais consistente.

Neste trabalho será utilizado o processo de inspeção de software formal tradicional 

existente em [NASA, 1993] e descrito na Seção 3.1 (vide Figura 3.2). O foco principal 

do processo de inspeção reside na atividade de preparação, núcleo da inspeção de 

defeitos. Portanto, o foco desta dissertação será o planejamento e preparação da 

inspeção. Alguns fatores contribuem durante a detecção de defeitos, por exemplo, a 

maneira como o inspetor detecta algum defeito e a experiência do inspetor. Esses fatores 

têm um efeito sobre a eficácia da inspeção e, portanto, sobre a qualidade do artefato que 

está sendo inspecionado.

Em relação à técnica de leitura Checklist será adotado o conjunto de questões 

baseadas no trabalho de [Silva, 2004] que foi descrito na Seção 4.2. Os guias usados 

pela técnica PBR, neste trabalho, são referentes às perspectivas do engenheiro de 

requisitos, arquiteto e testador. 

Na próxima seção descreve-se a atividade de planejamento do processo de inspeção 

a ser utilizado neste trabalho.

5.1.1 Atividade de Planejamento

Conforme descrito na Seção 2.1, o produto final do processo de Engenharia de 

Requisitos é o Documento de Requisitos originado do Documento de Contexto, ambos 

escritos em linguagem natural. Para aplicação da técnica de leitura PBR foram 

necessárias a criação e atualização dos guias, descritos na Seção 4.3.1 (guias para PBR),

para auxiliar o inspetor na detecção de defeitos no Documento de Contexto.
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A Figura 5-1 apresenta a atividade de Planejamento que contém uma representação 

dos documentos necessários à inspeção, e o material de suporte a ser selecionado, guias 

originados das técnicas de leitura a serm usadas e o papel do moderador, que é 

responsável pelo planejamento da inspeção. O detalhamento da atividade foi feito com o 

uso da notação SPEM [OMG, 2005], (vide Apêndice C). 

A atividade de planejamento é composta pelos passos: Identificar o Material de 

Inspeção a ser utilizado no processo de inspeção, que inclui o Documento de Contexto, 

guias e checklist necessários para auxiliar a detectar defeitos; Agendar Atividades, que 

engloba determinar quando será realizada a preparação individual e a reunião de 

inspeção; Definir a Equipe de Inspeção, que envolve a definição de papéis e a 

perspectiva associada a cada papel; Selecionar Técnica de Leitura, que envolve definir 

qual técnica de leitura será utilizada para auxiliar o inspetor a detectar defeitos; Criar 

Guias para Detectar Defeitos, que envolve propor ou atualizar guias existentes para a 

aplicação de alguma técnica de leitura, onde o moderador juntamente com algum 

representante da equipe de desenvolvimento relacionado à perspectiva em questão, 

define os guias correspondente à perspectiva a ser utilizada; e Definir Relatório de 

Discrepâncias, que consiste em definir um relatório para registrar o defeito a ser 

detectado pelo inspetor.

Figura 5-1 – Atividade de planejamento.

De acordo com a Figura 5-1 o moderador é reponsável em executar a atividade de 

planejamento de acordo com os passos descritos antriormente, definir os documentos 
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necessários à inspeção e selecionar o material de suporte a ser utilizado pelos inspetores 

para detectar os defeitos no artefato a ser inspecionado.

A lista abaixo apresenta uma descrição de cada documento que será utilizado 

posteriormente na aplicação do processo de inspeção.

 Documento de Contexto – documento que contém a descrição dos requisitos 

iniciais do sistema [AMADeUs-MM, 2006].

 Conjunto de Guias – inclui um conjunto de guias direcionados para cada 

perspectiva (analista, arquiteto e testador) definida pela técnica PBR.

 Checklist - contém um conjunto de questões a serem usadas durante a detecção 

de defeitos com a técnica checklist.

 Tipos de Defeitos - apresenta uma explicação da taxonomia de defeitos usados 

neste trabalho.

 Relatório de Discrepâncias – planilha usada pelo inspetor para registrar os 

possíveis defeitos encontrados durante a preparação individual. Esse 

documento também é usado para registrar a consolidação dos defeitos.

 Questionários – conjunto de questões a serem respondidas pelos inspetores em 

relação ao uso de inspeção de software e técnicas de leitura.

Na próxima seção descreve-se como a atividade de preparação do processo de 

inspeção formal será utilizada neste trabalho.

5.1.2 Atividade de Preparação

A atividade de preparação no contexto deste trabalho é uma atividade individual, na 

qual cada inspetor usa a técnica de leitura PBR para analisar o documento com o 

objetivo de encontrar possíveis defeitos. A escolha da preparação individual é 

justificada pelo fato de evitar a comunicação entre os inspetores, para não ocorrer 

interferência na detecção de defeitos. Na Figura 5-2 observa-se que os inspetores 

executam a atividade de Preparação usando o Documento de Contexto, gerando o 

Relatório de Discrepâncias para registrar os possíveis defeitos.
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Figura 5-2 Atividade de preparação.

Para encontrar defeitos com o uso da técnica PBR, a cada inspetor que representa 

uma determinada perspectiva é atribuído um guia específico. Na Figura 5-2 essa 

situação é expressa pelo documento guia da técnica PBR, que auxiliará o inspetor a 

encontrar os possíveis defeitos no documento. 

A atividade de Preparação é composta pelos passos: Aplicar a Técnica de Leitura e 

Registrar Defeitos. No passo Aplicar a Técnica de Leitura, os inspetores analisam o 

documento com auxílio dos guias ou do checklist de acordo com a técnica a ser 

utilizada. No contexto deste trabalho serão utilizadas as técnicas de Checklist e PBR. 

Quando um possível defeito é encontrado o passo Registrar Defeitos é realizado. O 

defeito é registrado no Relatório de Discrepâncias e uma classificação é atribuída ao 

defeito de acordo com a taxonomia (vide Seção 4.1). O inspetor também define, no 

Relatório de Discrepâncias, a localização do defeito no documento (página e seção, por 

exemplo). A Tabela 5-1 apresenta um exemplo do Relatório de Discrepâncias que foi 

definido durante a atividade de preparação para registrar os defeitos. Este relatório pode 

ser utilizado tanto pela técnica de leitura Checklist como pela técnica PBR.
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Tabela 5.1 Template do relatório de discrepâncias

As atividades referentes à reunião de inspeção e retrabalho não serão descritas por 

não terem sido alteradas. A execução dessas atividades é similar ao processo de 

inspeção de software tradicional descrito na Seção 3.1.1.

Na próxima seção são descritos o conjunto de guias definidos para as perspectivas 

do engenheiro de requisitos, arquiteto e testador.

5.2 DEFINIÇÃO DOS GUIAS

Esta seção descreve os guias a serem usados pelos inspetores para a utilização da 

técnica de leitura PBR. Como serão usadas três perspectivas diferentes, serão 

necessários guias específicos para cada uma destas perspectivas. A seguir será descrito 

o guia para o engenheiro de requisitos.

5.2.1 Guia para a Perspectiva do Engenheiro de Requisitos

O guia para a perspectiva do engenheiro de requisitos foi baseado no trabalho de 

Silva que utilizou PBR para detectar defeitos em casos de uso [Silva, 2004]. A escolha 

do guia desenvolvido por Silva [Silva, 2004], é que a condução da leitura nos casos de 

uso para detectar defeitos é feita de forma similar para requisitos descritos em 

linguagem natural. A diferença existente entre o guia descrito nesta seção e o guia 

apresentado na Seção 4.3.1.1, definido em [Silva, 2004], é que o novo guia conduz o 

inspetor a encontrar o defeito e a classificá-lo, conforme descreve a taxonomia 

apresentada anteriormente (vide Seção 4.1). Nas tabelas seguintes estão descritos os 

guias usados por Silva [Silva, 2004].

De acordo com a Tabela 5-2, em uma primeira leitura do documento, o inspetor irá 

ler os requisitos com o objetivo de encontrar os participantes envolvidos com o sistema. 

Estes participantes podem ser usuários ou sistemas externos que interagem com o 

sistema. A identificação dos participantes é importante, pois auxilia a identificar as 
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funções e/ou necessidades de cada participante ou grupo de participantes que afetam de 

forma direta ou indireta o sistema. Este é o primeiro passo para se obter o entendimento 

do sistema, e identificar se existe algum participante que ainda não foi identificado ou 

não tem informação suficiente para sua identificação e entendimento.

Tabela 5.2 – Guia para encontrar os participantes 

Leia os requisitos com o objetivo de encontrar os participantes envolvidos.

 Todos os participantes estão especificados?

 Os sistemas externos que interagem com o sistema estão todos especificados?

Item 1. Identifique os participantes nos novos requisitos. Participantes são outros sistemas e 
usuários que interagem com o sistema – participam na funcionalidade do sistema enviando 
mensagem ao sistema e/ou recebendo informação e instruções do sistema. As questões seguintes 
podem ser usadas para identificar os participantes

 Quais grupos de usuários usam o sistema para executar uma tarefa?

 Quais grupos de usuários são necessários pelo sistema com o intuito de executar a função pretendida 
pelo sistema? Estas funções serão as funções principais, ou funções secundárias desde como 
manutenção e administração do sistema.

 Quais são os sistemas externos que usam o sistema para executar uma tarefa?

 Quais componentes ou hardware é gerenciado pelo sistema?

Em uma segunda leitura do documento ou durante a primeira leitura, como descrito 

na Tabela 5-3, o inspetor lê o documento para identificar as funcionalidades realizadas 

pelo sistema. Estas funcionalidades englobam requisitos funcionais e não-funcionais do 

sistema e seus relacionamentos. De acordo com o Item 1 da tabela, o inspetor irá 

identificar as entradas e saídas de cada função e verificar se existe alguma discrepância 

em relação a esta informação. Um conjunto de perguntas está associado ao Item 1 com o 

objetivo de guiar o inspetor a identificar as entradas e saídas de cada função. O conjunto 

de perguntas conduz o inspetor a: identificar as condições iniciais necessárias de uma 

funcionalidade; identificar interfaces entre as funções; verificar se existe alguma 

informação que compromete a segurança do sistema; identificar se existe interpretação 

diferente para uma mesma função do sistema; e identificar se o requisito está coerente 

com o que o sistema é proposto realizar.
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Tabela 5.3 Guia para encontrar as funções do sistema

Leia os requisitos uma segunda vez, com o objetivo de encontrar o conjunto de funções realizadas pelo 
usuário do sistema.

 Todas as funções são necessárias para escrever o cenário operacional especificado no requisito ou 
especificação funcional?

 Os requisitos não-funcionais são especificados?

 O requisito não-funcional está associado com o requisito funcional?

Item 1. Definir o conjunto de objetos de entrada necessário para executar cada funcionalidade, e o 
conjunto de objetos de saída que são gerados por cada função. A definição de objetivos de entrada 
e saída de cada funcionalidade auxilia na identificação de todas as funcionalidades ou subconjunto 
de funcionalidades aserem executadas pelo sistema. Inicie com funcionalidades mais óbvias e 
prossiga com funcionalidades maiores ou condições especiais.

 As condições iniciais de inicialização da funcionalidade operacional estão claras e corretas?

 As interfaces entre as funcionalidades são bem-definidas e compatíveis (por exemplo, as entradas de 
uma função que se conectam as saídas da função anterior)?

 É possível alcançar um estado do sistema que deve ser evitado por razões de segurança?

 É possível que alguma porção da funcionalidade ofereça respostas diferentes dependendo de como 
um requisito é interpretado?

 O requisito não faz sentido a respeito do que se sabe sobre a aplicação ou do que é especificado na 
descrição geral?

A Tabela 5-4 apresenta um conjunto de questões genéricas para auxiliar o inspetor a 

identificar e classificar o defeito encontrado. 

Tabela 5.4 Guia de identificação dos defeitos

Questões para identificar defeitos

 Há múltiplos termos usados para descrever o mesmo participante ou funcionalidade nos requisitos? 
Se sim, registre o defeito como informação ambígua.

 A descrição de como o sistema interage com o participante ou outra funcionalidade está inconsistente 
com o requisito? Os requisitos não são claros ou inconsistentes nesta iteração? Se sim, registre o 
defeito como informação inconsistente.

 Os participantes ou funcionalidades necessárias têm sido omitidas? O sistema necessita interagir com 
outro sistema, parte de hardware ou um tipo de usuário que não está descrito? Se sim, registre o 
defeito como informação faltando.

 Um requisito interno ou uma classe de usuários estão descritos nos requisitos que não interage 
atualmente com sistema? Se sim, registre o defeito como informação estranha.

 A descrição de alguma informação incorreta está na condição especificada? Se sim, registre o defeito 
como fato incorreto.
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Conforme a Tabela 5.4, a forma como as questões foram elaboradas conduz o 

inspetor a ter uma visão mais clara para classificar e entender o defeito.

Em seguida é apresentado como o Documento de contexto deve ser lido do ponto de 

vista do arquiteto.

5.2.2 Guia para a Perspectiva do Arquiteto

O guia para a perspectiva do arquiteto foi elaborado com base na resposta fornecida 

por arquitetos experientes, os quais responderam à seguinte questão: “Qual informação 

é necessária nos requisitos para a criação da arquitetura do sistema?” A resposta para 

esta questão foi baseada em algum documento de requisitos já usado pelos arquitetos. 

Uma resposta genérica, em relação à pergunta feita aos arquitetos, foi que o documento 

de requisitos deve conter: um objetivo em relação à aplicação, e uma breve descrição 

dos requisitos; dicionário, convenções e abreviações usadas no documento; e uma clara 

divisão entre requisitos funcional e não-funcional. 

As respostas em relação aos requisitos funcionais, não-funcionais, requisitos fora do 

escopo e referências que são relevantes aos requisitos do sistema, são resumidas abaixo.

Requisitos funcionais

 Definir toda necessidade do consumidor em relação ao sistema em 

desenvolvimento.

 Definir escopo: descrição detalhada, comentário de implementação, links para 

referências, passo a passo da atividade do requisito, detectar possíveis 

problemas a serem tratados, tais como: segurança de informação, ambiente e 

tecnologia a ser usada.

 Apresentar informações que foram registradas durante a elicitação de 

requisitos do consumidor através de e-mail e chat. Estas informações ajudam a 

entender os requisitos e outras informações que o analista não detecta ou 

entende.

 Apresentar prioridade de implementação e dependência de requisitos, caso 

exista.
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Requisitos não-funcionais

 Requisitos tecnológicos, ferramentas de desenvolvimento, linguagem de 

desenvolvimento, portabilidade, escalabilidade, tempo de resposta do sistema, 

sistema operacional são exemplos de requisitos não-funcionais.

Requisitos fora do escopo

 Identificar atividades relevantes para o projeto, mas que não são partes do 

escopo do sistema.

 Identificar sistema externo que pode afetar a aplicação em desenvolvimento.

Referências

 Processo padrão usado pelo cliente, restrições tecnológicas e ambientes do 

sistema final.

Estas preocupações serviram de motivação para a criação do guia na perspectiva do 

arquiteto que é apresentado a seguir.

De acordo com a Tabela 5-5 os requisitos do sistema são lidos com o objetivo de 

identificar as necessidades dos stakeholders. Através desta primeira leitura o inspetor 

procura detectar problemas nos requisitos, como ambigüidade, inconsistência e 

incorretude. É verificada também se existe alguma informação que está omissa nos 

requisitos.

Nesta primeira análise é verificado também o relacionamento existente entre os 

stakeholders, as entradas que são manipuladas pelos stakeholders e a existência de 

sistemas externos que interagem com o sistema.

Tabela 5.5 Guia para identificar as necessidades dos stakeholders.

Leia os requisitos com o objetivo de identificar necessidades dos stakeholders. 

Item 1. Para cada requisito verifique se sua descrição contém um detalhamento suficiente das 
necessidades dos stakeholders. O detalhamento é importante para entender o sistema a ser 
desenvolvido. 

 A descrição de alguma informação contém informação incorreta, inconsistente ou ambígua em 
relação às condições especificadas? Se sim, registre o defeito no relatório de discrepâncias como 
informação incorreta, inconsistente ou informação ambígua, respectivamente.

 Há múltiplos termos usados para descrever a mesma funcionalidade nos requisitos? Se sim, registre o 
defeito no relatório de discrepâncias como informação ambígua.
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(Cont.) Tabela 5-5 Guia para identificar as necessidades dos stakeholders.

 Alguma funcionalidade necessária foi omitida? Por exemplo, o sistema necessita interagir com outro 
sistema, parte de hardware ou tipo de usuário que não está descrito ou está descrito de maneira 
incorreta? Se sim, registre o defeito no relatório de discrepâncias como falta de informação ou fato 
incorreto.

Item 2. Para cada stakeholder, verifique se existe algum relacionamento com outros stakeholders 
que estão cientes de sua existência. Se não, registre o defeito no relatório de discrepâncias como 
falta de informação.
Item 3. Verifique se para cada stakeholder há entradas que são manuseadas pelo respectivo 
stakeholder. Se não, registre o defeito no relatório de discrepâncias como falta de informação.
Item 4. Identifique se todo sistema externo que interage com o sistema foi identificado. Se não, 
registre o defeito no relatório de discrepâncias como falta de informação.

 Algum sistema externo ou classe de usuários descritos nos requisitos não interage com o sistema?

Em outra leitura ou durante a primeira leitura são identificados os requisitos 

funcionais do sistema. O objetivo desta segunda leitura é identificar se as 

funcionalidades descritas pelos requisitos contêm informação que possa definir o 

ambiente do sistema e comportamento do sistema. Para o comportamento do sistema é 

verificada se existem mensagens de erro que ocorrem quando alguma exceção surge 

devido à execução de alguma ação. Outro ponto importante a ser verificado é se a 

tecnologia a ser usada pelo sistema tem influência na tecnologia e restrições 

tecnológicas a ser utilizada no desenvolvimento do sistema. A Tabela 5-6 descreve o 

guia para a identificação dos requisitos funcionais do sistema.

Tabela 5.6 Guia para identificar requisitos funcionais.

Leia os requisitos uma outra com o objetivo de encontrar os requisitos funcionais necessárias para a 
arquitetura do sistema. 

Item 1. Verifique se a informação contida nos requisitos define o ambiente do sistema.

Item 2. Para cada requisito que contém na sua descrição o condicional ‘se’, verifique se é possível 
identificar o comportamento do sistema.

 As mensagens de erro estão especificadas? Se não, registre o defeito no relatório de discrepâncias 
como falta de informação.

 Verifique se o requisito deve executar outra ação. 

 Os requisitos têm informações sobre a tecnologia a ser usada pelo sistema? Se não, registre o defeito 
no relatório de discrepâncias como falta de informação.

 Caso existe a informação sobre a tecnologia, verifique se não há nenhuma restrição sobre a 
tecnologia a ser usada. Se não há alguma restrição ou a restrição não está clara, registre o defeito no 
relatório de discrepâncias como falta de informação ou fato incorreto.
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(Cont.) Tabela 5-6 Guia para identificar requisitos funcionais

Item 3. Identifique se existe algum requisito que depende de outros requisitos.

 A informação contida nos requisitos não está clara ou está faltando? Então, verifique se os requisitos 
dependem de outros requisitos. Se a informação não está clara ou está faltando e os requisitos não 
dependem de outros requisitos, registre o defeito no relatório de discrepâncias como fato incorreto ou 
falta de informação.

 A descrição de como o sistema interage com outras funcionalidades estão inconsistente com os 
requisitos gerais? Os requisitos não estão claros ou inconsistentes sobre estas interações? Se sim, 
registre o defeito no relatório de discrepâncias como fato incorreto ou informação inconsistente.

Item 4. Para cada requisito, identifique a prioridade associada com os requisitos. A prioridade 
determina o grau de importância dos requisitos. Se a informação não está presente na descrição, 
registre o defeito no relatório de discrepâncias como falta de informação.

Após a verificação dos requisitos funcionais, é necessária uma outra leitura para a 

identificação dos requisitos não-funcionais que impactam diretamente a arquitetura do 

sistema. O Item 1 da Tabela 5-7 investiga as características ou atributos de qualidade do 

sistema. Elas precisam ser identificadas para saber se afetam o comportamento do 

sistema e em quais condições estas características ocorrem.

No Item 2 da Tabela 5-7 as dependências entre os requisitos não-funcionais são 

identificadas com o objetivo de entender a influência e impacto que as mesmas têm em 

relação à definição da arquitetura do sistema. 

O Item 3 considera o grau de importância dos requisitos não-funcionais para o 

sistema.

O Item 4 analisa o relacionamento existente entre os requisitos não-funcionais. Eles 

precisam ser considerados para verificar se é possível gerar um outro requisito 

funcional, pois este novo requisito pode afetar a arquitetura do sistema. Este 

relacionamento existente entre os requisitos não-funcionais é importante para identificar 

se existe alguma restrição no requisito, ocasionada pelo relacionamento existente entre 

eles. 

Já o Item 5 da Tabela 5-7 identifica se há algum relacionamento existente entre um 

requisito funcional e não-funcional, e se há alguma restrição imposta por um requisto 

em relação ao outro.
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Tabela 5.7 Guia para identificar requisitos não-funcionais

Leia os requisitos uma terceira vez, com o objetivo de encontrar requisitos não-funcionais necessários 
para a arquitetura do sistema.

Item 1. Para cada requisito funcional, identifique se há alguma característica ou qualidade que o 
afeta.

 Os atributos de qualidade presentes nos requisitos são chamados de requisitos não-funcionais. 
Verifique se estas características afetam o comportamento do sistema e sobre quais condições estas 
características ocorrem.

 Caso as condições estejam definidas na descrição, verifique se as informações contidas estão claras e 
completas. Caso não estejam, registre o defeito no relatório de discrepâncias como falta de 
informação.

Item 2. Para cada requisito não-funcional identifique se existe dependência com outros requisitos.

 Considere dois requisitos funcionais, A e B, quando B depende de A. Agora considere um requisito 
não-funcional C, que é associado com A. Verifique se existe alguma dependência entre B e C. Caso 
exista, verifique a consistência e completude.

Item 3. Para cada requisito não-funcional encontrado, identifique o grau de importância para o 
sistema.

 A existência dos requisitos não-funcionais afeta as funcionalidades do sistema a ser desenvolvido. Se 
a importância do requisito não-funcional não está definida ou a descrição não está clara ou 
inconsistente, registre o defeito no relatório de discrepâncias como falta de informação ou 
informação inconsistente.

Item 4. Verifique se existe algum relacionamento entre os requisitos não-funcionais.

 Se sim, verifique se o relacionamento gera outro requisito funcional. Se gerar, verifique se esta 
informação está presente na descrição do sistema. Se não, registre o defeito no relatório de 
discrepâncias como falta de informação.

 Se o requisito não-funcional restringe outro requisito não-funcional, verifique se esta informação esta 
presente na descrição do sistema e o grau de limitação. Se estas informações não estão presentes, 
registre o defeito no relatório de discrepâncias como falta de informação.

Item 5. Identifique se existe alguma limitação entre o requisito não-funcional e requisito funcional.

 Se o requisito não-funcional restringe o requisito funcional. Verifique se esta informação está 
presente na descrição do sistema e o grau de limitação. Se estas informações não estão presentes, 
registre o defeito no relatório de discrepâncias como falta de informação.

Em seguida é apresentado como Documento de contexto deve ser lido do ponto de 

vista do testador.
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5.2.3 Guia para a Perspectiva de Testador

O guia para a perspectiva do testador foi definido com base no trabalho de [Basili, 

1996b]. A diferença do guia descrito nesta seção, é que ele conduz o inspetor não 

somente a encontrar o defeito e a classificá-lo.

De acordo com a Tabela 5-8, em uma primeira leitura dos requisitos é identificada 

se é possível criar testes a partir dos requisitos, ou seja, se o requisito é testável.

Tabela 5.8 – Guia para identificar um conjunto de testes.

Leia os requisitos para identificar um conjunto de testes.

Item 1. Para cada requisito, identifique se é possível criar um teste ou um conjunto de testes que 
permite que uma implementação do sistema satisfaça o requisito. Use a abordagem caixa-preta e 
técnica de teste caixa-preta (por exemplo, valor limite e particionamento por equivalência) para 
auxiliar a encontrar os testes.

Em outra leitura realizada nos requisitos (vide Tabela 5-9) será identificada se a 

informação contida no requisito é relevante para criar os testes do sistema. De acordo 

com o Item 1, a informação identificada é necessária para a definição de critérios de 

teste. A identificação do critério de teste é melhor analisada no Item 2. A partir do 

critério de teste é verificado se é possível criar casos de teste para cada item identificado 

pelo critério, conforme descrito no Item 3. O Item 4 permite identificar se existem dados 

de entrada especificados nos requisitos. Esses dados são relevantes para criação dos 

testes, pois são utilizados quando a aplicação é exercitada. 

Através do Item 5 é identificado se existe ou falta alguma informação no requisito 

que é relevante para executar algum serviço do sistema. O Item 6, similarmente aos 

guias das perspectivas do engenheiro de requisitos e arquiteto, analisa o requisito com o 

objetivo de detectar se há alguma informação ambígua. O Item 7 permite identificar se 

existe algum requisito especificado de forma que conduza à criação de um caso de teste 

já existente e que apresente um resultado contraditório ao esperado. O Item 8 está 

relacionado com a análise do objetivo do requisito. Porque pode existir algum requisito 

especificado que não tenha relação com o objetivo da aplicação. E, por fim, o Item 9 

permite identificar os requisitos não-funcionais e o relacionamento que eles têm com o 
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sistema. Estes requisitos são importantes do ponto de vista de teste, pois os mesmos 

também são gerados a partir destes requisitos.

Tabela 5.9 Guia para identificar informações relevantes para os testes.

Leia cada requisito para identificar a informação que é relevante para criar casos de teste.

Item 1. Identifique toda informação necessária em relação ao item a ser testado com o objetivo de 
definir o critério de teste.

 A informação está disponível para definir o critério de teste? Se não, registre o defeito no relatório de 
discrepâncias como falta de informação.

Item 2. Defina o critério de teste para o item em análise.

 É possível defender um critério de teste para o item em análise? Se não, verifique se há informação 
suficiente ou alguma especificação que não é verdadeira e registre o defeito no relatório de 
discrepâncias como falta de informação ou fato incorreto.

Item 3. Verifique se é possível criar um caso de teste para cada item baseado no critério de teste, 
por exemplo, se o dado de entrada e saída é especificado. Se não é possível, verifique se há falta de 
informação, informação ambígua, informação inconsistente ou fato incorreto e então registre o 
defeito no relatório de discrepâncias.

Item 4. Verifique se o requisito em análise contém dados de entrada especificados corretamente.

 O dado de entrada é especificado corretamente? Se não, o defeito registre o defeito no relatório de 
discrepâncias como informação incorreta.

Item 5. Identifique alguma informação ou dado que é requisitado para executar os serviços.

 É possível identificar alguma informação importante para realizar um serviço? Se não, verifique se o 
defeito é uma informação ambígua, inconsistente ou que está faltando e registre o defeito no relatório 
de discrepância.

Item 6. Verifique se há outras interpretações dos requisitos do ponto de vista de implementação no 
qual o requisito é definido.

 Se existem outras interpretações registre o defeito no relatório de discrepâncias como informação 
ambígua.

Item 7. Identifique se há outra especificação de requisitos que irá gerar um caso de teste similar 
com resultado contraditório.

 Se existe, verifique a informação e os dados de entrada contidos no requisito e registre o defeito no 
relatório de discrepâncias como informação inconsistente.

Item 8. Analise se a especificação de requisitos faz sentido sobre a aplicação ou do que está 
especificado na descrição geral.

 Se a especificação não faz sentido, registre o defeito no relatório de discrepâncias como informação 
inconsistente

Item 9. Identifique os requisitos não-funcionais e como estes requisitos afetam o sistema.

 Verifique se as condições e prioridades destes requisitos estão especificadas, por exemplo, para 
performance deve ser considerado o tempo de resposta. Se não está especificado, registre o defeito no 
relatório de discrepâncias como falta de informação.
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Na próxima seção serão descritas as considerações finais deste capítulo.

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresentou como inspeção de software e técnicas de leitura podem ser 

utilizadas para detectar defeitos nos requisitos iniciais do sistema. Duas atividades do 

processo de inspeção foram consideradas neste capítulo: planejamento e preparação. A 

atividade de planejamento está relacionada com o planejamento da inspeção de software 

(Seção 3.7.1) e a atividade de preparação está direcionada a aplicação dos guias e 

checklist para detectar os possíveis defeitos.

O checklist a ser utilizado pelos inspetores para a aplicação da técnica Checklist foi 

o mesmo usado ou foi baseado por [Silva, 2004] (vide Seção 4.2.1). Foram definidos 

também os guias para a perspectiva do engenheiro de requisitos, arquiteto e testador que 

serão utilizados pelos inspetores durante a aplicação técnica de leitura PBR. O guia 

definido para a perspectiva do arquiteto teve a contribuição de arquitetos experientes, os 

quais não participaram do experimento. O guia a ser usado pelo engenheiro de 

requisitos foi definido baseado no trabalho de Silva [Silva, 2004], e o guia para a 

perspectiva do testador foi feito baseado no trabalho de Basili [Basili et al, 1996b]. 

O objetivo deste trabalho foi propor a eficácia e o uso das técnicas de leitura, 

Checklist e PBR, durante a atividade de preparação individual do no processo de 

inspeção de software aplicado nos requisitos iniciais do sistema. Para a análise da 

eficácia das técnicas de leitura faz-se necessário definir variáveis a serem medidas e 

avaliadas.

O próximo capítulo descreve o experimento realizado com o objetivo de validar o 

que foi proposto neste capítulo.



Capítulo - 6 O EXPERIMENTO

Este capítulo apresenta o experimento realizado para avaliar a eficácia das técnicas de 
leitura PBR e Checklist na detecção de defeitos nos requisitos iniciais do 
desenvolvimento de um sistema. Utilizou-se a especificação inicial do sistema 
AMADeUs relacionado ao ensino de educação à distância.
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Capítulo 6. O Experimento

O experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar a eficácia das técnicas de 

leitura Checklist [Laitenberger e Debaud, 2000] e PBR [Laitenberger e Debaud, 2000] 

na detecção de defeitos no documento inicial de requisitos (documento de contexto) do 

sistema AMADeUs [AMADeUs-MM, 2006]. A intenção é eliminar os defeitos na fase 

inicial da descrição dos requisitos para ter uma especificação clara e consistente.  Para 

isso foi definida uma hipótese que tem associada um conjunto de questões e métricas.

A próxima seção descreveos critérios para avaliação das técnicas de leitura.

6.1 AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE LEITURA 

Para a avaliação da eficácia das duas técnicas de leitura é necessário comprovar a 

seguinte hipótese.

Hipóteses

A principal hipótese do experimento é “Haverá diferença nas informações contidas 

nos requisitos após os inspetores identificarem os defeitos através da aplicação das 

técnicas de leitura.” A hipótese é que haveria diferença nas informações contidas nos 

requisitos após a inspeção. As questões associadas à hipótese são seguintes:

Q1: As técnicas de leitura aplicadas, Checklist e PBR, auxiliaram a detectar 
defeitos nos requisitos?

O objetivo é verificar se as técnicas de leitura são de fato adequadas ao contexto do 

experimento. Se a resposta é positiva, significa que as técnicas são eficazes em 

contribuir com a melhoria dos requisitos iniciais do sistema através da detecção de 

defeitos. Caso contrário é necessário melhorar os guias para a detecção de defeitos.

Q2. Os defeitos encontrados por cada técnica de leitura foram suficientes 
para alterar de forma significativa as informações nos requisitos?

A aplicação da técnica de leitura consiste na análise das informações contidas nos 

requisitos com o objetivo de encontrar algum defeito no documento. Desta forma, é 

importante verificar quantos e quais tipos de efeitos foram detectados por cada técnica 

de leitura e se foram suficientes para alterar as informações nos requisitos.

Q3: A experiência dos inspetores afeta o efeito da técnica de leitura?

A aplicação da técnica de leitura também consiste na análise individual para detectar 

defeitos no documento. Desta forma, é importante verificar se a efetividade da técnica 
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varia de acordo com a experiência do inspetor. Análise qualitativa será conduzida em 

relação ao nível de experiência e efetividade com que a técnica é aplicada.

Métricas

A definição das métricas, relacionadas às questões anteriores, permitirá avaliar a 

quantidade de defeitos encontrada por inspetor e pela técnica de leitura utilizada, bem 

como quais tipos de defeitos foram encontrados. As métricas são definidas a seguir.

M1: A quantidade de defeitos encontrados por inspetor.

M2: A quantidade de defeitos encontrada por cada técnica de leitura.

M3: A quantidade de defeitos encontrada por tipo de defeito.

Na próxima seção é apresentada a descrição do experimento.

6.2 DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO 

O experimento foi realizado em um ambiente acadêmico, fruto da cooperação entre 

o LER (Laboratório de Engenharia de Requisitos) e o CCTE (Grupo de Pesquisa de 

Ciências Cognitivas e Tecnologia Educacional), ambos do Centro de Informática da 

Universidade Federal de Pernambuco. Os requisitos utilizados no experimento são do 

projeto de pesquisa AMADeUs-MM [AMADeUs-MM, 2006], desenvolvido no Centro 

de Informática pelo CCTE, que visa desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem 

sendo modelado em UML (do inglês, Unified Modeling Process – UML) [Booch et al, 

2005].

Na próxima seção descreve-se a equipe de inspeção que participou do experimento.

6.2.1 Inspetores

As pessoas que participaram do experimento não tinham experiência com inspeção 

de software. O grupo foi composto por cinco estudantes, dos quais dois eram da pós-

graduação e três da graduação. Nenhum deles pertenciam ao grupo de desenvolvimento 

do sistema AMADeUs. Portanto, estavam isentos de qualquer conhecimento prévio 

sobre o sistema, que pudesse interferir na inspeção do documento. Para cada inspetor foi 

atribuída uma perspectiva: engenheiro de requisitos, arquiteto e testador. Essas 

perspectivas serão usadas durante o uso da técnica de leitura PBR. Embora a técnica 

Checklist não trabalhe com perspectivas, cada inspetor assumiu a mesma perspectiva 
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que lhe foi atribuída à técnica PBR. O objetivo foi o de verificar a taxa de defeito 

encontrada por um Checklist genérico tendo diferentes perspectivas. 

No experimento, para a perspectiva de engenheiro de requisitos, utilizou-se um 

engenheiro com experiência acadêmica de 2 anos na área de engenharia de requisitos. 

Para a perspectiva de arquiteto, utilizaram-se dois arquitetos, um dos quais com 3 anos 

de experiência acadêmica na área de desenvolvimento, e o outro com experiência 

acadêmica de 3 anos na área de análise de requisitos. Para a perspectiva de testador, 

utilizaram-se dois testadores com experiência de 1 ano na área de teste, dos quais um 

testador tinha 1 ano de experiência profissional na área de teste e era aluno de 

graduação, e o outro tinha 1 ano de experiência profissional na área de teste e era aluno 

de pós-graduação na área de teste.

Assim, a equipe de inspeção, para a técnica Checklist, foi composta por quatro 

membros: um inspetor com a perspectiva de engenheiro de requisitos, dois inspetores 

com as perspectivas de arquiteto e um inspetor com a perspectiva de testador. Para a 

técnica PBR foi utilizado o mesmo grupo de inspetores e introduzido mais um inspetor 

com a perspectiva de testador na equipe.

A próxima seção descreve o documento a ser inspecionado.

6.2.2 Material do Experimento

Para o experimento foi usado o Documento de Contexto do sistema AMADeUs-

MM [AMADeUs-MM, 2006], um projeto real escrito em português e contendo 34 

páginas, desenvolvido pela equipe de requisitos do AMADeUs-MM. O sistema consiste 

em um ambiente de aprendizado virtual baseado na integração de diversas mídias 

digital, sendo desenvolvido na plataforma WEB. O documento descreve: uma visão 

geral do sistema, que engloba a descrição do ambiente, características e o objetivo do 

projeto; os atores do sistema; requisitos funcionais; e não-funcionais do sistema.

Na próxima seção descrevem-se as variáveis utilizadas para a análise do 

experimento.

6.2.3 Variáveis

As variáveis podem ser de dois tipos: independente ou dependente [Lanubile e 

Visaggio, 2000]. A variável independente determina as diferentes condições do 

experimento às quais são utilizadas por um inspetor. O objetivo é verificar se as técnicas 
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de leitura são de fato adequadas ao contexto do experimento. Se a resposta é positiva, 

significa que as técnicas são eficazes em contribuir com a melhoria dos requisitos 

iniciais do sistema através da detecção de defeitos. Caso contrário é necessário melhorar 

os guias para a detecção de defeitos.

As variáveis independentes usadas neste trabalho são descritas a seguir.

 Técnica de leitura – A equipe pode aplicar as técnicas de leitura não-sistemática 

(Checklist) e sistemática (PBR).

 Perspectiva – As perspectivas usadas nesta fase do experimento foram a 

perspectiva do engenheiro de requisitos, a perspectiva do arquiteto e a perspectiva 

do testador. Estas perspectivas foram aplicadas no uso da técnica de leitura PBR.

Os defeitos identificados são utilizados para avaliar os resultados representados 

pelas variáveis dependentes, que serão utilizadas pelas técnicas de leitura checklist e 

PBR. 

As variáveis dependentes usadas nesta fase do experimento são apresentadas abaixo. 

 Taxa de defeito por perspectiva – O número de defeitos encontrado por uma 

perspectiva dividido pelo número total de defeitos no documento.

 Taxa de detecção por tipo de defeito – O número de defeitos encontrado por uma 

perspectiva relacionada a um determinado tipo de defeito dividido pela 

quantidade de defeito de um determinado tipo.

 Taxa de detecção da classe de defeito – O número de defeitos encontrado relativo 

à classe de defeito dividido pelo número total de classe de defeitos no documento.

Na próxima seção descreve-se como o experimento foi realizado.

6.2.4 Aplicação do Experimento

Antes da aplicação do experimento, foram aplicados dois questionários, ver 

Apêndice A. Um deles relativo ao treinamento em inspeção e técnica de leitura com o 

objetivo de identificar se o treinamento auxiliou os inspetores no uso das técnicas de 

leitura e no processo de inspeção. Enquanto que um segundo com o objetivo de 

identificar o perfil dos participantes da inspeção, a fim de melhor adequá-los às 

perspectivas que foram consideradas.
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O principal objetivo é detectar defeitos nos requisitos iniciais do sistema AMADeUs 

e corrigí-los. Primeiramente, os inspetores leram e revisaram o Documento de Contexto 

e registraram os defeitos identificados no Relatório de Discrepâncias (Tabela 5-1). Num 

segundo momento, os defeitos foram consolidados através da reunião de inspeção à qual 

participaram dois analistas de sistemas do AMADeUs. Em seguida os requisitos foram 

atualizados e uma nova versão do Documento de Contexto foi disponibilizada.

As variáveis independentes, descritas anteriormente, foram manipuladas da forma a 

seguir.

 Um grupo de inspetores realizou a detecção de defeitos usando Checklist.

 Depois ao mesmo grupo foi ensinado o uso de PBR.

 O grupo de inspetores usou PBR para detectar defeitos no documento.

Primeiro, os inspetores leram o Documento de Contexto e responderam a um 

conjunto de questões contido no checklist para detectar defeitos. A decisão em aplicar 

primeiro checklist foi baseada em estudos anteriores relacionado ao uso de checklist 

como uma técnica menos estruturada que PBR [Laitenberger e DeBaud, 2000]. Desta 

forma o conhecimento adquirido com PBR não exerce influência no uso de checklist, já 

que checklist contém um conjunto de questões genéricas usadas por todos os inspetores. 

Segundo, os inspetores foram ensinados a usar PBR, e em seguida os defeitos foram 

detectados com o uso desta técnica de leitura.

Na seção seguinte descreve-se o procedimento utilizado para a condução do 

experimento.

6.2.5 Procedimento

Um planejamento inicial foi realizado para selecionar os inspetores, o material, o 

documento a ser inspecionado; distribuir material para os inspetores; e planejar o 

treinamento. Durante o treinamento foi explicado aos inspetores o processo de inspeção, 

as técnicas de leitura a serem usadas, os tipos de defeitos e o objetivo dos questionários. 

O tempo gasto com o planejamento e treinamento foram de 40 horas.

No escopo deste experimento será adotada a preparação individual devido aos 

participantes da inspeção estarem alocados em locais diferentes, não sendo possível uma 

preparação em grupo, e também para não ocorrer comunicação entre os participantes 

com a intenção de evitar interferência durante a detecção de defeitos.
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A reunião de inspeção foi realizada com o Gerente de Projeto e o Analista de 

Sistemas do projeto Amadeus. A razão desta decisão foi devido ao fato de que eles 

possuem um profundo conhecimento do sistema e isto poderia diremir qualquer dúvida.

A seção seguinte descreve o que pode ameaçar o experimento. 

6.2.6 Ameaças de Validade Interna

Elas descrevem como o processo, produto e os modelos usados no contexto 

considerado têm um impacto no projeto experimental no domínio de Engenharia de 

Software [Lanubile e Visaggio, 2000]. Esses fatores talvez afetem as variáveis 

dependentes sem que o pesquisador perceba. A seguir são descritas essas ameaças.

Seleção de efeitos – relacionados com a variação natural do desempenho humano. Neste 

experimento, um risco foi a troca de informação que poderia existir entre os inspetores 

durante a fase de preparação, pois poderia afetar a desempenho dos inspetores. Para 

atenuar este fato, intervalos entre a preparação individual foram realizados.

Maturação – relacionada ao aprendizado dos inspetores em relação ao experimento. A 

sessão de treinamento sobre o processo de inspeção e técnica de leitura contribuiu com 

o aprendizado dos inspetores, principalmente em relação à técnica PBR.

Instrumentação – refere-se às mudanças no instrumento a ser medido. Neste trabalho 

um único documento foi usado, dessa forma o documento contém a mesma estrutura e 

tamanho. Esta ameaça foi controlada por ter cada grupo de inspeção o mesmo 

documento.

A seção seguinte descreve a análise dos resultados obtida da aplicação das técnicas 

de leitura ao sistema AMADeUs. 

6.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esta seção apresenta uma análise dos resultados referente à quantidade de defeitos 

detectados com o uso das técnicas Checklist e PBR antes e depois da reunião de 

inspeção no documento de contexto do projeto AMADeUs [AMADeUs-MM, 2006].
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6.3.1 Análise da Técnica Checklist.

Ao aplicarmos a técnica, procuramos por duas classes de defeitos: comissão e 

omissão. Assim como, por tipos de defeito: falta de informação; informação ambígua; 

informação inconsistente; outros defeitos; informação extra; e, fato incorreto. A Tabela 

6-1 apresenta a visão geral dos defeitos observados pela técnica Checklist organizada 

segundo a classe e o tipo de defeito.

Tabela 6.1 Quantidade e porcentagem de defeitos potencial por classe de defeito e tipo 
de defeito usando Checklist (Atividade de preparação).

Da Tabela 6-1 observa-se que as quantidades e porcentagens dos possíveis defeitos 

encontrados pelos inspetores durante a atividade de preparação, num total de 87 

defeitos. A maior quantidade de defeitos foi observada no tipo de defeito falta de 

informação, cuja porcentagem foi de 66% em relação à quantidade total de defeitos. A 

menor porcentagem, 0%, ocorreu no tipo de defeito definido como fato incorreto. 

Após a consolidação dos defeitos, que ocorreu durante a reunião de inspeção, a 

quantidade de defeitos total foi reduzida para 78, como pode ser visto na Tabela 6-2. 

Todavia, a maior porcentagem de defeitos encontrada, ainda continuou a ser relativa à 

falta de informação. Esse percentual foi reduzido de 66% para 63% dos defeitos 

encontrados, e a menor porcentagem relativa continuou a ser do tipo fato incorreto, com 

o mesmo percentual de 0%.
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Tabela 6.2 Quantidade e porcentagem de defeitos observados por classe de defeito e 
tipo de defeito usando Checklist (Após reunião de inspeção).

Pode-se observar também nas Tabelas 6-1 e 6-2 que a maior quantidade de defeitos 

ocorreu com respeito à classe do tipo comissão. Isto significa que a informação estava 

presente no documento analisado, mas algum tipo de defeito associado à informação 

estava presente. Por exemplo, no experimento em questão, para o ambiente educacional 

AMADeUs, foram detectados em seu documento de contexto dois requisitos similares. 

Naquele documento, a descrição não deixava clara a diferença entre os requisitos.

Comparando-se os resultados (Tabelas 6-1 e 6-2) antes e após a reunião de inspeção 

onde os defeitos foram consolidados, observa-se que a diferença na quantidade de 

defeitos total foi de oito. Isso significa que oito possíveis defeitos detectados pelos 

inspetores durante a preparação, não eram de fato defeitos. Por exemplo, do ponto de 

vista do inspetor foi detectado, durante a preparação, que no documento não havia uma 

descrição do requisito remoção de conta do usuário, por exemplo, durante a reunião de 

inspeção, quando foi realizada a consolidação de defeitos, ficou esclarecido que aquele 

requisito não existia para o sistema AMADeUs, ou seja, por definição do projeto as 

contas dos usuários não seriam removidas do ambiente.

6.3.2 Análise da Técnica PBR

Em relação à técnica PBR, na Tabela 6-3, pode-se ver que a quantidade total de 

possíveis defeitos, encontrados durante a preparação individual, foi de 125 defeitos. A 

maior porcentagem de defeitos observada também foi do tipo falta de informação, 

correspondendo a 67% do total de defeitos. A menor porcentagem, 0%, foi 
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correspondente ao tipo de defeito fato incorreto. Após a consolidação dos defeitos, que 

ocorre durante a reunião de inspeção, a quantidade de defeitos total passou a ser de 97, 

conforme pode ser visto na Tabela 6-4. Todavia, a maior quantidade de defeitos 

encontrada ainda continuou a ser com relação à falta de informação, 64% dos defeitos, e 

a menor porcentagem relativa a fato incorreto, no valor de 0%.

Tabela 6.3 Quantidade e porcentagem de defeitos potencial por classe de defeito e tipo 

de defeito usando PBR (Atividade de preparação).

Pode-se observar também que, segundo os dados tabulados (Tabelas 6-3 e 6-4), a 

maior quantidade de defeitos foi relativa à classe do tipo omissão, ou seja, a informação 

não estava presente no documento, e havia algum tipo de defeito associado à

informação. Observamos que a diferença entre a quantidade de defeitos total, segundo 

pode ser visto nas Tabelas 6-3 e 6-4, é alta. Assim, segundo a técnica PBR, na fase de 

preparação foi detectado um total de vinte e oito possíveis defeitos que não eram de fato 

defeitos devido ao fato da informação não corresponder à realidade do sistema 

AMADeUs.
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Tabela 6.4 Quantidade e porcentagem de defeitos observados por classe de defeito e 
tipo de defeito usando PBR (Após reunião de inspeção).

Em seguida será apresentada uma análise dos defeitos em relação ao tipo e 

perspectiva dos inspetores.

6.3.3 Análise dos Defeitos Detectados

A análise de defeitos consiste em observar os tipos de defeitos encontrados no 

documento e a quantidade de cada tipo de defeito. Também foi realizada uma análise 

referente à quantidade de defeitos encontrada por cada perspectiva. Com base nas 

informações obtidas, quantidade de defeito por tipo e por perspectiva, e a partir das 

informações obtidas durante a aplicação do experimento foi realizada uma análise 

subjetiva.

Um grupo de quatro inspetores realizou a detecção de defeitos usando a técnica 

Checklist. A detecção de defeitos usando a técnica PBR foi realizada pelo mesmo 

grupo, com a adição de mais um inspetor, totalizando cinco. Esse novo inspetor, 

introduzido ao grupo, não participou da detecção de defeitos com o uso de Checklist 

apenas por falta de disponibilidade. O grupo composto por 4 pessoas foi chamado de 

Grupo 1 e o grupo composto por 5 pessoas foi chamado de Grupo 2.

6.3.3.1 Análise por Tipo de Defeito

Inicialmente, é feita uma análise da quantidade de defeitos encontrada com relação 

ao tipo do defeito. O objetivo da análise é determinar se há diferença na quantidade por 

tipo de defeito quando os inspetores usaram a técnica Checklist ou a técnica PBR. A 
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variável dependente é a taxa de defeito individual, e a variável independente 

considerada são as técnicas de leitura (sistemática - PBR e não-sistemática - Checklist) 

e as perspectivas usadas na aplicação da técnica.

Duas análises foram realizadas, uma para Checklist e outra para PBR. Para as duas 

situações foram realizadas mais duas análises separadas, para cada combinação do 

experimento executado. Essas análises envolvem a técnica de leitura e o documento de 

contexto. Enquanto o artefato sob inspeção foi de um único nível: o documento de 

contexto. A análise foi baseada nas hipóteses H0 e H1. Onde,

H0: Não há diferença no resultado da inspeção referente ao grupo 1 e ao grupo 2, em 

relação à taxa de defeitos.

H1: Há diferença no resultado da inspeção referente ao grupo 1 e ao grupo 2 em 

relação à taxa de defeitos.

Nas Figuras 6-1e e 6-2, as mesmas informações contidas nas Tabelas 6-3 e 6-4, 

foram grafadas segundo o uso da técnica de Checklist e PBR, respectivamente.

Figura 6-1 Número de defeitos encontrados com Checklist.

A Figura 6-1 apresenta a quantidade defeitos encontrada pelos inspetores referente 

ao tipo de defeito usando a técnica checklist. A maior quantidade de defeitos é 

observada no tipo de defeito falta de informação, 49 defeitos encontrados, e a menor 

quantidade foi de 0 (zero) defeito para o tipo de defeito fato incorreto. 
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A Figura 6-2 apresenta a quantidade defeitos encontrada pelos inspetores referente 

ao tipo de defeito usando a técnica PBR. A maior quantidade de defeitos é observada no 

tipo de defeito falta de informação, 62 defeitos encontrados, e a menor quantidade foi de 

0 (zero) defeito para o tipo de defeito fato incorreto.

Figura 6-2 Número de defeitos encontrados com a técnica PBR.

A partir do resultado apresentado pelas Figuras 6-1 e 6-2 observa-se que foi 

encontrada uma maior quantidade de defeito do tipo falta de informação pelas duas 

técnicas. Para cada tipo de defeito, a técnica PBR conseguiu detectar mais defeitos do 

que a técnica Checklist sendo que a diferença maior alcançada entre os tipos de defeitos 

foi referente ao tipo de defeito falta de informação.

6.3.3.2 Análise da Equipe

O objetivo da análise da equipe é verificar o número e quais defeitos foram 

detectados por cada perspectiva usando as técnicas Checklist e PBR. A variável 

dependente para esta análise é a taxa de detecção de defeito. As variáveis independentes 

são as técnicas de leitura usadas para detectar defeitos, (Checklist e PBR), e as 

perspectivas usadas na aplicação da técnica.

Embora a técnica Checklist não tenha sido originalmente criada para trabalhar com 

diferentes perspectivas na sua aplicação, neste trabalho são utilizadas as mesmas 

perspectivas usadas em PBR para ser possível verificar sua eficácia. A análise foi 
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baseada nas hipóteses H0 e H1 definidas na seção anterior. O significado das taxas de 

defeitos é apresentado nas Figuras 6-3 e 6-4.

Figura 6-3 Total de defeitos encontrados por cada perspectiva usando checklist.

Como observado, na Figura 6-3, para a técnica de Checklist, a perspectiva do 

arquiteto detectou mais defeitos (39 defeitos), que as perspectivas do engenheiro de 

requisitos (7 defeitos) e testador (26 defeitos).

Figura 6-4 Total de defeitos detectados por cada perspectiva usando PBR
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Resultado similar ocorreu com o uso da técnica PBR, como apresentado na Figura 

6-3. A perspectiva do arquiteto detectou mais defeitos, (78 defeitos) que as perspectivas 

do engenheiro de requisitos (14 defeitos) e testador (33 defeitos).

A equipe de inspeção que usou a técnica de Checklist era composta por uma pessoa 

com a perspectiva de engenheiro de requisitos, duas pessoas com a perspectiva do 

arquiteto e uma pessoa com a perspectiva do testador. Na equipe de inspetores que usou 

a técnica PBR era composta pelos mesmos inspetores que usou a técnica Checklist mais 

um inspetor com a perspectiva de testador.

De acordo coma as Figuras 6-3 e 6-4, cada perspectiva detectou mais defeitos com o 

uso da técnica PBR do que com o uso da técnica Checklist. Para a análise deste 

resultado deve ser levada em consideração a experiência dos inspetores em trabalhar 

com inspeção de software, experiência em relação à perspectiva ao qual cada inspetor 

foi atribuído e a quantidade de inspetores por perspectiva. Mesmo que o uso das duas 

técnicas tenha sido feito praticamente pelos mesmos inspetores, exceto a perspectiva do 

testador, a quantidade de defeitos encontrada por PBR foi maior do que a encontrada 

por Checklist.

6.3.3.3 Análise da Taxa de Defeito

O objetivo da análise individual é verificar o desempenho de cada perspectiva em 

relação ao tipo de defeito. A variável dependente usada nesta análise é a taxa de 

detecção do tipo de defeito e as variáveis independentes são as técnicas de leitura 

(Checklist e PBR) e as perspectivas usadas na aplicação da técnica.

De acordo com a Tabela 6-5, a perspectiva do testador foi mais eficaz na detecção 

de defeitos do tipo falta de informação. Esta perspectiva detectou 30 defeitos o que 

corresponde a uma taxa de detecção por tipo de defeito de 61% da quantidade de 

defeitos do tipo falta de informação. O valor 61% é obtido a partir da quantidade de 

defeitos do tipo falta de informação encontrada pelo testador dividida pela quantidade 

de defeitos total do tipo falta de informação (30/49). Do ponto de vista da perspectiva 

do testador ainda existe falha na especificação dos requisitos, pois ainda não é possível 

definir situações de teste, é necessário adicionar mais informação aos requisitos. A falta 

de informação nos requisitos está relacionada a algum dado que é importante para o 
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testador, mas que na fase inicial dos requisitos não foi especificada pelo Analista de 

Requisitos do sistema.

Na Tabela 6-5 pode-se também observar que a perspectiva do arquiteto encontrou 

mais tipos de defeitos do que as outras perspectivas um total de 44 defeitos. Sendo 19 

defeitos do tipo falta de informação, 9 defeitos do tipo informação ambígua, 2 defeitos 

do tipo informação inconsistente e 10 defeitos do tipo outros. Este dado pode ter relação 

com a experiência dos inspetores com a perspectiva do arquiteto, pois um dos inspetores 

tinha experiência acadêmica de três anos em desenvolvimento e o outro inspetor tinha.

Tabela 6.5 Quantidade e porcentagem de defeitos observada para cada perspectiva 
usando checklist.

Fazendo a mesma análise em relação à técnica PBR obtêm-se os dados da Tabela 6-

6.

Tabela 6.6 Quantidade e porcentagem de defeitos observada para cada perspectiva 
usando PBR.
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Nesta situação, a perspectiva do arquiteto foi mais eficaz na detecção de defeitos do 

tipo falta de informação. O inspetor detectou 34 defeitos que corresponde a uma taxa de 

detecção por tipo de defeito de 55% da quantidade de defeitos do tipo falta de 

informação. Em relação à Checklist, não somente o arquiteto detectou mais defeitos do 

tipo falta de informação, como também mais defeitos foram encontrados também pela 

perspectiva do engenheiro de requisitos. O mesmo ocorreu com os demais tipos de 

defeitos encontrados por estas duas perspectivas, a quantidade de defeitos por tipo foi 

maior, exceto para o tipo informação ambígua relacionada à perspectiva do arquiteto 

que encontrou a mesma quantidade de defeitos tanto usando Checklist quanto usando 

PBR.

Observa-se pelas Tabelas 6-5 e 6-6 que a perspectiva do arquiteto encontrou mais 

defeitos do tipo falta de informação com o uso da técnica PBR do que com o uso da 

técnica Checklist. A diferença entre a quantidade de defeitos do tipo falta de informação 

encontrada pelo arquiteto entre as duas técnicas de leitura é de quinze defeitos. A 

quantidade dos demais tipos de defeitos, detectada pela perspectiva do arquiteto, 

também aumentou com o uso da técnica PBR, porém a quantidade foi pequena em 

relação ao defeito falta de informação.

6.3.3.4 Análise por Perspectiva

O objetivo da análise por perspectiva é verificar a quantidade de defeitos detectada 

por cada perspectiva. A variável dependente é a taxa de defeito por perspectiva, que é o 

número de defeitos encontrado por uma perspectiva dividido pelo número total de 

defeitos no documento. 

Como apresentado na Tabela 6-7 através do uso da técnica Checklist, à perspectiva 

do arquiteto foi mais eficaz na detecção total de defeitos. O inspetor na perspectiva de 

arquiteto detectou 44 defeitos, o que corresponde a uma taxa de 56% da quantidade de 

defeitos. O valor 56% é obtido a partir da quantidade total de defeitos encontrada pelo 

arquiteto dividido pela quantidade de defeitos total do documento. A perspectiva do 

testador detectou 40%, dos defeitos e a perspectiva do engenheiro de requisitos detectou 

12% de defeitos do total.
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Tabela 6.7 Quantidade e porcentagem de defeitos observada para cada perspectiva 

usando Checklist.

Análise similar foi feita com o uso da técnica PBR em relação à quantidade de 

defeitos detectada por cada perspectiva como apresentado na Tabela 6-8. Novamente a 

perspectiva do arquiteto foi mais eficaz na detecção total de defeitos. O inspetor 

detectou 64 defeitos, que corresponde a uma taxa de 66% da quantidade de defeitos. A 

perspectiva do testador detectou 28%, dos defeitos e a perspectiva do engenheiro de 

requisitos detectou 14% de defeitos do total.

Tabela 6.8 Quantidade e porcentagem de defeitos observada para cada perspectiva 
usando PBR.

As tabelas anteriores também permitem fazer a análise relativa à classe de defeito, 

que tem como objetivo analisar a classe de defeito para verificar o número de defeitos 

que foram detectados por cada classe. A variável dependente para esta análise é a taxa 

de detecção da classe de defeito. As variáveis independentes são a técnica de leitura
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usada para detectar defeitos (Checklist e PBR) e as perspectivas usadas na aplicação da 

técnica.

Com o uso da técnica Checklist, de acordo com a Tabela 6-7, detectaram-se mais 

defeitos na classe comissão, 41 defeitos, para a técnica Checklist. Do ponto de vista das 

perspectivas a classe omissão alcançou uma maior quantidade de defeitos, um total de 

23 defeitos na perspectiva do arquiteto.

Com o uso da técnica PBR, conforme a Tabela 6-8 foi detectada mais defeitos da 

classe omissão, um total de 51 defeitos. Do ponto de vista das perspectivas a classe 

omissão também alcançou uma maior quantidade de defeitos, um total de 37 defeitos na 

perspectiva do arquiteto. Esta maior quantidade de defeitos da classe omissão não era 

esperada porque era suposto que o Documento de Contexto já deveria conter um 

conjunto de requisitos que fosse possível entender de forma mais clara o sistema a ser 

desenvolvido, visto que o documento de contexto já tinha passado por vários ciclos da 

espiral do processo de requisitos (Figura 2-1).

Em relação às hipóteses H0 e H1, o Grupo 2 que utilizou a técnica PBR foi mais 

eficaz em relação à taxa de detecção de defeitos por perspectiva do que o Grupo 1 de 

inspetores. A perspectiva do arquiteto encontrou a maior porcentagem de defeitos em 

relação às duas outras perspectivas, engenheiro de requisitos e testador.

6.3.3.5 Sobreposição de Defeitos

A análise de sobreposição de defeitos mostra quais defeitos foram detectados pelas 

duas técnicas de leitura. Esta análise pode ser feita em relação à perspectiva, ou seja, 

quais perspectivas encontraram os mesmos defeitos usando técnicas de leitura 

diferentes. Da mesma forma, também pode ser feita em relação à técnica de leitura 

utilizada, que verifica quais defeitos foram possíveis de serem identificados pelas duas 

técnicas de leitura.

É importante analisar o número de defeitos detectados por cada técnica e se os 

defeitos encontrados foram ortogonais (os defeitos não se sobrepõem em relação à 

técnica de leitura). As variáveis independentes para esta análise são as técnicas de 

leitura usada para detectar defeitos (Checklist e PBR) e as perspectivas usadas na 

aplicação da técnica.
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A Tabela 6-9 resume o número de defeitos considerando o Grupo 1 de inspetores 

que usou a técnica de Checklist e o Grupo 2 de inspetores que usou a técnica PBR, e a 

Figura 6-5 mostra o número de defeitos que se sobrepõem.

Tabela 6.9 Grupos de inspetores.

Grupo 1 Grupo 2

Número de Inspetores 4 5

Técnica de Leitura Checklist PBR

Número de Defeitos 78 97

Na Tabela 6-9 observa-se que o Grupo 2  com o uso da técnica PBR encontrou mais 

defeitos, 97 defeitos, do que o Grupo 1 que encontrou 78 defeitos usando Checklist.

Nas Figuras 6-5 e 6-6 podem ser observados os defeitos que se sobrepõem para a 

técnica checklist e PBR respectivamente. De acordo com a Figura 6-5 a quantidade de 

defeitos que se sobrepõem foi maior nas perspectivas do testador (Tst) e arquiteto (Arq). 

E a quantidade de defeitos que se sobrepõem foi igual para as perspectivas de 

engenheiro de requisitos (Eng) e arquiteto (Arq) e para as perspectivas de engenheiro de 

requisitos (Eng) e testador (Tst).

Figura 6-5 Quantidade de defeitos que foram detectados por mais de uma perspectiva 

usando checklist.
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Observa-se na Figura 6-6 que a quantidade de defeitos encontrada pelas perspectivas 

do engenheiro de requisitos e testador e pelas perspectivas do arquiteto e testador foi 

igual, 4 defeitos, sendo considerada muito pequena. Desta forma pode-se afirmar que 

cada perspectiva contribuiu para uma maior cobertura de eliminação de defeitos no 

documento de contexto.

Figura 6-6 Quantidade de defeitos que foram detectados por mais de uma perspectiva 

usando PBR.

De acordo com a Figura 6-7, todos os defeitos encontrados por Checklist foram 

encontrados por PBR, e PBR sozinha encontrou a mais 32 defeitos do que Checklist. A 

técnica Checklist não conseguiu encontrar nenhum defeito que não tivesse sido 

encontrado por PBR.
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Figura 6-7 Número de defeitos que se sobrepõem em relação às técnicas de leitura.

Na próxima seção são descritas as atividades de re-trabalho e acompanhamento 

realizadas neste experimento.

6.3.4 Atividades de Re-trabalho e Acompanhamento

A atividade de re-trabalho, que tem como objetivo a correção de defeitos, ocorreu 

em paralelo com a análise de resultados. Todos os defeitos foram corrigidos no 

Documento de Contexto, que ocasionou a atualização em alguns requisitos e criação de 

requisitos inexistentes. Após esta atividade ocorreu o acompanhamento, onde foi 

verificado que todos os defeitos foram de fato corrigidos e uma nova versão do 

documento foi gerada.

A seção seguinte descreve a análise do experimento.

6.4 ANÁLISE DO EXPERIMENTO

A reunião de inspeção ocorreu com a participação de dois analistas de sistema, 

autores do sistema Amadeus, com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre os possíveis 

defeitos encontrados pelos inspetores. A participação desses analistas foi importante, no 

contexto de análise de detecção de defeitos, porque alguns possíveis defeitos que foram 

detectados foram eliminados por não se tratarem de defeitos pela justificativa de que o 

AMADeUs não usa uma determinada funcionalidade.

Com base nos dados obtidos e apresentados anteriormente, as técnicas de leitura 

auxiliaram na detecção e correção de defeitos, defeitos nos requisitos iniciais do 

sistema. Isto originou um Documento de Contexto mais consistente a ser passado para a 

próxima fase do processo de engenharia de Requisitos, que é a fase de Documentação 

de Requisitos (vide figura 2-1).

No experimento em questão, pode-se observar com base nos dados apresentados, 

que com o uso da técnica PBR foi possível encontrar mais defeitos do que com o uso de 

Checklist e que todos os defeitos encontrados por Checklist também foram encontrados 

por PBR. Para o contexto do experimento o uso de PBR mostrou-se mais eficaz que o 

uso de Checklist. Vale lembrar que outros trabalhos, tais como [Basili, 1996a] e [Basili, 
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1996b], [Shull, 1998], [Lanubile e Visaggio, 2000], [Chen et al, 2002] e [Maldonado et 

al, 2006] haviam mostrado uma maior eficácia da técnica PBR para a inspeção de 

software. Contudo que estes trabalhos não tratavam da aplicação de PBR na 

especificação inicial de requisitos. Este trabalho indica que a técnica de leitura PBR 

aqui adaptada para documentos iniciais de requisitos pode conter guias eficazes para 

auxiliar o inspetor a detectar defeitos. 

Em relação ao uso de PBR foi constatado, com base nos questionários respondidos 

pelos inspetores, que o treinamento aplicado para explicar sobre inspeção de software, 

técnicas de leitura e sobre a documentação utilizada foi satisfatório. Porém, o tempo 

alocado para ser feita a detecção de defeitos foi considerado pequeno. O tempo de 

preparação individual de cada inspetor é apresentado na Tabela 6-10. Apesar do 

treinamento ter sido satisfatório, do ponto de vista dos inspetores, o tempo destinado à 

explicação das técnicas de leitura foi insuficiente.

Tabela 6.10 Tempo gasto durante a atividade de preparação individual.

Perspectiva

Técnica de leitura

Checklist

(tempo em hora)

PBR

(tempo em hora)

Engenheiro de Requisitos 2 2

Arquiteto 1 2 2

Arquiteto 2 5 3

Testador 1 4 4

Testador 2 Não participou 1:40

Foi observado também, através dos questionários, que os inspetores tiveram 

dificuldade na utilização da técnica Checklist porque as questões são muito genéricas. 

Por exemplo, a questão do Checklist, “Existem requisitos que contêm algum nível 

desnecessário de detalhe do projeto?” precisa ser direcionada para um inspetor com 

conhecimento em análise e projeto (vide Seção 4.2.1). Um inspetor na perspectiva do 

testador ou engenheiro de requisitos, provavelmente terá dificuldade em detectar algum 

tipo de defeito referente a esta pergunta. O uso de técnicas de leitura auxiliou de forma 
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positiva na identificação de defeitos, pois alguns defeitos não poderiam não ter sido 

identificados sem o uso da técnica. 

A partir do questionário aplicado sobre a importância do uso de técnicas de leitura 

para detectar defeitos (Apêndice A), foi identificado também que os inspetores usariam 

técnicas de leitura em inspeções futuras. Foi observado também que o uso de técnicas 

de leitura é válido para detectar defeitos, porém o uso mais eficaz da técnica de leitura 

poderia ter sido alcançado se os requisitos do sistema estivessem mais detalhados. 

Inspeções seriam mais proveitosas se fossem feitas por participantes do projeto. Eles 

poderiam identificar com mais facilidade possíveis ausências de requisitos. Também um 

avaliador externo não conseguiria identificar algumas inconsistências sem estar lidando 

diretamente com o projeto. Outra observação feita é que documentos de requisitos em 

versões iniciais ou que tenham um elevado nível de abstração não permitem identificar 

muita das características usadas pela técnica, principalmente as que trazem 

questionamentos sobre entradas e saídas de funções.

Em relação à questão Q1, “As técnicas de leitura aplicadas, Checklist e PBR, 

auxiliaram a detectar defeitos nos requisitos?”, apresentada na Seção 6.1, é possível 

concluir que a técnica de leitura PBR tenha se mostrado mais eficaz do que a técnica 

Checklist. Contudo, os guias definidos para o uso da técnica de leitura PBR necessitam 

de uma adaptação para tratar do nível de abstração existente nos requisitos iniciais. 

Conclui-se que a técnica Checklist apresentou um grau de dificuldade maior para 

detectar defeitos, visto que o conjunto de questões presentes no Checklist é genérico. 

Com isto uma questão direcionada para a perspectiva do testador talvez não seja útil 

para a perspectiva do engenheiro de requisitos ou do arquiteto, podendo fazer com que 

um defeito seja encontrado de forma incorreta ou não seja detectado pelo fato da 

questão ser ignorada.

Referente à questão Q2, “Os defeitos encontrados por cada técnica de leitura foram 

suficientes para alterar de forma significativa as informações nos requisitos?”,

apresentada na Seção 6.1, pode-se concluir que os defeitos encontrados permitiram 

adicionar mais informações aos requisitos, resultando em requisitos mais consistentes e 

com melhor clareza no entendimento.

Para a questão Q3, “A experiência dos inspetores afeta o efeito da técnica de 

leitura?”, apresentada na Seção 6.1, pode-se concluir que a experiência do inspetor 

contribui para determinar a eficácia da técnica de leitura. Isto é evidenciado durante a 

análise da equipe, pois a perspectiva do arquiteto detectou mais defeitos do que as 
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perspectivas do engenheiro de requisitos e testador. Isto se deve ao fato de que um dos 

inspetores com a perspectiva de arquiteto tinha três anos de experiência acadêmica na 

área de desenvolvimento e o outro inspetor também com a perspectiva de arquiteto tinha 

experiência acadêmica de três anos na área de análise de requisitos.

A próxima seção descreve as considerações finais sobre o capítulo.

6.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresentou uma aplicação prática do uso das técnicas de leitura 

Checklist e PBR na fase de Análise do processo de Engenharia de Requisitos. O 

experimento foi realizado com o uso do Documento de Contexto do sistema 

AMADeUs, que é um sistema de educação à distância. Com o resultado do experimento 

foi possível fazer uma análise da eficácia das técnicas de leitura utilizadas para detectar 

defeitos em documentos iniciais do projeto AMADeUs.

Para a técnica de Checklist foi utilizado um conjunto de questões baseadas no 

trabalho de [Silva, 2004]. Enquanto que para a aplicação de PBR os guias utilizados 

para a perspectiva do engenheiro de requisitos, arquiteto e testador foram aqueles 

definidos no Capítulo 4.

Com o resultado do experimento, relacionado com o documento inicial de requisitos 

do projeto AMADeUs, é possível concluir que a técnica PBR foi mais eficaz em relação 

à técnica de Checklist e que a experiência dos inspetores contribuiu para a eficácia da 

aplicação dessas técnicas. Novos requisitos foram introduzidos no Documento de 

Contexto, e requisitos existentes foram atualizados. Desta forma o Documento de 

Contexto final mostrou-se mais completo, consistente e menos ambíguo em relação à 

versão inicial.

Os guias utilizados para detectar defeitos com o uso da técnica PBR necessitam 

serem atualizados para tratar melhor os requisitos abstratos originados na fase de 

elicitação de requisitos. Já a técnica Checklist não deve ser genérica, e sim direcionada a 

várias visões de uso, ou seja, seria recomendável checklists de acordo com a perspectiva 

do inspetor.

O esforço gasto com o uso de Checklist foi menor do que com o uso de PBR. Isto se 

deve ao fato de que Checklist é mais genérica, no contexto deste trabalho, e a 

verificação é mais pontual do que PBR. Já a técnica PBR requer um esforço maior 

porque ela descreve como os inspetores devem encontrar um defeito no documento e 

também é mais abrangente em relação à análise a ser feita no documento.
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Capítulo - 7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este capítulo descreve os resultados alcançados e trabalhos futuros.
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Capítulo 7. Conclusão e Trabalhos Futuros

A maioria dos artefatos que é gerada ao longo do processo de desenvolvimento de 

software é originada a partir da especificação dos requisitos do sistema. Caso exista 

algum requisito descrito de forma incompleta ou incorreta esta informação será 

propagada para fases posteriores do desenvolvimento. A motivação desta dissertação foi 

usar as técnicas de leitura, Checklist e PBR, na atividade de preparação do processo de 

inspeção, para verificar a quantidade e tipos de defeitos encontrados por cada técnica. 

Desta forma, os requisitos do sistema necessitam ser analisados para que os defeitos 

existentes serem identificados e eliminados. Neste contexto, foi necessário um 

entendimento do processo de Engenharia de Requisitos para ser possível identificar em 

qual fase os defeitos pode ser eliminado. Fez-se necessário também o estudo de 

verificação de software, com o objetivo de identificar qual técnica de verificação seria 

adequada para detectar defeitos nos requisitos. Por fim, foi necessário também um 

estudo sobre técnicas de leitura, que são utilizadas para auxiliar durante a detecção de 

defeitos.

Este trabalho apresentou uma visão geral sobre o processo de Engenharia de 

Requisitos ressaltando sua importância no desenvolvimento do sistema. O processo 

apresentado contém as fases de Elicitação, Análise e Negociação, Documentação e 

Validação de requisitos. A fase de Análise e Negociação é importante, pois nela são 

detectados problemas originados durante a elicitação de requisitos. Por exemplo, 

requisitos conflitantes, inconsistentes e ambíguos. Para resolver estes problemas 

técnicas de verificação estáticas podem ser usadas durante a análise. As técnicas de 

verificação estáticas têm como objetivo analisar o documento para detectar defeitos e 

corrigí-los sem a necessidade de exercitar uma aplicação.

Dentre as técnicas de verificação estáticas existentes, este trabalho adotou o uso de 

inspeção de software por ser considerada uma técnica com atividades e papéis bem 

definidos. Entre as atividades do processo de inspeção de software, destaca-se, devido a 

sua relevância, a atividade de preparação que tem como objetivo principal detectar 

defeitos no artefato de software.

Embora tendo atividades e papéis bem definidos, inspeção de software não orienta o 

inspetor como o detectar defeitos. Contudo, a maneira como o inspetor detecta os 
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defeitos determina o grau de eficácia da inspeção. Com base nesta preocupação, 

técnicas de leitura foram criadas para guiar o inspetor a detectar defeitos, fornecendo 

guias para auxiliar na leitura do documento. As técnicas de leitura abordadas neste 

trabalho foram Checklist e PBR. A técnica Checklist auxilia o inspetor a detectar 

defeitos através de um conjunto de questões genéricas. Já a técnica PBR orienta o 

inspetor através de um conjunto de guias, onde cada guia contém instruções de leitura 

de acordo com uma determinada perspectiva. Por exemplo: a perspectiva do engenheiro 

de requisitos, do arquiteto e do testador. Os defeitos encontrados pelos inspetores são 

classificados de acordo com a classe e o tipo do defeito, que foram determinados pela 

taxonomia de defeitos descrita na Seção 4.9.

Para analisar a eficácia das técnicas de leitura usadas para detectar defeitos em 

documentos iniciais de requisitos, foi realizado um experimento utilizando o documento 

do projeto AMADeUs, que é direcionado a um ambiente de educação à distância. Os 

requisitos iniciais deste sistema estão descritos no Documento de Contexto.

Baseado em estudos realizados sobre inspeção e técnicas de leitura, bem com vários 

estudos experimentais, a realização do experimento foi conduzida com os seguintes 

objetivos: melhorar a qualidade do Documento de Contexto através do uso de inspeção 

de software e técnicas de leitura; gerar requisitos mais consistentes para que os defeitos 

não sejam passados para fases posteriores do desenvolvimento; analisar os defeitos 

encontrados no documento; e avaliar os benefícios do uso de inspeção de software e 

técnicas de leitura na fase de análise dos requisitos.

Após a realização do experimento foi constatado que o uso das técnicas de leitura 

Checklist e PBR, durante a detecção de defeitos, ajudou os inspetores a detectar defeitos 

nos requisitos do sistema AMADeUs. Foi percebida durante a análise dos dados uma 

grande quantidade de defeitos, sobretudo do tipo falta de informação. Isto ocasionou 

uma adição de mais informação nos requisitos do sistema e a inserção de novos 

requisitos e, como conseqüência, um documento de especificação inicial mais 

consistente, completo e menos ambíguo. 

Em relação ao uso das duas técnicas de leitura, Checklist e PBR, foi observado que 

PBR detectou todos os defeitos encontrados através da técnica Checklist e outros 

defeitos que a técnica Checklist não conseguiu capturar. Desta forma é possível dizer, 

ao nível deste experimento, que PBR foi mais eficaz do que Checklist em relação à 
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detecção de defeitos no projeto AMADeUs. A eficácia de PBR também havia sido 

constatada nos trabalhos de [Basili et al, 1996a] e [Basili et al, 1996b], [Shull, 1998], 

[Lanubile e Visaggio, 2000], [Chen et al, 2002] e [Maldonado et al, 2006]. Porém estes 

trabalhos não tratavam do uso de PBR durante a fase de análise de requisitos.

Do ponto de vista do desempenho dos inspetores foi verificado que a perspectiva do 

arquiteto detectou mais defeitos do que as perspectivas do engenheiro de requisitos e 

testador. A perspectiva do engenheiro de requisitos foi a que detectou menos defeitos, 

tanto com o uso de Checklist quanto com o uso de PBR. Este fato ocorreu 

provavelmente devido a maior experiência dos inspetores da perspectiva do arquiteto. 

Dos dois inspetores na perspectiva do arquiteto, um deles tinha três anos de experiência 

acadêmica na área de desenvolvimento e o outro inspetor tinha experiência acadêmica 

de três anos na área de análise de requisitos. Enquanto o inspetor com a perspectiva de 

engenheiro de requisitos tinha dois anos de experiência na área de engenharia de 

requisitos.

Para a realização deste trabalho ocorreram algumas dificuldades, tais como: 

definição da equipe de inspeção, já que foi difícil encontrar pessoas disponíveis para 

atuarem como inspetores; encontrar a especificação de requisitos de um sistema que 

fosse utilizado como entrada ao experimento; e localização dos inspetores, que 

ocasionou uma replicação do treinamento.

Na próxima seção descrevem-se as contribuições deste trabalho.

7.1 CONTRIBUIÇÕES

Para a realização deste trabalho foi necessária a criação e atualização de guias para a 

técnica de leitura PBR para auxiliar os inspetores a detectar defeitos nos requisitos 

iniciais do sistema. O guia para a perspectiva do engenheiro de requisitos foi baseado no 

trabalho de [Silva, 2004] que utiliza PBR, na perspectiva do Analista de Sistemas, para 

detectar defeitos nos casos de uso. O guia para a perspectiva do arquiteto foi criado com 

base em entrevistas com arquitetos atuantes na área de desenvolvimento de sistema 

(Seção 5.1.5.2). Já o guia da perspectiva do testador foi feito com base no trabalho de 

[Basili, 1996b].
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Também foi realizado um estudo de caso de inspeção de software tendo como 

suporte técnicas de leitura na fase de análise do processo de Engenharia de Requisitos. 

O objetivo foi de detectar e eliminar defeitos gerados durante a fase de elicitação para 

que esses defeitos não sejam propagados para as fases posteriores do desenvolvimento.

Verificou-se a eficácia do uso das técnicas de leitura, Checklist e PBR, quando 

usadas para detectar defeitos nos requisitos iniciais do sistema AMADeUs. Em 

particular, foi constatado que a técnica PBR é mais eficaz que a técnica Checklist. PBR 

encontrou todos os defeitos detectados por Checklist também foram encontrados por 

PBR e defeitos que Checklist não conseguiu detectar.

Com a detecção dos defeitos através do uso das técnicas de leitura foi gerada uma 

nova versão do Documento de Contexto do sistema AMADeUs. Onde esta nova versão 

do documento vários requisitos existentes foram atualizados e novos requisitos foram 

adicionados ao documento.

7.2 TRABALHOS FUTUROS

Entre os trabalhos futuros previstos podemos indicar: aplicação de técnicas de 

leitura em modelos i* gerados a partir dos requisitos do sistema; realizar a detecção de 

defeitos como sendo uma atividade em grupo; realização de mais estudos sobre técnicas 

de leitura e sua eficácia; introdução de outras perspectivas na técnica de leitura PBR 

para inspecionar requisitos e modelos i* do sistema gerados a partir dos requisitos; 

aplicação do experimento em requisitos iniciais de outros sistemas; adaptação dos guias 

da técnica de leitura PBR para capturar melhor a abstração dos requisitos iniciais do 

sistema; e criação de checklists para cada perspectiva.
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APÊNDICE A

Formulário A- Questões para os Participantes 

Nome do Inspetor:                   Data: 

O objetivo deste formulário é identificar os participantes da inspeção.

Questões Gerais

Questão 1 - Quantos meses/anos de experiência você com em cada função abaixo?

TEMPO ANOS MESES

Gerente

Desenvolvedor

Testador

Analista

Outra ____________

Questão 2 - Você se sente confortável em ler ou revisar documento de requisitos?

Valor 0 1 2 3

Nível
De modo 

nenhum
Baixo Médio Alto

Questão 3 - Quantos meses ou anos de experiência você tem usando documento de 

requisitos?

Questão 4 - Quantos meses ou anos de experiência você tem escrevendo documento de 

requisitos?
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Questão 5 - Há algum comentário pertinente em relação ao uso de técnicas de leitura? 

Se sim, comente-o.

Questão 6 - O que você pensa sobre este experimento?

Valor 0 1 2 3

Benefício Nenhum Pouco Médio Muito

Formulário B- Questões sobre as Técnicas de Leitura

Nome do Inspetor:                              Data: 

O objetivo deste formulário é identificar a importância do uso de técnicas de leitura para 

detectar defeitos.

Questões

Questão 1 - Como você classifica o grau de dificuldade da aplicação de checklist (fácil, 

muito fácil, médio, difícil ou muito difícil)?

Questão 2 - Os defeitos foram identificados através das questões do checklist ou foi 

usado algum conhecimento prévio?

Questão 3 - A técnica de leitura ajudou a detectar defeitos no documento?

Negativo. A técnida de leitur atuou como um obstáculo. Meu desenpenho teria 
sido melhor se a técnica de leitura não tivesse sido utilizada. 

Neutro. Os mesmos defeitos teriam sido encontrados sem o uso das técnicas de 
leitura.

Positivo. Técnicas de leitura auxiliaram na detecção de defeitos. Talvez alguns 
defeitos não teriam sido detectados sem o uso das técnicas.

Questão 4 - Você usaria técnicas de leitura em inspeções futuras?
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APÊNDICE B

Formulário C - Questões sobre Treinamento

Nome do Inspetor:                              Data: 

O objetivo deste formulário é identificar a importância do treinamento.

Questões do Treinamento

Questão 1 - Avalie a explicação sobre a sessão do treinamento.

0 1 2

Explicação do 

Treinamento
Não suficiente Suficiente Muito suficiente

Questão 2 - Você necessitou mais tempo do que o alocado para revisar os documentos?

Sim

Não

Questão 3 - Se sim, indique quanto tempo foi gasto para revisor o documento.

Questão 4 - Você entendeu a técnica de leitura depois da sessão de treinamento?

0 1 2 3

Entendimento Nenhum Algum O suficiente Total

Questão 5 - O treinamento foi suficiente para leitura?

0 1 2

Treinamento Não suficiente Suficiente Muito suficiente
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APÊNDICE C

A tabela a seguir descreve os estereótipos da notação SPEM usados neste trabalho.

Estereótipo Descrição Notação

ProcessRole 

(Papel)

Descreve os papéis, responsabilidades e 

competências de determinado indivíduo dentro

do processo.

Document 

(Documento)

Representa um documento criado, visualizado 

ou modificado através de um processo.

Activity 

(Atividade)

É uma “WorkDefinition” que descreve o que 

um “ ProcessRole” (papel) realiza. A diferença 

para “WorkDefinition” é sutil mas pode ser 

entendida como sendo uma única atividade bem 

delimitada, e não um conjunto, de 

responsabilidade de um determinado papel.

Guidance (Guia) Elemento do modelo que se associa aos outros 

elementos e pode conter descrições adicionais, 

tais como: Técnicas, guias e padrões.

Discipline 

(Disciplina)

É um agrupamento coerente de elementos do 

processo (artefatos, papéis, atividades) cujas 

atividades são organizadas segundo algum 

ponto de vista ou tema comum (Ex: Análise e 

Projeto, teste, implementação, etc.).


