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Resumo 

 

Documentos descritos em linguagem natural ainda são muito usados na indústria, 

especialmente em requisitos e testes. Coincidentemente, tais artefatos em linguagem natural 

seguem uma estrutura tabular (como Casos de Uso ou Casos de Teste), que muitas vezes não 

têm padronização e são editados livremente em editores de texto ou em planilhas eletrônicas. 

Variações na estrutura da tabela são encontradas em diferentes versões do mesmo documento, 

seja por falta de uma política de padronização, seja por falta de uso de alguma ferramenta 

estruturada (ou ambos). Em particular, o tratamento da evolução dos arquivos em diferentes 

versões é prejudicado, dado que cada stakeholder ou colaborador da documentação possui 

formas particulares de expressar os requisitos com pequenas variações em formato. O 

gerenciamento eficiente sobre documentos descritos em linguagem natural e que não possuem 

padronização é necessário para manter as informações sempre atualizadas e serem fáceis de 

manipular. Contudo, no contexto organizacional, em que a maioria das informações obtidas 

são fornecidos por terceiros (clientes, agências reguladoras, governo, fornecedores, etc) e onde 

a quantidade de documentos é relativamente grande, aumenta muito a complexidade do 

gerenciamento. Como os documentos, em sua grande maioria, estão semi-estruturados, há 

pouca ou nenhuma possibilidade de forçar a adoção de um padrão e, na maioria dos casos, 

forçar a adoção de um padrão acarreta em altos custos adicionais. Na área de requisitos 

encontramos várias soluções para identificar, armazenar e rastrear requisitos de forma eficaz. 

Entretanto a maioria destas soluções assumem a adoção de documentos previamente 

estruturados, ou semi-estruturados. Isto limita os usuários a seguir um padrão que estruture os 

arquivos antes de promover um gerenciamento ou identificação de requisitos em um processo 

evolutivo (onde N versões de um documento são produzidos). Abordagens automatizadas que 

promovam a identificação automática de unidades de rastreamento (Casos de Uso, Requisitos, 

Casos de Teste, etc) desestruturados não existem. Este trabalho desenvolveu a ferramenta 

FINDOS (Ferramenta de INspeção em DOcumentos deSestruturados) que, através de um 

algoritmo de busca angular (esquerda para direito, cima para baixo), identifica unidades de 

rastreamento em documentos altamente desestruturados. O algoritmo assume que as unidades 

de rastreamento possuem formato tabular (não padronizado) e que cada unidade possui um 

identificador único que obedeça a uma expressão regular. A ferramenta busca unidades de 

rastreamento em documentos do Word e Excel. Aplicamos a ferramenta em um estudo de caso 

no contexto do convênio UFPE-Motorola. Neste estudo de caso, a ferramenta, além de 

identificar as unidades de rastreamento, ainda comparou duas versões da mesma unidade para 

o usuário avaliar se houve mudanças de uma versão para outra (seja por uma remoção, adição 

ou modificação da informação entre versões). A ferramenta processou, no geral, 1.050 

arquivos Word/Excel, com tempo de processamento em torno de 5,12 minutos, identificando 

através da execução do algoritmo, no total, 62.547 unidades de rastreamento (neste caso, 

62.547 Casos de Testes). A equipe do convênio UFPE-Motorola reportou levar de 1 a 2 meses 

para realizar manualmente esta atividade. 
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Abstract 

 

Documents written in natural language are widely used in industry, in particular in 

requirements and test cases. Coincidently, such artefacts have a tabular structure (like Use 

Cases or Test Cases) and usually do not follow any well-defined structure (for instance, a 

fixed number of columns and rows for a Use Case). As these documents are usually edited in a 

text editor or a spreadsheet, variations in the tabular structure eventually occurs from different 

versions of the same artefact. This happens due to the lack of a firm structural standard or the 

lack of a more structured tool (or both). In particular, handling with evolution of the files in 

different versions is laborious, since each stakeholder or developer of the documentation has 

particular ways of expressing the requirements with small variations in format. Efficient 

management of documents described in natural language and lacking standardization is 

necessary to keep information up to date and easy to manipulate. However, in the 

organizational context, where most of the information obtained is provided by third parties 

(clients, regulatory agencies, government, suppliers, etc.) and where the number of documents 

is relatively large, management complexity is greatly increased. Because most documents are 

semi-structured, there is little or no possibility of forcing a standard to be adopted, and in most 

cases, forcing the adoption of a standard entails high additional costs. In Requirements 

Engineering, there are many solutions to identify, store and track requirements. However, all 

of them assume the previous adoption a structured format for the requirements. This limits the 

users to adopt a standard structure before benefitting from their solutions. To the best of our 

knowledge, there are no solutions for the automatic identification of unstructured traces (like 

Use Cases, Requirements, Test Cases etc). This work describes the development of FINDOS 

(Ferramenta de Inspeção em DOcumentos deSestruturados — Tool for Inspecting 

Unstructured Documents). FINDOS scans an unstructured document in an angular search 

(from left to right, top to bottom) to find traces in highly unstructured documents. The main 

algorithm of FINDOS assumes that each trace has a tabular format (although not standardised 

accross traces) and that each trace has a unique identifier that matches a regular expression. 

The current version of FINDOS is able to search for traces on Word and Excel documents. We 

illustrate the use of FINDOS in a case study in the context of the UFPE-Motorola project. In 

this case study, FINDOS not only searches for traces (Test Cases, in this case), but also 

compares two versions of the same trace so the user can evaluate whether there has been any 

evolution from one version to the next. FINDOS processed, in one of its run, 1.050 files 

Word/Excel containing overall 62.547 test cases. The processing time was less than 5.12 

minutes. The UFPE-Motorola team reported that they take from 1 to 2 months to finish the 

same processing by hand. 

 

Keywords: Requirements Engineering. Testing. Traceability. 
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1 
INTRODUÇÃO 

 
A área de Engenharia de Software é multitarefa, onde várias atividades estão 

envolvidas e correlacionadas para que os artefatos sejam desenvolvidos. Infelizmente, nem 

sempre a dependência entre artefatos é representada explicitamente. Lidar com a evolução de 

artefatos é uma tarefa árdua e requer vários fatores para verificar a consistência entre versões. 

Na área de requisitos, por exemplo, os cenários desenvolvidos nas atividades de elicitação 

refletem as principais funcionalidades dos sistemas. Daí nasce a primeira relação de 

dependência dada no processo de desenvolvimento do software. 

Embora a correlação existente sobre a descrição textual da especificação e artefatos de 

código denotem um visão simplificada sobre relacionamentos dentre um processo de 

desenvolvimento de algumas abordagens, ressaltamos a importância sobre à conexão entre os 

artefatos como um fator relevante para rastreabilidade. Todavia, esta conexão entre os 

artefatos nem sempre é revelada, ou acompanhada de forma contínua, o que acarreta em 

atividades manuais para identificar o rastreamento entre os artefatos. Contudo, nem sempre 

um rastreamento se dá apenas no contexto de cenários e artefatos funcionais. Há várias 

atividades e artefatos relacionados numa mesma fase e até em versões diversificadas( 

SCHWARZ (2012)). O processo evolutivo de software abrange desde a fase de planejamento 

até o projeto de execução dos testes, na qual cada fase tem artefatos relacionados entre si, ou 

entre fases. 

Desta forma, a Engenharia de Software destaca que vários artefatos devem ser 

desenvolvidos e mantidos simultaneamente ao longo do desenvolvimento (ZAIDMAN 

(2008)). Usar estratégias que interpretem esta evolução e proporcionem um link (rastro) entre 

os artefatos é essencial para sistemas de grande porte, pois são difíceis de gerenciar devido à 

grande quantidade de artefatos envolvidos. 

Dado que os sistemas mudam constantemente e que a evolução é inevitável, definir 

rastreabilidade dos artefatos de forma automatizada é essencial porque: mantém uma 

consistência entre os documentos, provendo relações claras e precisas entre os artefatos; e 

fornece um meio de minimizar os custos e o esforço empregado para a atividade de 

gerenciamento e manutenção dos artefatos. 

Na indústria, adotar uma abordagem de rastreamento dos artefatos requer uma 

interpretação subjetiva e manual árdua de alguns artefatos do projeto, além de atividades de 

versionamento bem estabelecidas. Várias pesquisas na área acadêmica promovem o 



P a g e  | 15 

 

desenvolvimento de uma padronização dos artefatos (mesmo aqueles descritos em linguagem 

natural), para que possam ser interpretados e rastreados entre eles de forma automática. Por 

outro lado, para o rastreamento entre artefatos como modelos e códigos são sugeridas 

abordagens como Model Driven Architectures (MDAs) (KOLOVOS DIMITRIOS S.; PAIGE 

(2006)), Model Driven Developments (MDDs) (WALDERHAUG (2006)) e Model Driven 

Engineerings (MDEs) (GALVAO ISMENIA; GOKNIL (2007)), que promovem a geração 

automática dos artefatos de código através dos modelos, mantendo uma rastreabilidade 

automática dos artefatos de modo que os artefatos de código foram gerados a partir da lógica 

dos modelos. 

Todas as abordagens que promovem o uso de rastreabilidade assumem que as 

organizações empregam algum padrão estrutural aos seus artefatos, o que implica na 

modificação de algumas políticas, como por exemplo, para definir um padrão estrutural para 

os artefatos existentes ou adoção do padrão aceito por alguma ferramenta. Embora eficazes, 

estas abordagens acabam se limitando a contextos específicos. 

O uso de rastreabilidade é essencial para algumas empresas que descrevem as 

especificações dos sistemas e componentes projetados no modo textual, como é o caso da 

Embraer, haja vista que apenas esse tipo de especificação é o aceito atualmente pelos órgãos 

certificadores de seu setor. 

Em geral, documentos desenvolvidos em Linguagem Naturals (LNs) estão sujeitos a 

várias formas de interpretação e estruturação. O uso de rótulos (tags) para anotar o contexto 

nem sempre são tão eficazes devido à flexibilidade no uso das palavras em linguagem natural. 

Assim como a interpretação pode variar, os documentos também podem variar em sua 

estrutura (como o formato de tabelas, em particular), uma vez que várias pessoas colaboram 

com o desenvolvimento do arquivo ou o mesmo arquivo é editado e re-editado várias vezes 

em diferentes versões. Cada stakeholder tem uma forma particular de descrever e estruturar 

seus arquivos. Rastrear e monitorar informação sem que haja uma padronização são atividades 

propensas a erros além de ser caro, pois esta atividade tem que ser executada manualmente. 

Um levantamento sobre os métodos de especificar requisitos, cenários, características 

ou funcionalidades de software apresentou que grande parte das organizações utilizam formas 

particulares e sem padronização de descrever a informação. Um exemplo real é o documento 

de requisitos do Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde.1 

Estes requisitos são do governo e devem ser atendidos por todos sistemas de saúde. Os 

requisitos estão desestruturados (sem padronização), o que torna mais difícil a manipulação 

automática e eventual cadastro destes requisitos em ferramentas de rastreamento. Neste 

documento, os requisitos estão descritos em formato tabular, mas o número de colunas varia 

de requisito para requisito. 

Os problemas relacionados às inconsistências sobre os documentos após alterações em 

sua estrutura inviabiliza o processamento automático e, consequentemente, a rastreabilidade. 

                                                      
1 http://www.sbis.org.br/certificacao/Manual_Certificacao_SBIS-CFM_2016_v4-2.pdf 
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Por exemplo, um Caso de Uso pode estar escrito de forma textual (texto corrido) ou tabular. E, 

se for em formato tabular, pode ser que o número de linhas e colunas variem de um Caso de 

Uso para outro (pois não há um padrão definido e a edição dos documentos é feita 

manualmente por diferentes pessoas). No caso de tabelas, a variação também pode ocorrer em 

células mescladas ou não. A falta de padronização, mesmo devido à pequenas variações, 

impede o uso de ferramentas e técnicas já disponíveis de rastreabilidade, pois assumem que 

um padrão foi adotado previamente. Por outro lado, criar uma força-tarefa para padronizar ou 

adotar uma ferramenta pode ser caro. O problema torna-se mais grave e evidente quando o 

documento sem padronização vem de outra instituição (outra empresa, órgão regulamentador, 

governo, etc). Neste caso, o problema não é apenas uma questão de disciplina dentro da 

própria empresa, mas um fato difícil de se mudar pois faz parte do ambiente de negócios. 

O processo automatizado é necessário para reduzir custos e o esforço manual e, desta 

forma, impactar positivamente na produtividade de rastreamento dos artefatos. 

Na área de rastreabilidade de requisitos, várias pesquisas têm sido desenvolvidas para 

contexto específicos, forçando as empresas à adoção de abordagens limitadas, sem promover 

qualquer flexibilidade em artefatos desestruturados e sem considerar a possibilidade de tais 

artefatos serem produzidos por entidades externas à organização. 

No contexto de rastreabilidade de requisitos, podemos observar trabalhos voltados à 

abordagem de desenvolvimento no campo de linha de produto de software (MAEDER 

PATRICK; RIEBISCH (2006)), onde há uma preocupação com relação à conexão entre os 

elementos do modelo de features, já que esta conexão reflete uma visão sobre elementos 

específicos do projeto e features que podem ser reutilizadas. Ter o controle sobre estas 

informações e o correlacionamento entre estes elementos do modelo de feature é essencial em 

linha de produto de software. Trabalhos voltados a identificar contexto em linguagem natural 

é muito comum, porém apresentam falhas quanto a flexibilidade, pois a maioria dos trabalhos 

estão voltados a tipificar (tags) as palavras de um contexto utilizando regras de 

relacionamento entre tags (ZISMAN (2003); WESTON NATHAN; CHITCHYAN (2009)) 

para delinear uma conexão entre os contextos. Embora a estratégias utilizando tags sejam 

comuns, não propõem uma flexibilidade, tornando a maioria dos trabalhos redundantes e 

superficiais como apontado no estudo sobre as abordagens existentes no campo da 

rastreabilidade (BASHIR MUHAMAMD FARHAN; QADIR (2006)). 

Trabalhos que sugerem estruturar manualmente por uma força-tarefa arquivos 

organizacionais automaticamente é relevante se a empresa possui uma quantidade de arquivos 

relativamente pequena. Entretanto, para grandes indústrias de software, estruturar previamente 

todos arquivos pode se tornar muito custoso para ser implantado. Além do mais, se os 

arquivos são desenvolvidos por terceiros, o trabalho de padronização não tem fim, pois tem 

que ser feito sempre que o terceiro enviar novos documentos desestruturados. 

Nesta dissertação, desenvolvemos uma abordagem geral de identificação de unidades 

de rastreamento (tipicamente um requisito ou um teste) que pode ser utilizada no contexto de 

evolução de artefatos ou como primeiro passo para estruturação automática. Nossa solução 



P a g e  | 17 

 

tem como propósito identificar uma unidade de rastreamento (seu identificador e seus demais 

campos) sem nenhum conhecimento prévio da estrutura dos arquivos, apenas assumindo que 

cada unidade de rastreamento possui um identificador único e estão dispostos em tabelas. 

Desta forma, não seria necessário estruturar os documentos atuais manualmente ou implantar 

uma nova metodologia na empresa, pois, o que a abordagem sugere é, a partir do ambiente 

atual, desenvolver uma proposta flexível o suficiente para beneficiar o processo de 

estruturação, sem interferir na política da organização e sem exigir grandes esforços de 

padronização contínua quando os artefatos são produzidos por terceiros. 

Desenvolvemos a Ferramenta de Inspeção de DOcumentos deSestruturadoss 

(FINDOSs) dentro do contexto do projeto de cooperação Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE)Motorola. Conduzimos um estudo de caso no contexto em que 

fabricantes de celulares têm que executar testes providos pelas operadoras de telefonia. 

Entretanto, o modo como cada operadora trata seus casos de testes difere, devido a algumas 

possuírem um padrão ao especificar casos de testes, enquanto que outras não tem nenhuma 

padronização. 

Acompanhar a evolução de casos de testes das operadoras torna-se um gargalo para o 

processamento e armazenamento dos testes pois os testes são atualizados 3 a 4 vezes por ano e 

cada atualização contém milhares de testes. Inspecionar manualmente o que tem de novo ou 

que testes foram modificados tornou-se uma atividade cara. A FINDOS acha as unidades de 

rastreamento e compara duas versões para dar suporte à inspeção das mudanças. 

O principal algoritmo da FINDOS trata da extração automática das unidades de 

rastreamento (que, no caso do convênio UFPE-Motorola, são os testes). O algoritmo assume 

que cada unidade de rastreamento possui um identificador único ao qual tratamos como uma 

expressão regular. Fora isso, assumimos que as unidades de rastreamento estão em tabelas que 

não seguem uma estrutura estática de definição de colunas e linhas. O algoritmo varre da 

esquerda para a direita, de cima para baixo, até que um novo identificador seja encontrado 

(busca angular). A FINDOS automatiza esta extração para documentos em Word e Excel. 

Um estudo de caso foi desenvolvido no contexto industrial real dentro do projeto de 

cooperação UFPE-Motorola, onde a ferramenta extraiu com sucesso 100% de todos os 62.547 

testes espalhados em 1.050 arquivos Word e Excel contendo variações pouco usuais de 

aninhamento de tabelas. Este processamento levou 5,12 minutos. Manualmente, este 

processamento leva semanas. 

 

As principais contribuições desta dissertação são: 

• Nova abordagem para identificação de unidades de rastreamento automaticamente, 

trazendo ganhos de produtividade em empresas que lidam com grandes volumes de 

documentos desestruturados (e, no pior cenário, documentos produzidos por terceiros, 

onde a organização não tem como impor um padrão);   
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• Criação de um algoritmo para automatizar a descoberta de unidades de rastreamento 

em documentos desestruturados usando uma varredura angular do documento 

(esquerda para direita, cima para baixo), permitindo a posterior adoção de técnicas e 

ferramentas já disponíveis para rastreabilidade com pouco esforço adicional;  

• Desenvolvimento de uma ferramenta que aplica o algoritmo em arquivos Word e 

Excel; 

• Estudo de caso em um ambiente real de desenvolvimento onde os arquivos são 

processados pela ferramenta para análise do ganho de produtividade relativo ao tempo 

de processamento manual. 

 
•   

Esta dissertação está dividida em 6 capítulos, nos quais delineamos o contexto da 

nossa abordagem, os métodos utilizados para disponibilizar uma solução flexível para 

rastreabilidade, as estratégias adotadas pela ferramente FINDOS e os resultados como um 

meio de validar o ganho de produtividade com relação à construção e desempenho da adoção 

da ferramenta FINDOS. Para compreender com mais detalhes o contexto geral deste trabalho 

de dissertação, apresentaremos a seguir uma visão geral sobre cada capítulo. 

O Capítulo 2 descreve todo o embasamento teórico, abordando a estratégia de 

rastreabilidade como uma meio de viabilizar uma conexão entre dois ou mais artefatos. 

Apresentamos todo o contexto em torno do conceito de rastreabilidade, em que aspectos ela 

pode ser adotada, quais trabalhos atuais descrevem a rastreabilidade como um meio de 

identificar uma correlação entre contextos a partir de artefatos versionados, e como podemos 

identificar unidades de rastreamento em contextos descritos em LNs. 

No Capítulo 3 apresentamos um algoritmo cuja abordagem promove uma flexibilidade 

para identificação de unidades de rastreamento em documentos descritos em linguagem 

natural em estruturas tabulares. A ferramenta FINDOS, que foi desenvolvida tendo como base 

este algoritmo, também foi concebida para um contexto real. A ferramenta e estratégia 

propostas pelo algoritmo, uma vez consolidadas, promovem a identificação e definição das 

unidades de rastreamento e têm como resultado o gerenciamento sobre diferentes versões de 

casos de testes, descritos em documentos altamente desestruturados. 

O Capítulo 4 descreve o estudo de caso aplicado a um contexto empresarial real, em 

associação com o projeto de pesquisa UFPE-Motorola, em que realizamos a extração da 

informação a partir de documentos da operadora AT&T. O estudo de caso mostra que a 

ferramenta FINDOS consegue interpretar e gerenciar os documentos da AT&T, impactando 

diretamente na produtividade da equipe de teste dado o tempo em que a atividade é realizada. 

Os resultados são apresentados como um meio de validar a perspectiva sobre a ferramenta ao 

ponto em que ela reduz drasticamente os custos associados à atividade de gerenciamento dos 

documentos de teste das operadoras. 
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No Capítulo 5 apresentamos os trabalhos relacionados a esta dissertação. 

No Capítulo 6 concluímos nosso trabalho, apresentando nossa contribuição com base 

nos resultados gerados pela ferramenta, aplicada a uma contexto organizacional, e os 

beneficios gerados pelo desenvolvimento de uma nova estratégia de rastreabilidade em 

documentos desestruturados.
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2 

FUNDAMENTOS 

Este capítulo introduz os principais conceitos utilizados nesta dissertação. A Seção 2.1 

trata de Engenharia de Requisitos, com ênfase em rastreabilidade, enquanto a Seção 2.2 trata 

da área de Testes. 

2.1 Engenharia de Requisitos 

A Engenharia de Requisitos é a área da engenharia que estuda o problema a ser 

tratado. A especificação dos requisitos é dado a partir do conhecimento sobre o problema, 

ambientes, processos e políticas da empresa. Contudo, vale ressaltar que a engenharia de 

requisitos é considerada como o estágio mais crucial do planejamento e desenvolvimento de 

software (AYBUKE AURUM; CLAES (2005)). 

A fase de elicitação de requisitos é um processo que opera em diferentes níveis que 

incluem organização, produto e projeto; e é responsável por determinar um conjunto de 

informações que reflete na coleta, documentação e gerenciamento dos requisitos ao longo do 

ciclo de vida do desenvolvimento de software (AYBUKE AURUM; CLAES (2005)). 

Há várias formas de coletar os requisitos. Na maioria dos casos, as empresas 

determinam documentos descritos em linguagem natural que expressam ações, necessidades 

ou atividades relacionadas ao problema (AYBUKE AURUM; CLAES (2005)). Para 

compreender a informação descrita nos documentos, outros fatores como cenários e 

questionários são solicitados para complementarem o conhecimento sobre o ambiente no qual 

irá aplicar uma solução. A descrição de cenários consiste em um meio pelo qual são 

capturadas funcionalidades e comportamento do sistema numa perspectiva centrada no usuário 

(RYSER JOHANNES; GLINZ (1999)). Questionários e checklists são técnicas que consistem 

em preparar um questionário com repostas curtas e concretas sobre o problema. A análise 

sobre estas informações promove o conhecimento tácito sobre o domínio do problema e 

fornece informações que servirão para determinar o foco da aplicação que será desenvolvida 

(ESCALONA M.. JOSE ; KOCH (2004)). 
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Embora o uso de técnicas tradicionais como questionários, entrevistas e análise de 

documentação existente (tais como gráficos organizacionais, modelos ou padrões de processo) 

consistem em informações necessárias para elicitação, é de extrema importância determinar 

qual técnica será utilizada tendo em vista o tempo e recursos disponíveis para o engenheiro de 

requisitos (NUSEIBEH BASHAR; EASTERBROOK (2000)). O conjunto de atividades 

determinadas pela elicitação pode favorecer a identificação de várias informações redundantes 

e promover inconsistências quanto a interpretação, dado que é normal que as organizações 

especifiquem seus requisitos utilizando linguagem natural, o que pode ocasionar em 

problemas quanto a interpretação. 

Embora as técnicas de entrevista, questionários e documentação textual sejam 

eficientes para alguns casos, em indústrias de grande porte pode ser difícil compreender o 

problema e as principais características necessárias para o desenvolvimento do sistema, pois 

problemas quanto a disponibilidades dos empregados e alguns casos como a falta de 

comunicação contínua contribuem para que o processo de determinar os requisitos promovam 

falhas quanto a interpretação. Deste modo, interpretar e lidar com uma grande quantidade de 

informação pode ocasionar falhas na interpretação e em sistemas que nem sempre 

correspondem ao especificado. 

Os problemas relacionados às primeiras fases do desenvolvimento destacam alguns 

princípios, determinados por (MYERS; SANDLER; BADGETT (2011)), que estabelecem que 

o custo da correção de defeitos sobe exponencialmente conforme a fase em que o defeito é 

detectado. Ou seja, problemas identificados nas primeiras fases do desenvolvimento podem 

reduzir os custos totais uma vez que são identificadas e tratadas. A Figura 2.1 apresenta uma 

visão sobre os aspectos de custo sobre o processo de desenvolvimento (chamada de Regra 10 

de Myers). 

Figura 2.1: Regra 10 de Myers. 
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Um dos maiores problemas no campo da Engenharia de Requisitos está na 

interpretação, definição e gerenciamento adequado dos requisitos. Um estudo apresentado por 

(LEFFINGWELL DEAN; WIDRIG (2000)) revela os principais problemas enfrentados na 

indústria (Figura 2.2), em que os resultados foram compilados de uma base de 3.800 respostas 

a questionários que revelaram que os principais problemas encontram-se nas primeiras fases 

do desenvolvimento de software. 

 

Figura 2.2: Problemas de desenvolvimento de software por categoria. 

 

A Figura 2.2 apresenta os principais problemas enfrentados pelas organizações 

divididas em categorias que refletem seus níveis de proporção (Maior, Menor e Nenhum 

Problema). Podemos visualizar a alta porcentagem quanto às fases do processo de 

desenvolvimento (Especificação dos Requisitos, Gerenciamento e Customização dos 

Requisitos, Documentação, Software e Teste, Projeto de Gerenciamento e Codificação), 

destacando os problemas nas fases iniciais de especificação e gerenciamento de requisitos. 

Os problemas identificados e tratados nas fases iniciais do projetos podem reduzir 

significativamente os custos e o esforço quanto às atividades que devem ser refeitas (MYERS; 

SANDLER; BADGETT (2011)). Devido a isto, vale considerar que as informações que 

expressam os requisitos não incluem somente as necessidades dos usuários, mas informações 

que refletem questões organizacionais, governamentais e industriais. Então, todas as 

informações disponibilizadas nas primeiras fases devem ser interpretadas de modo a expressar 

o que o sistema deve fazer. Desta forma, classificamos os requisitos através da Figura 2.3, 

com o propósito de apresentar os tipos de requisitos que a área de Engenharia de Requisitos 

provê (AYBUKE AURUM; CLAES (2005)). 
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Figura 2.3: Classificação dos requisitos 

 

A Figura 2.3 apresenta uma visão geral de como os requisitos são classificados 

segundo (AYBUKE AURUM; CLAES (2005)). A interpretação sobre a necessidade do 

usuário quanto ao que o sistema deve fazer (Requisitos Funcionais). Como exemplo, temos 

características de sistema mais comuns como o de gerenciamento de compra e venda de 

produtos via web (e-commerce). Os outros aspectos que dão suporte aos requisitos funcionais 

como segurança, mobilidade e desempenho são adotadas como um tipo de solução 

caracterizada como requisitos não-funcionais. 

O processo de subdividir as informações por contextos específicos são apresentados 

como o segundo passo na Figura 2.3, destacando o Objetivo, Domínio, Produto e Design de 

requisitos. Na terceira parte da Figura 2.3, ressalta o modo como os requisitos são 

identificados, seja por elicitação juntamente com os stakeholders ou derivação de requisitos 

que foram previamente identificados. O quarto e último passo destaca o modo como devem 

ser classificados os requisitos, seja por necessidades do negócio ou necessidades particulares 

do usuários do sistema, como usabilidade, que reflete o modo como as pessoas vão interagir 

com o sistema. 

O uso de ferramentas de suporte (IBM Rational Requisite Pro, EasyRM, Borland 

Caliber Analyst, Serena Dimensions RM) disponibilizadas por (IBM (2010); GMBH (2016); 

BORLAND (2016); SERENA (2016)) e técnicas de interpretação de linguagem natural 

(AMBRIOLA;GERVASI (1997)) são utilizadas para reduzir as falhas quanto à interpretação 

do problema. Abordagens como metodologias ágeis (SHARIFI HOSSEIN; ZHANG (2001)), 

também se destacam por manter um cliente sempre ativo no processo de desenvolvimento, em 

que ele possa validar as funcionalidades no decorrer da construção de software. 

No campo da indústria, várias questões são levantadas sobre o modo como as 

exigências dos stakeholders quanto à informação e evolução dos dados são tratados, devido ao 

desenvolvimento de software ser considerado um processo dinâmico, onde as exigências para 

alterações parecem ser inevitáveis ZOWGHI DIDAR; NURMULIANI (2002). Modificações 



P a g e  | 24 

 

em software consistem em todos os tipos de alterações em seus artefatos. Em particular, 

alterações em requisitos que impactam todo o ciclo de vida de um projeto. 

As mudanças partem do princípio de que os sistemas estão em constante evolução para 

se encaixar no contexto do mercado atual das organizações. Estes tipos de mudanças dão 

origem a uma volatilidade intrínseca do artefatos, e que causa impactos sobre o ciclo de vida 

de desenvolvimento de software (ZOWGHI DIDAR; NURMULIANI (2002)). 

A Engenharia de Requisitos promove ferramentas para descrever requisitos que 

abrangem todos os aspectos do desenvolvimento do sistema antes do projeto real do sistema. 

Embora o uso de ferramentas de suporte e formas de estruturar adequadamente os requisitos 

possam promover um gerenciamento adequado, a maioria das organizações sofrem com a 

adaptação para adotá-las, especialmente quando os requisitos partem de entidades externas. 

Os requisitos desenvolvidos por diversos stakeholders, aumentam a complexidade da 

interpretação das informações, devido às inconsistências geradas pelas variações dos pontos 

de vista, uma vez que diferentes partes interessadas têm diferentes maneiras de se expressar e 

diferentes opiniões, bem como diferentes prioridades (AYBUKE AURUM; CLAES (2005)). 

O gerenciamento dos requisitos de forma efetiva como contribuição ao processo de 

desenvolvimento sustentável dá uma vantagem competitiva para as empresas de software 

(AYBUKE AURUM; CLAES (2005)). Entretanto, a atividade de gerenciar requisitos se torna 

algo complexo, devido à dificuldade em manter aquivos estruturados e controlados de forma 

compreensível e consistente, ao longo do desenvolvimento de software, mantendo a qualidade 

dos sistemas no prazo e dentro do orçamento. 

O processo de gerenciar os requisitos é crucial para o sucesso do desenvolvimento de 

um produto de software. Esta fase envolve estabelecer uma compreensão compartilhada entre 

stakeholders e os requisitos previamente especificados para inclusão do produto de software. 

Os requisitos, em sua particularidade, podem evoluir para atender a necessidades 

organizacionais ou mudanças quanto aos aspectos do produto. A dificuldade de manipular 

requisitos em constantes mudanças dentro de um processo de desenvolvimento tradicional 

mostra que organizações são sempre susceptíveis de estar em ambientes que são dinâmicos e 

turbulentos. Os mercados mudam, materiais e meios de produção oferecem novas 

oportunidades, políticas governamentais e legislação podem ser mudados, e diferentes 

estruturas e práticas de gestão são empregadas. Gerenciar a evolução de requisitos em 

contante mudança pode ser custoso se realizado manualmente. Desta forma, adotar técnicas 

que mantenham uma conexão entre a evolução dos requisitos é necessário para identificar o 

impacto sobre a mudança no processo de desenvolvimento (HARKER SUSAN DP; EASON 

(1993)). 

A rastreabilidade é adotada em vários cenários como um meio de identificar a 

dependência entre artefatos, que podem ser desde aqueles construídos no início do projeto de 

software, como por exemplo, cenários e documentos de requisitos (descritos em linguagem 

natural), até contextos mais extensos como o acompanhamento de todo o processo em 

desenvolvimento que levam em consideração o texto descrito (cenários), os modelos 
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desenvolvidos (modelos Unified Modeling Languages (UMLs)) (GROUP (2016)), o código 

gerado e a definição dos testes. 

Rastreabilidade de requisitos, de acordo com a definição de (GOTEL ORLENA CZ; 

FINKELSTEIN (1994)), é: "A especificação de requisitos de software é rastreável se: (i) a 

origem de cada um dos seus requisitos é clara; e (ii) a referência sobre cada requisito nos 

artefatos futuros no desenvolvimento ou melhoria de documentação existente ". 

O processo de rastreabilidade não se limita a empregar uma conexão única, de um 

ponto a outro, mas como um processo que envolve a relação de um pra um, ou de uma para 

vários artefatos (SCHWARZ (2012)). 

A rastreabilidade pode ser empregada em qualquer fase da construção do software, 

como em cenários determinados na fase de levantamento dos requisitos (DI THOMMAZO 

(2012)), em análise e projeto de modelos (KOLOVOS DIMITRIOS S.; PAIGE (2006); 

WALDERHAUG (2006); GALVAO ISMENIA; GOKNIL (2007)), desenvolvimento de 

código (ANTONIOL (2002)), especificação de casos de teste e artefatos de manutenção. 

Embora a rastreabilidade seja uma abordagem que promove vários benefícios, a 

maioria das abordagens existentes apresentam soluções voltadas a contextos específicos, onde 

o uso de uma ferramenta ou padrão de descrição de requisitos deve ser adotado. 

O uso de abordagens que tratam os documentos de requisitos independente como 

apresentado por (WESTON NATHAN; CHITCHYAN (2009)), comprova que nem sempre 

haverá uma padronização quanto à forma em que os arquivos são estruturados. Devido ao fato 

de não haver uma padronização sobre a definição dos arquivos, algumas medidas são tomadas 

para identificar as unidades de rastreamento, isto inclui tipificar contextos descritos no 

documento abordando uma visão sobre processamento de linguagem natural e definição de 

contextos, através do uso de tags. 

No contexto de rastreabilidade, várias abordagens foram desenvolvidas para 

solucionar os problemas (BASHIR MUHAMAMD FARHAN; QADIR (2006)), seja uma 

abordagem que enquadra as soluções por escopo, cobertura ou análise. Como resultado, pode-

se identificar pesquisas relacionadas a cada campo da rastreabilidade, em níveis de detalhes, 

domínio específico, validação e ferramentas de suporte. Contudo, mesmo com o 

desenvolvimento de várias abordagens, a maioria está delimitada a contexto específicos, ou 

mesmo unicamente acadêmicos, o que destaca uma necessidade sobre a construção de 

abordagens que tenham tanto valor no campo acadêmico, como na prática industrial. 

2.2 Testes 

As atividades empregadas pela engenharia de requisitos, abordam questões como 

identificação de contextos (Requisitos), meios de interpretar e estruturar (analisando a 

documentação), propor uma forma de negociar (refinamento), consequentemente verificar e 

validar (avaliar a coerência da informação através de um processo de checagem), observando 
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o processo de mudanças no gerenciamento e rastreamento dos requisitos (AYBUKE 

AURUM; CLAES (2005)). 

A área de Teste de Software é responsável por validar e verificar se o sistema está de 

acordo com as especificações, testando-se o programa P com o conjunto de testes T com 

respeito à especificação S. O desenvolvimento de técnicas que promovem gerar 

automaticamente casos de testes vem crescendo substancialmente no mercado. Contudo, para 

o desenvolvimento destas abordagens é necessário um conhecimento sobre os tipos de testes 

que a empresa, organização ou entidade trabalham. 

Os tipos de testes são categorizados como: white-box (caixa-branca) ou black-box 

(caixapreta). Em teste caixa-branca, a geração de teste faz uso do código-fonte do programa, 

como por exemplo em teste de unidade, em que temos acesso ao código, e o teste é realizado 

através de dados de entrada, procedimentos, e resultado esperado. Em teste caixa-preta, a 

geração de testes é baseada na especificação do programa e realizada através de estímulos 

(dados de entrada) e passos no nível do usuário, para checar se o programa funciona como 

especificado (sem ter acesso ao código) MYERS; SANDLER; BADGETT (2011). 

A descrição de um teste define uma estrutura em que deve haver entradas a serem 

informadas pelo testador (manualmente ou com apoio ferramental) e os resultados esperados a 

partir desta ação. Embora a base do caso de teste seja construída através de entradas 

(estímulos) e saídas (resultados), muitas outras características adicionais estão presentes ao se 

definir um teste, como passos ou procedimentos a serem aplicados no sistema ou dispositivo 

para guiar a forma de fornecer as entradas. A definição de um teste é feita através de uma 

estrutura que vai além de dados de entrada e saída, como apresentado pelo modelo da Figura 

2.4. 

A Figura 2.4 apresenta uma visão dos seguintes elementos: ID da suíte de teste, 

representa o identificar da suíte de teste na base de teste; ID do caso de teste, é o identificador 

único do caso de teste, através deve se tem acesso a todas as informação do caso de teste; 

Sumário, apresenta o objetivo do caso de teste; Requisitos relacionados, corresponde a um 

identificador que expressa uma correção ou dependência do caso de teste; Pré-Requisitos, 

refere-se aos procedimentos que devem ser realizados antes da execução do teste; 

Procedimento do teste, apresenta o passo a passo para a execução do teste; Dados de teste, 

representa os dados que são utilizados para conduzir o teste; Resultado esperado, apresenta o 

resultado esperado após a execução do teste. Resultado atual, apresenta o resultado real gerado 

pela execução do teste; Status, expressa o estado atual do teste, seja um resultado bem 

sucedido (passou), ou em que o teste falhou; Observações, apresenta qualquer comentário 

sobre o teste; Criado por, apresenta o nome do autor do teste, pessoa que criou o caso de teste; 

Data de criação, denota a data em que o teste foi produzido; Executado por, apresenta nome da 

pessoa que conduziu e executou o teste; Data de execução, expressa a data que o teste foi 

executado; e Ambiente do teste apresenta sobre que perspectiva o teste foi executado 

(Software/Hardware/NetWork). 
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Embora os elementos descritos pela Figura 2.4 abranjam um contexto mais detalhado 

do teste, estas informações podem diferir de ferramenta pra ferramenta, empresa para 

empresa. 

 

 

Figura 2.4: Exemplo de caso de teste. 

 

As empresas, em um contexto geral, desenvolvem produtos de forma evolutiva, o que 

significa que ou novas versões são lançadas regularmente, ou novas variantes de produtos sob 

novos nomes são liberados (RUNESON; ANDERSSON; HOST (2003)). Os testes 

desenvolvidos para avaliar as funcionalidades ou critérios de uma evolução podem ser 

invalidados ou reutilizados nas próximas versões, ou seja, alguns testes podem ser úteis e 

requisitados para re-execução, como é o caso do teste de regressão, assim como outros podem 
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ser desabilitados, por não serem mais necessários pois o próprio software evoluiu e estes testes 

ficaram defasados. 
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3 
 

FINDOS - Ferramenta de Inspeção em DOcumentos DeSestruturados 

Este capítulo descreve o algoritmo e os detalhes de projeto e implementação da 

ferramenta FINDOS (Ferramenta de INspeção em Documentos deSestruturados). O 

funcionamento do algoritmo é ilustrado através do uso de 3 exemplos de Casos de Testes 

adaptados da literatura. 

3.1 O Algoritmo 

A FINDOS promove uma estratégia flexível em que o algoritmo identifica 

automaticamente unidades de rastreamento sem a necessidade de estruturar previamente os 

documentos. 

A estratégia aborda um conjunto de fatores que devem ser observados para identificar 

a unidade de rastreamento de forma automática. Na área de Teste de Software, por exemplo, 

assume-se que o teste possua identificação, descrição, dados de entrada, pre e pós-condições e 

resultados esperados. Já o contexto voltado para a Engenharia de Requisitos revela que cada 

requisito deve ter um identificador, descrição do cenário e níveis de prioridade para o 

desenvolvimento. Tendo como base estas informações, o nosso algoritmo assume que as 

unidades de rastreamento têm identificadores únicos que obedecem a uma expressão regular. 

O algoritmo não distingue os demais campos e varre todos eles até que um novo identificador 

seja descoberto. Desta forma, qualquer unidade de rastreamento é identificado, seja um teste, 

um requisito, uma regra de negócio, etc. 

A Figura 3.1 apresenta 3 Casos de Testes desestruturados que usaremos para ilustrar o 

algoritmo. Os testes verificam o funcionamento de um caixa eletrônico (ATM) e foram 

adaptados do trabalho de (RYSER JOHANNES; GLINZ, 1999). Os testes estão definidos em 

uma planilha, onde o teste 1.1 tem a mesma estrutura tabular do teste 1.3, mas o teste 1.1 tem 

1 passo enquanto o teste 1.3 tem 2 passos. O teste 1.2 tem um campo a mais (Test 

Preparation). O algoritmo faz a descoberta e extração dos testes através da busca pelo 

identificador. Assumimos que cada unidade de rastreamento tem um identificador único. As 

demais informações que não são caracterizadas como identificadores não são a principio 
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relevantes para inicializar a busca. Contudo, o restante da informação ao redor do 

identificador é tratado como campos da unidade de rastreamento pelo algoritmo. Ou seja, o 

algoritmo é genérico e não sabe se o contexto trata de cenários de requisitos, Casos de Teste, 

ou outro artefato. 

 

 A B C D E F G H I J 

1           

2 ID State Input Expected 

output 
 ID Test 

Preparation 
State Input Output 

3 1.1 Card 

sensed 
Card va- 
lid, valid 
PIN 

Menu 

displayed 
 1.2 ATM 

Operational 
Card 

sensed 
Card 

valid, 

invalid 

PIN 

Retry 

message 

4           

5 ID State Input Result       

6 1.3 Retry Invalid 
PIN 

Card 
retained 

      

7  Retry 
2nd 

Invalid 
PIN 

Card 
retained 

      

Figura 3.1: Exemplos de testes desestruturados escritos em uma planilha. 

Os Casos de Testes apresentados pela Figura 3.1 serão utilizados apenas como 

exemplos para aplicabilidade do algoritmo. Nestes exemplos, as fronteiras lógicas de cada 

Caso de Teste podem ser facilmente identificados manualmente. Entretanto, quando se há uma 

grande quantidade de Casos de Uso e Casos de Testes (ou outra unidade de rastreamento 

qualquer), esta atividade torna-se árdua e pouco produtiva. 

A estratégia definida para identificar as fronteiras de cada unidade de rastreamento 

parte da suposição que, uma vez que um identificador for encontrado, realizamos uma busca 

que abranja todo o contexto em volta do identificador. Esta abrangência pode ser observada na 

Figura 3.2, em que, dado um ponto de partida, varremos todas as informações sob um ângulo 

de cobertura até que um novo identificador seja encontrado (ponto verde). O ponto de partida 

e o ponto de parada são os identificadores da unidade de rastreamento. 

Figura 3.2: Unidade de rastreamento. 
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Para compreender a funcionalidade da estratégia na prática apresentamos, no 

Algoritmo 1, uma visão geral do método construído e definido neste trabalho como busca 

angular, que tem por objetivo identificar as unidades de rastreamento independente da 

estrutura. Então, a partir dos exemplos apresentados na Figura 3.1, nós ilustramos a execução 

do Algoritmo 1 passo-a-passo. 

Uma unidade de rastreamento é composta por um identificador e um contexto (que são 

os demais campos da unidade de rastreamento). O contexto é toda a informação à direita e 

abaixo do identificador. 

O contexto é identificado usando-se as coordenadas das células das tabelas. O uso de 

coordenadas é essencial, pois auxilia no processo de varredura onde podemos percorrer a 

tabela em qualquer direção: tanto em linha (A1 → A2 → A3), como em colunas (A1 → B1 → 

C1). 

O Algoritmo 1 está descrito como sendo uma varredura em uma planilha que contém 

várias folhas (como as abas de programas como Excel ou LibreOffice Calc). Neste projeto, 

implementamos este algoritmo para Excel e Word. O algoritmo que varre tabelas do Word é 

similar. 

Vamos descrever o Algortimo 1 rodando no exemplo da Figura 3.1. Neste caso, a 

tabela é uma folha que contém células em linha seguindo a ordem numérica e colunas em 

ordem alfabética. Uma posição da linha com uma coluna determina uma célula. 

O exemplo da Figura 3.1 corresponde a uma tabela com 7 linhas e 10 colunas 

definidas da letra A até J. O ponto de partida para varredura, é predefinido como A1 (linhas 3 

e 4 do algoritmo). O processo de identificação parte da célula inicial e percorre todas as 

células da folha linha por linha (linhas 5 e 6 do algoritmo). 

A posição inicial definida pela célula A1 possui um conteúdo que retornado pelo 

método conteudo(), que recebe por parâmetro uma coordenada linha e coluna e tem como 

retorno o conteúdo da célula. 

A linha 8 do algoritmo testa com a função booleana expRegular() se a célula atual A1 

corresponde à uma expressão regular. Se sim, seria o início de uma unidade de rastreamento. 

Na Figura 3.1, a célula A1 está vazia e, portanto, não se enquadra na expressão regular ([0-

9]..[0-9]). que é esperada como sendo um identificador de unidade de rastreamento. Então o 

processo incrementa a coluna para B e reinicia na linha 6 do algoritmo.1 

A estrutura de repetição em linha (linha 6 do algoritmo) percorre todas as células 

contidas numa mesma linha do modelo, passando por uma sequencia de diferentes colunas, 

seguindo uma ordem (linha,coluna+1) e verificando todos os casos (A1 → B1 → C1 → ... → 

J1). Já a estrutura de repetição da linha 5 do algoritmo representa uma visão incremental da 

linha até que o fim da folha seja alcançado. 

 

                                                      

A expressão regular é definida pelo usuário e depende do padrão de identificadores 

utilizado em cada empresa. 

 



P a g e  | 32 

 

 
 

Após varrer toda a linha 1 e toda a linha 2 do exemplo sem encontrar um identificador, 

passamos a varrer a linha 3. A célula A3 corresponde à expressão regular [0-9]..[0-9]). de um 

identificador. 

Uma vez identificada a primeira unidade de rastreamento (linha 8 do algoritmo), uma 

verificação é realizada nas linhas 9 e 18 do algoritmo sobre o conteúdo da célula B3 (Card 
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SenSend) dada pela posição (linha,coluna+1) e da célula A4 (espaço vazio) dada pela posição 

(linha+1,coluna). É também feita a verificação se o conteúdo das células B3 e A4 são 

consideradas uma expressão regular para identificar a estrutura atual. 

O código entre as linhas 9, 18 e 32 tem como propósito identificar o contexto da 

unidade de rastreamento: 

• Em linha. A unidade de rastreamento está em uma linha onde todos seus campos 

estão em diferentes colunas numa mesma linha. 

•  Em coluna. A unidade de rastreamento está em uma única coluna; 

• Em linhas e colunas. O caso mais geral onde a unidade de rastreamento está em 

várias linhas e várias colunas e seu identificador está no canto superior esquerdo. 

A primeira checagem (linha 9), busca identificar se a célula B3 (Card SenSend) não é 

uma expressão regular e se célula A4 (espaço vazio) é uma expressão regular. A partir dessa 

checagem, o ponteiro PonteiroAuxC criado na linha 11 deve seguir uma sequência sobre uma 

mesma linha e diferentes colunas, varrendo uma unidade de rastreamento com o contexto em 

linha. A fronteira é atingida se um novo identificador for encontrado. No caso do exemplo, 

este if não é executado. 

A abordagem empregada pela segunda checagem (linha 18), compreende em afirmar 

que A4 não seja uma expressão regular e que B3 seja uma expressão regular. O ponteiro 

criado na linha 22 deve seguir uma sequência sobre uma mesma coluna e diferentes linhas, 

varrendo uma unidade de rastreamento com o contexto em coluna. No nosso exemplo, este if 

também não é executado. 

Na terceira checagem (linha 32), tanto B3 como A4 não se adequam como uma 

expressão regular padrão. Então, as informações a seguir, tanto em linha como em coluna 

podem ser consideradas como elementos de um contexto da unidade de rastreamento cujo 

identificador está em A3. O Algoritmo 2 apresenta uma estratégia para varrer uma unidade de 

rastreamento em linha e colunas. Este é o caso do teste 1.1 cujo identificador está na célula 

A3. O propósito da checagem está em compreender sobre qual direção o algoritmo irá 

encontrar o contexto ou a fronteira desta unidade de rastreamento para um determinado 

identificador. Como B3 e A4 não são expressões regulares, significa afirmar que elas podem 

fazer parte do contexto associado à célula A3. Devemos então percorrer a tabela através do 

método descrito pelo Algoritmo 2 e identificar o contexto. Este é o caso mais geral possível de 

descoberta de uma fronteira de uma unidade de rastreamento. 

A estratégia para identificar o contexto no Algoritmo 2 varre uma sequência em que, 

enquanto não encontrar uma expressão regular em linha/coluna+1 (linha 6) e em linha (linha 

7), adicionamos o conteúdo da célula como sendo um campo que complementa o contexto do 

teste 

(linha 8). 
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Então, ao percorrer as células em linha, identificamos que as células B3, C3, D3 e E3 

correspondem ao contexto do teste identificado pelo identificador 1.1 (célula A3). O processo 

é interrompido na sequência de células linha/coluna+1 quando um novo identificador é 

encontrado em F3, e então utilizamos um marcador (linha 11) que identifica a coluna, para 

notificar que a sequência após o marcador, pode ser um contexto de um novo teste identificado 

por F3. 

O contexto relativo ao identificador A3, continua a checar as células após o marcador 

ser definido, essa checagem é realizado sobre uma nova linha (linha 14), e as células A4, B4, 

C4, D4, e E4 são varridas, quando identificamos que a próxima coluna é a definida pelo 

marcador uma nova linha é solicitada para varredura. 

O processo referente ao método do Algoritmo 2 é encerrado quando uma nova 

expressão regular é apresentada (A6) e o teste (A3) for definido por completo nas células A3 – 

D5. 

 

 

A função buscaContextoSL() retorna e o processo reinicia. Os apontadores Linha e 

Coluna que permanece na célula A3 checa em sequência as próximas células. O uso dos 

ponteiros auxiliares serve para que a linha e coluna definida inicialmente só realize uma 

varredura quando o teste já for definido. Então, uma vez que identificamos e definimos o teste, 

o apontador padrão que está na célula A3, busca por um novo teste na sequência. 

Um novo identificador é então encontrado na célula F3. Novamente, o método angular 

é aplicado pois o conteúdo das células F4 (vazio) e G3 (ATM Operational) não são uma 

expressão regular. Então, a terceira checagem que aplica o método buscaContextoSL() é 
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utilizado e define um novo teste que será adicionado à lista de unidades de rastreamento (linha 

33 do Algortimo 1). As células G3, H3, I3 e J3 são lidas (linhas 7–9 do Algoritmo 2) e 

identificadas como sendo parte do contexto do teste 1.2. As demais células vazias abaixo e à 

direita a partir de F4 são varridas e também são identificadas como parte do teste 1.2. 

Após retornar da função buscaContextoSL(), os apontadores Linha e Coluna 

encontram um novo identificador na célula A6. O método buscaContextoSL() é novamente 

usado para identificar o teste. Neste caso, as células A6–J7 são identificados como sendo parte 

do teste 1.3. 

O conjunto de testes identificados pelo algoritmo são adicionados à lista de unidades 

de rastreamento que serão utilizados para criar as ligações de rastreabilidade em relação a 

testes já previamente cadastrados. O modo como estes testes são visualizados em uma 

ferramenta GUI e mapeados para identificar alterações num processo de evolução dos testes é 

apresentada na descrição da ferramenta. 

Como resultado final, o Algortimo 1 retorna a seguinte lista de unidades de 

rastreamento (omitindo as células vazias): 

• "1.1", "Card sensed", "Card valid, valid PIN", "Menu Displayed" 

• "1.2", "ATM Operacional", "Card sensed", "Card valid, invalid PIN", "Retry 

message", "State", "Input", "Result" 

• "1.3", "Retry", "Invalid PIN", "Card retained", "Retry 2nd", "Invalid PIN", 

"Card retained" 

O fato de as células "State", "Input", "Result" terem sido identificadas como parte de 

1.2 (onde, na verdade, são cabeçalhos da 1.3) não inviabiliza o uso do Algoritmo 1 pois o que 

nos interessa é a comparação deste artefato com outra versão evoluída dele. Mais detalhes 

serão ilustrados no Capítulo 4. 

3.2 Otimização do algoritmo 

A versão final do algoritmo é mais otimizada do que a exibida acima. 

A otimização do algoritmo foi feita para reduzir o tempo de resposta e, 

consequentemente, aumentar a capacidade de processamento da ferramenta mas mantendo a 

mesma flexibilidade e precisão do algoritmo. 

O algoritmo original foi inicialmente projetado para realizar uma dupla checagem, ao 

qual determinamos como checagem primária e secundaria, caracterizada pelos seguintes 

passos: 

• Checagem primária: Dado que um identificador foi encontrado no arquivo, o uso de 

apontadores são utilizados como auxiliadores no processo de identificação das 

unidades de rastreamento, em que vão checar da esquerda para a direita e de cima para 
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baixo todo o contexto pertencente a este identificador, que pode ser um requisito, teste 

ou um cenário. 

• Checagem secundária: Para identificar contextos, a posição inicial definida como um 

ponto de partida, ou seja o ponto em que o identificador foi encontrado na primeira 

instância, segue em busca da próxima célula que contém um identificador, neste caso, 

todo o procedimento de percorrer o contexto realizado pelos apontadores auxiliares 

deve ser percorrido novamente para checar se algum identificador passou despercebido 

pela primeira checagem. 

No algoritmo original, o algoritmo varre com o auxilio de apontadores até encontrar 

um novo identificador na sequência de células. Uma vez identificada, utilizamos um marcador 

para destacar uma delimitação. Então os apontadores (linha/coluna) varrem toda a informação 

até a posição em que o delimitador (marcador) foi definido (checagem primária). Na 

sequência, o apontador inicial que está no primeiro identificador que acaba de ser definido (Id, 

Contexto), segue percorrendo uma sequência de células, até encontrar um novo identificador 

(checagem secundária). Esta dupla checagem foi inicialmente realizada para manter uma 

precisão. Contudo, o uso de dupla checagem para uma grande quantidade de arquivos pode 

promover uma redundância na verificação, dado que, uma vez que as células foram 

percorridas na primeira checagem, não haveria necessidade de uma nova verificação, desta 

forma o uso de uma dupla checagem afeta diretamente no custo de processamento e 

consequentemente no tempo de resposta do algoritmo. 

Ao percorrer as células, temos um ponto de partida e um limite para checagem. Esta 

limitação pode ser considerada como o final da linha ou da coluna ao realizar uma busca. O 

limite definido como um marcador determina que, a partir daquele ponto, as informações 

pertencem a outro cenário, teste, ou requisito. Então, ao invés de realizar uma dupla 

checagem, destacamos o uso de uma única checagem, em que o marcador aponta para um 

novo contexto que deve ser verificado. 

As mudanças no algoritmo inicial se dão na adição das linhas (18 à 21 do Algoritmo 3) 

que refletem na atribuição do marcador (linha/coluna) como sendo um novo identificador na 

sequência. Uma vez que um novo identificador é encontrado, sabemos que há um conjunto de 

informações que devem ser checadas e definidas numa visão ao qual assumimos que possui 

um identificador e contexto. 

Para compreender as mudanças no algoritmo, utilizamos a Figura 3.1. Digamos que 

temos um Excel contento casos de teste descritos em linhas sequenciais, um abaixo do outro, 

e/ou um ao lado do outro. Nestes casos, o algoritmo percorre as células a partir do ponto 

inicial determinado como célula A1 (previamente determinada pelas linhas 3 e 4 do Algoritmo 

3) ao qual identifica em seu conteúdo (linha 7 do Algoritmo 3) um texto que pode ou não ser 

um identificador (linha 8 do Algoritmo 3). Na sequência, uma checagem (angular) é realizada 

para verificar como os dados estão dispostos, seja em linha (checagem da linha 9 do 

Algoritmo 3), coluna (checagem da linha 24 do Algoritmo 3) ou em uma estrutura retangular 
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(linha 40 do Algoritmo 3). O algoritmo identifica através do ângulo de checagem (Linha + 1 e 

Coluna + 1), que há um identificador (posição A3 do modelo de exemplo). Então, a checagem 

na linha 40 do algoritmo é executada (processo representado pelo Algoritmo 4) e enquanto o 

conteúdo da célula (linha 7 do do Algoritmo 4) for diferente da expressão regular determinada 

como identificador, as seguintes células (B3 → C3 → D3 → B4 → C4 → D4 → B5 → C5 → 

D5) são percorridas e tendo como resultado a saída "1.1", "Card sensed", "Card valid, valid 

PIN", "Menu Displayed", "ID", "Static", "Input", "Result". 

A saída expressa pelo primeiro teste identificado apresentou em sua saída informações 

("ID", "Static", "Input", "Result") que expressam características determinantes do contexto de 

um outro teste. Então, a falha quanto à precisão da informações permanece mesmo após a 

otimização. Esta falha será tratada em trabalhos futuros com o processamento de linguagem 

natural. 
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Embora um marcador seja definido (linha 13 do Algoritmo 4) neste ponto, assumimos 

que as informações na sequência pertencem a uma nova unidade de rastreamento. Somente 

após determinar o marcador, é que delimitamos a busca que as células na sequência são lidas 

(A4 → B4 → C4 → D4 → E4 → A5 → B5 → C5 → D5 → E5). Ao encontrar um novo 

identificador na sequência (A6), assumimos ser este o marcador referente à delimitação, 

assumindo na otimização como um novo ponto de partida que deve ser percorrido, dado que o 

marcador só pode ser definido uma única vez (linha 16 do Algoritmo 4). Para uma nova busca, 

o processo reinicia na posição atual do marcador (F3 da Figura 3.1), e não mais na posição do 

identificador atual. Desta forma, o algoritmo assume uma nova posição atual (linha 14 do 

Algoritmo 4), determinado pela linha da sequência (variável Linha) e a coluna atual 

(marcador). Então, as células (G3 → H3 → I3 

→ J3 → G4 → H4 → I4 → J4 → G5 → H5 → I5 → J5 → G6 → H6 → I6 → J6 → G7 → 

H7 → I7 → J7) são percorridas, e sua saída corresponde a ( "1.2", "ATM Operacional", "Card 

sensed", "Card valid, invalid PIN", "Retry message"). Na sequência ao qual não foi 

identificado nenhum identificador, o algoritmo parte da célula atual (F3) em busca de um novo 

identificador (encontrado na posição A6 da Figura 3.1). 
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O propósito de otimização é a redução do tempo que é apresentado pela tabela de 

processamento dos arquivos no Capitulo 4, em que aplicamos a mesma quantidade de 

arquivos para processamento e apresentamos numa tabela os resultados obtidos através da 

otimização. 

3.3 A Ferramenta 

A ferramenta FINDOS foi desenvolvida no contexto do convênio de cooperação 

UFPEMotorola. O algoritmo descrito na Seção 3.1 identifica os casos de teste que chegam ao 

projeto vindo das operadoras de telefonia de forma desestruturada. Este casos de testes 

desestruturados devem ser identificados (pelos algoritmos da Seção 3.1) e posteriormente 

comparados com os mesmos casos de testes em versões anteriores para se saber se houve 

atualizações de casos de testes já existentes ou se novos testes foram incluídos. 

Descreveremos nesta seção como a ferramenta FINDOS foi construída e como ela é utilizada 

neste contexto. 

Portanto, o propósito desta sessão está em descrever o desenvolvimento da ferramenta, 

apresentando sua arquitetura e suas funcionalidades através de um exemplo de uso mostrado 

passo-a-passo. 

3.3.1 Arquitetura 

O padrão arquitetural conhecido como Modelo, Visão e Controle (MVC) é 

apresentado por (LEFF; RAYFIELD, 2001) como uma maneira útil de o arquiteto interagir 

com sistemas de software e compreender claramente sua perspectiva. No MVC, temos que ter 

a descrição de Modelos, que é a parte do aplicativo que contém a informação a ser processada, 

representada através de uma Visão que exibe informações para o usuário que, em conjunto 

com o Controlador, processa a interação do usuário. 

A Figura 3.3 apresenta o modelo MVC ao qual aplicamos a este projeto com o intuito 

de dividir a lógica da aplicação da seguinte forma: o Modelo refere-se ao objeto de entrada 

para a execução do processamento, que neste caso são os arquivos Word e Excel da operadora 

AT&T contendo casos de testes desestruturados em 2 versões diferentes (uma é a evolução da 

outra); o Controle é basicamente a camada para identificar as unidades de rastreamento; e a 

Visão apresenta os casos de testes para os usuários, que devem ser capazes de identificar 

facilmente as mudanças sobre a evolução dos teste. 

A principal classe da camada de modelo mostrada na Figura 3.3 é ArquivoATT, uma 

composição de arquivos da que podem ser Word ou Excel. Os atributos da classe 

ArquivoATT são o arquivo que representa o elemento de entrada, o nome do arquivo, e o 

caminho na árvore de diretórios. A camada controlador remete a todo contexto lógico de 

processamento que inclui: a classe Estratégia, que descreve o algoritmo para identificação 

automática dos casos de teste (algoritmos da Seção 3.1); a classe Gerenciar, que identifica as 
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alterações entre duas versões dos documentos de teste; a classe Processo de Validação, que 

verifica se os elementos de entrada são do tipo esperado; e a classe Reescrita, que assegura 

que os testes identificados sejam estruturados em documentos CSV (comma-separated values) 

para serem apresentados em tela. Na camada de visão, a classe TelaInicial apresenta ambas as 

versões dos testes emparelhados em tela a partir dos documentos estruturados no formato 

CSV. 

Figura 3.3: Arquitetura MVC do FINDOS. 

 

Este modelo arquitetural foi adotado no contexto do convênio UFPE-Motorola, onde a 

aplicação tem que ser executada localmente. Não é necessário conexão com o bancos de dados 

ou servidores remotos, nem interface web ou móvel. 

A ferramenta oferece um meio de o usuário interagir e identificar facilmente as 

mudanças na evolução dos testes através do uso de cores: vermelho para testes removidos, 

amarelo para testes alterados e verde para novos testes. A proposta sobre cores é apresentada 

com mais detalhes na subseção passo-a-passo em que iremos aplicar uma visão prática da 

ferramenta. 

As classe apresentadas na Figura 3.3 são apenas representações abstratas criadas no 

processo de planejamento, em que a visão geral da sistema é descrita e projetada. Para 

compreender com mais detalhes a ferramenta, apresentamos na próxima subseção a 
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implementação das classes desenvolvidas e suas funcionalidades respetivamente, descrevendo 

em detalhes dados específicos da implementação. 

 

3.3.2 Implementação 

 

A linguagem escolhida para o desenvolvimento da ferramenta foi Java (TATSUROU 

SEKIGUCHI; YONEZAWA, 1999), devido a sua portabilidade, ampla biblioteca de 

manipulação de formatos Word e Excel e experiência da autora com a linguagem. O projeto 

UFPE-Motorola possui, na maioria dos seus computadores, o sistema operacional Windows 

10, ao qual tomamos como sistema operacional base para a construção dessa ferramenta. 

As tecnologias utilizadas no processo de desenvolvimento tem como principal aspecto 

o processamento dos aquivos Word e Excel utilizando o framework Apache POI (OLIVER et 

al., 2002). A interface gráfica foi desenvolvida com a biblioteca Swing. Ambas tecnologias 

foram adotadas para a ferramenta FINDOS com o propósito de desenvolver um processo 

automatizado ns aplicação desktop. 

O framework Apache POI possibilita a leitura e escrita em documentos Microsoft 

Office. O framework é muito utilizado no desenvolvimento de ferramentas que buscam extrair 

dados descritos em linguagem natural (PARK; BRENZA, 2015). 

O uso de listas para ordenar os testes também foi utilizado, devido à necessidade de 

exibição do emparelhamento dos testes. Os testes são apresentados na tela na ordem em que os 

testes foram identificados. Ou seja, o primeiro teste identificado é apresentado no início da 

lista e o último testes identificado é apresentado no final. 

A ferramenta permite salvar os testes em formato CSV (Comma-Separated Values) 

para que o testador possa manipulá-los posteriormente em outra ferramenta. 

O sistema completo possui 10 classes, distribuídas da seguinte forma nas camadas: 3 

em modelo, 6 no controle e validação, e 1 em visão. O total de linhas de código da ferramenta 

FINDOS é de 1.273 linhas. 

Para compreender com mais detalhes a ferramenta e suas funcionalidades e estratégias 

aplicadas para prover um gerenciamento na evolução dos testes, apresentamos um diagrama 

de classe completo (e totalmente fiel ao código Java) na Figura 3.4. 

Como projetado pela arquitetura, as classes estão divididas em camadas. Na camada 

do Modelo temos a representação da classe File que é uma classe padrão do Java que 

representa arquivos. A composição da classe com FileATT denota uma dependência em que 

File representa um nível mais baixo de abstração e FileATT um nível mais alto. A classe Files, 

descreve um meio de verificar se os arquivos descritos pelos usuários para processamento são 

do tipo Excel ou Word. 

A camada de controle consiste em toda a parte lógica de gerenciamento do arquivo. 

Nesta camada, temos a classe Estratégia que realiza a busca pelo casos de teste a partir do 

método angular. Ainda na camada de controle, temos a classe que gerencia mudanças entre 

duas versões (ToManage) de modo a identificar testes que estão presente na versão mais 
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antiga e não aparecem na versão mais recente e testes que foram modificados ou adicionados 

na nova versão. 

A classe responsável por estruturar os casos de teste (TestCase) em arquivos CSV é a 

classe WriteDocument. Ela recebe uma lista com todos testes e define uma ordem para 

apresentação. 

 

Figura 3.4: Diagrama de classes completo da 

implementação.

 
 

A classe principal que incorpora quase todos os procedimentos funcionais 

(métodos) encontra-se em ProcessoValidacao, em que é definida uma ordem para a 

execução das funções. Neste mesmo contexto, a classe IdentifyType é essencial porque 

identificamos qual o arquivo que estamos lidando. Isso é relativamente importante porque 

o Excel ja dispõe das informações em tabela, e os documentos Word devem executar um 

procedimento (método) que identifica estas tabelas antes de poder aplicar o método 

angular. 

A classe que representa a camada de visão apresenta os testes ordenados lado a 

lado para que seja possível o testador visualizar mudanças facilmente. 

A execução de todos estes passos são apresentados na Seção 3.3.3 de forma 

concreta e enfatizando a usabilidade da ferramenta aplicado a um contexto real do projeto 

UFPE-Motorola e utilizando documentos da AT&T para o processamento. 

 

3.3.3 Passo-a-passo 
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  Esta seção trata de apresentar a ferramenta de uma forma prática, em que 

utilizamos duas versões de documentos do tipo Word de um mesmo projeto para identificar a 

evolução dos casos de teste e descrever a usabilidade da ferramenta. Maiores detalhes do 

contexto onde a ferramenta é empregada serão vistos no Capítulo 4. 

 

Figura 3.5: Primeiro passo: identificar os documentos 

 
 

A ferramenta FINDOS, além de implementar a identificação automática das unidades 

de rastreamento, também é usada para rastrear a evolução dos testes dadas duas versão de um 

mesmo documento (uma das versões é a evolução da outra). Para identificar os testes, o 

usuário deve informar os arquivos a serem processados em dois campos aos quais indicamos o 

diretório dos arquivos. Os campos que compreendem na localização dos documentos que 

especificam o teste são definidos como OldVersion (a versão mais antiga) e NewVersion (a 

versão mais recente), como pode ser visualizada na Figura 3.5. 

Ao pressionarmos o botão Upload, é possível visualizar as pastas e arquivos do 

computador para serem selecionados (Figura 3.6). 

Uma vez que os documentos foram identificados, podemos realizar a busca pelos 

casos de testes e identificar quais as mudanças foram encontradas nas versões dos arquivos. 

O componente responsável por executar todo o processamento é ativado ao clicar em 

Submit. Toda a sequência de passos para identificar as unidades de rastreamento, definir casos 

de teste, gerenciar as mudanças e criar os arquivos CSV para estruturar os testes é realizado 

após o clique em Submit (Figura 3.7). 
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Figura 3.6: Definindo os arquivos para processamento. 

 
 

 

Figura 3.7: Segundo passo: identificar as unidades de rastreamento. 

 
O terceiro passo apresenta os casos de teste detalhados nos dois painéis preenchidos 

com os testes e marcações nas alterações identificadas como é apresentada na Figura 3.8. Os 

casos de teste antigos ficam no painel à esquerda e os novos, à direita. As marcações são 

dadas da seguinte forma, todas as informações que passaram por uma modificação, após uma 

verificação entre a versão antiga e uma atual, destacamos o texto apresentado na 

tela(interface) da seguinte forma: as cores laranja e azul são apresentadas na nova versão 

como casos de testes que foram modificados (amarelo) ou adicionados(verde). O exemplo da 

Figura 3.8 apresenta uma marcação em amarelo. Ou seja, o caso de teste foi modificado na 

nova versão. Essas modificações vão desde um campo excluído até palavras adicionadas. 
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Figura 3.8: Mudanças no Contexto atual do teste. 

 
 

 

O modo como os testes identificam as mudanças entre versões se dá sobre a 

comparação entre Strings específicas dos casos de teste. Dado que temos duas listas, uma com 

casos de teste da versão mais antiga e uma com a versão mais atual, nós comparamos os 

campos dos testes de cada versão e verificamos se houve alguma alteração. 

 

Figura 3.9: Quarto passo: funcionalidades de suporte. 

 
 

 

Na Figura 3.9 podemos visualizar algumas funcionalidades de suporte como o botão 

Clean, que é utilizado quando se deseja limpar todos os campos na tela. Isso inclui os casos de 

testes descritos, e os campos referentes ao diretório. Na mesma linha de funcionalidades, 
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encontramos o botão Save Change que é utilizado caso o usuário tenha realizado alguma 

alteração manualmente nos painéis que contém os casos de testes da nova versão. Desta forma, 

o usuário pode corrigir erros identificados como, por exemplo, na ortografia. Entretanto, a 

opção de editar não permite que os testes sejam removidos, ou serem totalmente modificados. 

A opção Table, apresentada como funcionalidade de suporte, tem por função gerar um 

Excel, apresentando todos os casos de teste identificados. Este arquivo apresenta os testes que 

foram removidos, adicionados, modificados e os semelhantes mantendo esta ordem. O 

resultado da função gerar tabela (botão Table) produz a descrição dos resultados do 

rastreamento dos casos de teste mantendo um conexão entre ambas as versões. Esta conexão 

entre as versões é gerada para que haja um resultado sobre evolução das versões, e os usuários 

possam alimentar bases de teste de forma automática. 
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4  
ESTUDO DE CASO 

 

 

Este capítulo descreve um estudo de caso de uso da ferramenta FINDOS no contexto 

do convênio UFPE-Motorola, em que o sistema automatiza tanto a identificação de testes 

desestruturados como suas evoluções em relação às versões atuais. Embora as abordagens 

existentes na academia promovam meios de identificar mudanças em contextos descritos em 

linguagem natural, como o uso de diff para comparação entre duas versões e o processamento 

automático de linguagem naturais tipificadas, desenvolvemos uma nova abordagem, que 

promove com eficácia a identificação de contextos descritos em documentos semi-

estruturados. 

Contudo, para o desenvolvimento deste estudo de caso destacamos o uso da 

ferramenta no convênio UFPE-Motorola que é focado no desenvolvimento e execução de 

testes em dispositivos móveis da Motorola com o intuito de validar suas funcionalidades antes 

de o produto ir para o mercado. Estes testes são executados de duas formas: manualmente, em 

que o testador verifica a usabilidade do dispositivo; e automaticamente, em que são 

executados scripts para validar os testes solicitados pela Motorola, pelas operadoras ou pelos 

órgãos regulamentadores. 

A equipe de teste para o projeto em que nosso estudo foi aplicado é constituído de 10 

testadores, que executam os testes das operadoras automaticamente utilizando scripts. A 

grande maioria dos testes é voltada ao software dos dispositivos móveis, e as operadoras 

enviam seus casos de testes, solicitando que determinados testes específicos sejam 

implantados ao processo de execução dos testes. 

Em particular, as operadoras de telefonia como AT&T, Verizon e T-Mobile enviam 

regularmente documentos Word e Excel contendo testes que devem ser executados. Estas 

operadoras possuem formas distintas de estruturar seus documentos, que são especificados em 

linguagem natural e estão sem padronização entre eles. Isto promoveu a investigação sobre os 

documentos disponibilizados por estas operadoras que impulsionou o desenvolvimento do 

algoritmo que automatiza a identificação de unidades de rastreamento. 

O caso mais patológico é o da operadora AT&T. A AT&T possui um demanda de 

testes a cada 3 ou 4 meses, ou seja, em um período de 3 ou 4 meses, uma nova suíte de testes 

para execução é solicitada. Estes documentos são do tipo Word e Excel, e não possuem um 

padrão em sua estrutura, o que acarreta num processo de gerenciamento árduo. 

Uma vez que não há nenhum padrão sobre a forma como a AT&T descreve testes, um 
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teste T descrito no início de um arquivo Word em uma versão N, pode ser descrito no final 

deste arquivo em uma versão N+1. Além disso, a estrutura tabular do teste T pode variar 

livremente de N para N+1. Ou seja, a inspeção manual de quais mudanças a versão N+1 

contém é uma tarefa extremamente improdutiva. Cada nova versão de testes da AT&T possui 

em média 190 arquivos (Word ou Excel) e cada versão possui em média 20.000 testes. E estas 

novas versões são enviadas a cada 3 meses. É comum que a atualização manual inicie no mês 

0 e só finalize 1 a 2 meses depois, quando é quase tempo de uma nova versão chegar.1 

O processo de gerenciar a cada trimestre 190 documentos, onde cada documento tem 

uma média de 100 testes gera uma dificuldade em rastrear casos de testes. Como o processo 

atual na empresa é realizado manualmente, isso afeta a produtividade da equipe, dado que 

algumas pessoas do time de teste são alocados especificamente para a atividade de identificar 

e gerenciar a evolução dos casos de testes. O time de execução fica sobrecarregado (pois 

perdeu um de seus membros nesta atividade), e o testador alocado na atualização dos testes 

fica desmotivado ao realizar atividade tão maçante. 

Curiosamente, os arquivos Word possuem menos variações com relação ao Excel, mas 

mesmo assim há uma variação mínima entre os modelos ao qual identificamos 

automaticamente através da ferramenta FINDOS. Isto torna impossível o uso de ferramentas 

simples de importação de dados de, digamos Word, para uma base de dados de teste. Para 

ilustrar uma destas variações, apresentamos alguns modelos na Figura 4.1 que representam os 

tipos de variações dadas pelos modelos utilizados no estudo de caso. 

Figura 4.1: Mudanças na estrutura do teste. 

 

A Figura 4.1 apresenta numa visão geral de como os testes são especificados num arquivo do 

tipo Word. Ao lado de cada tabela, temos barras verticais que indicam os pontos em que o 

arquivo possui uma estrutura diferenciada em relação à primeira tabela no canto superior 

esquerdo. 

                                                      
1 Estes números foram informados pela equipe de teste do projeto UFPE-Motorola. 
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O modo como o algoritmo trata os casos de testes descritos no Word observa todas as 

tabelas descritas no documentos que contém a expressão regular. Em específico, os modelos 

Word possuem em sua estrutura uma definição no primeiro campo das tabelas. 

Embora a estratégia angular seja aplicada em ambos os documentos (Word e Excel), o 

modo como os apontadores percorrem o documento difere. No arquivo Word o apontador 

padrão percorre as células e, ao chegar em contextos como test procedure, um apontador 

auxiliar percorre o contexto da procedure buscando todo o contexto. Este processo é possível 

porque os casos de testes em arquivos Word são definidos isoladamente. Cada tabela no 

documento Word representa um teste, diferentemente do Excel que define vários casos de 

teste numa mesma tabela. 

A definição dos casos de testes para o Excel é dado sobre uma visão de que, numa 

mesma tabela, podem existir um ou mais casos de teste, e os apontadores neste aspecto 

auxiliam na identificação de uma unidade de rastreamento. É um pouco mais complexo do que 

identificar casos de teste no modelo Word. Contudo, a estratégia para definição dos testes é a 

mesma. Utilizando a estratégia angular, podemos percorrer as células de uma planilha e buscar 

um identificador, e os apontadores auxiliares, neste caso, identificam os demais campos do 

teste após uma verificação angular da estrutura em que o teste foi definido. 

Neste aspecto, a estratégia angular aplicada ao Word, se preocupa mais com a variação 

interna da estrutura por tabela, enquanto que o Excel está mais focado em identificar o modo 

como os vários testes foram estruturados numa mesma tabela, auxiliando na identificação e 

definição dos casos de testes. A Figura 4.2 apresenta algumas variações de como os casos de 

testes são definidos num modelo Excel, os identificadores dos testes estão destacados em 

quadros vermelhos, para facilitar a compreensão sobre em que ponto o algoritmo foi capaz de 

identificar a unidade de rastreamento. 

Figura 4.2: Modelos de casos de testes descritos no Excel. 
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Os modelos apresentados pela Figura 4.2 revela a quantidade de testes definida numa 

mesma tabela, o que torna o processo de definição dos testes bem mais complexo. 

No processo manual de inspeção de mudanças, estes testes, na versão N, são 

solicitados através da ferramenta JIRA, que determina quais casos de testes devem ser 

executados. Depois, o testador busca pelo identificador deste teste nos arquivos Word e Excel 

contendo a versão N+1 e compara manualmente se houve alguma diferença. Se houver 

diferença, a base de dados de testes é atualizada. 

O processo antigo de identificar os casos de testes manualmente, assim como de 

identificar a evolução entre versões de casos de teste também manualmente é dispendioso e 

leva um tempo considerável para sua realização. A execução desta tarefa leva em média um 

mês e meio para sua conclusão (veja a Figura 4.3). 

Figura 4.3: Tempo para realização da atividade. 

 

O tempo gasto para execução da tarefa apresentado pela Figura 4.3 revela que os testes são 

disponibilizados pela operadora a cada 4 meses (às vezes, a cada 3 meses), e as pessoas 

realocadas para esta atividade levam em média um mês e meio para identificar as mudanças 

aplicadas ao teste. Então, há um período enorme de identificação dos testes e um período para 

buscar as mudanças entre versões, para descrever quais testes foram removidos, adicionados e 

modificados, com o objetivo de atualizar a base de teste. 

A ferramenta FINDOS promove resolver não somente os problemas relacionados ao 

gerenciamento dos testes tratando da evolução dos testes, bem como reduzir o tempo gasto 

sobre a atividade em que qualquer pessoa do time de teste possa identificar as mudanças 

automaticamente, reduzindo o tempo em que a atividade que era realizada em semanas possa 

ser executada em horas ou dias (dependendo da quantidade de mudanças). 

Para compreender melhor a redução do tempo sobre a atividade que é executada, 

apresentamos dados referentes ao volume de informação processada pela ferramenta FINDOS 

para a operadora AT&T, a quantidade de arquivos que foram empregados para identificar as 

unidades de rastreamento, a quantidade de testes identificados pela estratégia angular e o 

tempo de processamento. 

A ferramenta FINDOS foi utilizada em 6 versões de suítes de testes disponibilizadas 

pela AT&T no período de 1 ano e 6 meses, numa demanda de, em média 190 arquivos por 

versão. Para exemplificar o processo para 1 par de arquivos, adotamos duas versões de um 

mesmo arquivo para identificar o impacto que a ferramenta tem na produtividade. Então, 

adotamos a versão 1, com 198 arquivos divididos entre 66 documentos Excel e 132 em Word, 
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e a versão 2, com 195 arquivos divididos entre 61 documentos em Excel e 134 em Word. Note 

que nem mesmo a quantidade de arquivos de cada tipo e no total são as mesmas. Utilizando a 

ferramenta em 2 versões de um arquivo específico em Excel (de nome ATT Call Processing 

Test Specification.xls), identificamos 112 casos de testes (em ambas as versões 1 e 2) e foram 

apontados 92 casos de testes modificados e nenhum teste foi marcado como adicionado ou 

removido. 

O arquivo específico em Excel (ATT Call Processing Test Specification.xls) levou 6s e 

56 décimos para identificar os testes das duas versões e gerar a quantidade de casos que foram 

modificados. A partir deste ponto, observa-se claramente o impacto que a ferramenta tem 

sobre o tempo que pode ser reduzido, no processo atual empregado pela UFPE-Motorola. 

O uso da ferramenta neste contexto reduz significativamente o tempo de atualização da 

base de dados de testes, pois a identificação e o emparelhamento são feitos automaticamente. 

Ainda há a necessidade de inspeção visual, dado que a definição de quais testes foram 

removidos, alterados ou adicionados deve ser feito visualmente. Contudo, a ferramenta 

FINDOS é muito mais rápida do que a manipulação dos arquivos originais Word e Excel. 

Somente a varredura manual usando barras de rolagem e cliques e pausa para leitura de uma 

planilha com 112 testes levaria muito mais de 6 segundos. Isto, sem contar o tempo de 

comparação entre versões (que implica manipulação de 2 arquivos simultaneamente). Em 

casos extremos, um teste na versão N pode estar em um arquivo Word e, na versão N+1, estar 

em um arquivo Excel. Multiplicando-se este fator de ganho para 190 arquivos com testes 

desestruturados e em posições de abas e documentos potencialmente diferentes, temos um 

ganho substancial de produtividade. 

A Tabela 4.1 dá uma ideia do ganho de produtividade quando a ferramenta é usada em 

versões reais da operadora AT&T. A coluna Versão descreve quais as 2 versões estão sendo 

avaliadas. A coluna Word mostra quantos arquivos do Word existem nas duas versões 

somadas. A coluna Excel exibe quantos arquivos do Excel existem nas duas versões somadas. 

As colunas Novos, Modificados e Removidos referem-se à quantidade de casos de testes 

novos, modificados e removidos envolvidos na evolução das duas versões. A coluna Total 

exibe o total de casos de testes das duas versões somadas. O tempo total (em segundos) de 

processamento (identificação e comparação) é mostrado na coluna Tempo. 

 

Versão Word Excel Novos Modificados Removidos Total Tempo (seg) 

V1 → V2 260 100 268 568 227 29.140 119,3 

V2 → V3 260 76 1.589 141 1.409 13.040 49,4 

V3 → V4 252 102 90 6.251 82 20.367 139,4 
Tabela 4.1: Estudo de caso para 4 versões (sem otimização). 

Pela Tabela 4.1, podemos ver que o volume de arquivos e testes de cada versão é enorme. 

Os testes envolvidos nas duas versões são da ordem das dezenas de milhares. As mudanças 

(Novos, Modificados e Removidos) são da ordem de milhares. O tempo de processamento é 

da ordem de centenas de segundos (nos 3 casos, abaixo de 2,5 minutos). 
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A saída gerada pela FINDOS ainda requer um processamento manual, mas é óbvio que 

tal processamento é bem mais rápido e cômodo que a manipulação de centenas de arquivos 

Excel e Word onde a padronização é inexistente, inclusive com casos de testes em Excel em 

uma versão N e em Word em outra versão N+1. O tempo de descoberta e emparelhamento 

destes dois testes para análise de mudanças é substancial se feito manualmente. Fica como 

trabalho futuro um experimento controlado para uma medição precisa deste ganho de 

produtividade. 

Como resultado da otimização código para reduzir o tempo de processamento 

apresentado na Seção 3.2, podemos observar na Tabela 4.2 que houve uma redução de mais da 

metade do tempo em alguns casos, apresentado pelo processamento realizado através 

algoritmo da Seção 3.1. Embora o algoritmo inicialmente projetado apresente uma abordagem 

excessivamente cautelosa ao utilizar uma dupla checagem, a otimização aplicada ao mesmo 

conjunto de documentos revelou que o algoritmo identificou todos os casos de teste, mantendo 

a mesmos valores com relação a testes novos, modificados e removidos. 

 

Versão Word Excel Novos Modificados Removidos Total Tempo (seg) 

V1 → V2 260 100 268 568 227 29.140 68,100 

V2 → V3 260 76 1.589 141 1.409 13.040 41,756 

V3 → V4 252 102 90 6.251 82 20.367 37,400 
Tabela 4.2: Estudo de caso para 4 versões (com otimização). 

4.1 Considerações Finais 

Este capítulo mostrou como a ferramenta FINDOS nasceu e foi aplicada dentro do 

contexto do projeto UFPE-Motorola. Entretanto, suas facilidades de identificação de uma 

unidade de rastreamento tem aplicações e propósitos mais gerais. Tanto pode ser utilizada 

como ferramenta sofisticada de comparação de versões (como ilustrado neste estudo de caso), 

como também pode ser o primeiro passo de um processo de estruturação de unidades de 

rastreamento. Para este segundo cenário, a solução deve envolver processamento de 

linguagem natural, análise de similaridade e comparação com versões já estruturadas. Não 

seria possível uma estruturação 100% automática, mas seria possível uma semi-automatização 

considerável. Esta segunda aplicação da FINDOS já encontra-se em desenvolvimento, mas a 

publicação dos resultados desta iniciativa ficam para trabalhos futuros. 

O uso de uma ferramenta como diff poderia ser aplicada a este contexto de 

pesquisa,entretanto, não seria tão eficaz dado que os arquivos disponibilizados não possuem 

um padrão estrutural e posicional. O modo como os casos de testes são definidos poderia 

apresentar, com o uso do diff, algumas falhas de interpretação da mudança, pois alguns casos 

definidos no início da versão X, pode estar definida no final do arquivo na versão Y. Isto torna 

a leitura dos resultados bastante poluída. Nosso algoritmo que identifica unidades de 
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rastreamento, estrutura-as em listas e disponibiliza-os emparelhados na tela, demonstra que 

casos de testes podem ser mapeados de forma razoavelmente estruturada, mesmo partindo de 

documentos altamente desestruturados. O emparelhamento dá uma facilidade enorme de 

comparação (mesmo que visual) em relação à ferramenta diff. A ferramenta diff chegou 

inclusive a ser adotada por um membro do time de testes da UFPE-Motorola anteriormente ao 

FINDOS, mas mesmo assim ainda levava meses para finalizar a atualização de versões. Como 

o trabalho de usar o diff era grande, a maioria do time preferia manipular tudo manualmente. 
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5  

 

TRABALHOS RELACIONADOS 

 

 

Este capítulo descreve os principais trabalhos relacionados a esta dissertação, com 

enfoque sobre soluções disponíveis na academia para problemas de gerenciamento, 

rastreamento e monitoramento de requisitos ou casos de teste. Não encontramos nenhum 

trabalho que propõe uma solução automática de identificação de unidades de rastreamento 

como propomos nesta dissertação. 

5.1 Tracing Software Requirements Artefacts (ZISMAN (2003)) 

Este trabalho apresenta um problema que reflete a complexidade da tarefa de 

gerenciamento de diversos documentos de forma manual, tratada como uma atividade 

complexa e dispendiosa. 

Para um ganho efetivo na redução do tempo e um melhoramento no processo de 

gestão dos requisitos, os autores propuseram uma abordagem que apresenta de forma 

automática a geração e manutenibilidade de rastreabilidade, dado um relacionamento 

bidirecional dos artefatos, que são documentos extraídos de uma família de produtos de TV. 

Tais documentos ou artefatos, como são tratados no artigo, apresentam características 

distintas, ao qual os autores dividem em três perspectivas: duas expressas em linguagem 

natural (requisitos funcionais e comercial) e uma baseada em modelos de objetos. 

O método proposto para a geração de rastreabilidade, ao definir relacionamentos entre 

os artefatos é realizada de duas formas, ao qual os autores definem como regras: requirements-

toobject-model rules e inter-requirements rules. Aplicado ao nosso contexto de pesquisa, 

adotamos a visão inter-requirements rules apresentada neste artigo, como uma visão 

simplificada da regra para identificar o relacionamento (conexão) entre versões de um mesmo 

requisito. Embora o artigo trate esta regra aplicando num ponto de vista em que os requisitos 

são tratados como funcionais e os que descrevem regras de negócio, nós adaptamos a visão 

para a interconexão sobre um mesmo requisito em diferentes versões (evoluções), então, ao 

aplicarmos esta regra partimos do pressuposto que a conexão entre requisitos é dada pela 

evolução da sua informação, ou seja, pelas mudanças ocorridas no decorrer da evolução. 
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Para a aplicabilidade das regras, links devem ser estabelecidos e mantidos de forma 

automática, mantendo assim o relacionamento entre os artefatos. Para este propósito, foi 

desenvolvida uma ferramenta para dar suporte à atividade. Para compreender as regras e os 

diferentes tipos de artefatos, a ferramenta interpreta a conexão através de templates 

estruturados em XML, o que força os artefatos a serem estruturados e representada em: XML 

(requisitos e regras) e XMI (modelos - caso de uso). 

A abordagem descrita no artigo apresenta regras, que basicamente identifica partes dos 

requisitos que incorporam termos. Os termos são tags atribuídas às palavras de um 

documento, que levam em conta o contexto da palavra. Desta forma, a gramática adotada para 

identificar contextos vão desde identificadores, título e informações características, até fluxo 

de eventos, exceções e informações relacionadas. 

Contudo, a ferramenta abordada pelo artigo, apresenta uma forma de estruturação dos 

documentos, que é um fato muito abordado na literatura, mas que no contexto desta 

dissertação não é aplicado, devido a nossa abordagem tratar uma grande quantidade de 

informações que pode ser identificada através do algoritmo construído em um tempo 

relativamente reduzido, se comparado a uma ferramenta que estrutura os arquivos, para só 

então identificar unidades de rastreamento (aumentando a capacidade de processamento e 

consequentemente o tempo de resposta). 

O uso de tags facilita na identificação, principalmente quando se trata de similaridade 

entre contextos, contudo, a uma maior carga sobre o processamento da informação, dado que a 

uma estruturação prévia e releitura dos dados. Na construção da ferramenta FINDOS 

ignoramos a estruturação dos documentos, embora sabendo que aja uma visão tabular e que 

sua variação (linhas e colunas) é imprevisível, a abordagem destaca uma visão mais 

abrangente, independente de estruturação (variação tabular), e mantendo a regra inter-

requirements rules, que promove identificar a correlação entre os requisitos, em que os 

documentos não possuem uma estruturação padrão, revelando um contexto bem mais 

complexo do que os tratados neste artigo. 

¨ 

5.2 Traceability for Managing Evolutionary Change (MAEDER PATRICK; 

RIEBISCH(2006)) 

Este artigo trata da necessidade de estabelecer uma conexão permanente entre 

requisitos modificados. Diferente dos outros trabalhos desenvolvidos, esta abordagem busca 

evitar falhas ao se manter rastreabilidade. Uma vez criada uma conexão entre dois ou mais 

artefatos (rastreabilidade), esta conexão deve ser mantida e atualizada a cada modificação no 

processo, onde somente os artefatos impactados pela mudança devem ser atualizados. 

Este estudo avalia vários projetos de pesquisa e no campo da indústria, com o 

propósito de aprimorar o uso do termo rastreabilidade. A proposta do trabalho busca investigar 

formas de manter uma conexão flexível entre os artefatos. Desta forma, uma vez definida um 
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link de rastreabilidade, os benefícios associados impactam todas as pessoas envolvidas no 

projeto e o conhecimento se mantém constante e bem delineado. 

A visão dos autores com relação a estabelecer e manter traceability links não se limita 

a uma perspectiva unidirecional, ao qual considera um ponto inicial e um ponto final. A visão 

dos autores vai além, abordando questões mais aprofundadas, como por exemplo: decisões, 

direções, alternativas e stakeholders. Para compreender melhor como deveria ser realizado um 

update dos links automaticamente, o autor cita as ferramentas de desenvolvimento IDE em 

que, a cada mudança, pode-se visualizar claramente o impacto e a propagação. 

No contexto do estudo de caso apresentado nesta dissertação, buscamos manter um 

link apenas no momento da execução, que compreende em identificar as unidades a serem 

rastreadas, definir um link para cada unidade, denotando uma versão antiga e uma atual de um 

mesmo requisito, uma vez que temos este link (conexão), podemos apresentar os artefatos 

impactados pela mudança. Todavia, o artigo apresenta duas visões, ao qual trata como 

unidimensional e multidimensional, para a construção da ferramenta FINDOS, tratamos os 

dados de forma unidimensional, em que dados duas versões de um mesmo documento, 

podemos avaliar as mudanças realizadas no contexto descrito em linguagem natural, sobre 

duas unidades de rastreamento ao qual identificados e definimos como unidade primária, e 

unidade secundaria e então comparamos. 

O impacto da abordagem traceability link sobre o processo de desenvolvimento, reflete 

a compreensão sobre a troca de informações em vários níveis, tais como: Concepção, 

Planejamento, Projeto, Implementação e Verificação e Validação. Representar o conceito de 

traceability link na prática envolve questões triviais, tais como: compreender as abordagens 

existentes e investigar a precisão das abordagens. 

O método busca investigar várias técnicas desenvolvidas no campo de pesquisa e 

diversas ferramentas na indústria com o propósito de envolver o leitor a compreender como 

traceability link poderia ser incorporado e apresentar o impacto que estas abordagens 

poderiam ter a longo prazo. 

Como resultado o trabalho promove uma estratégia para desenvolvimento, dando 

suporte a evolução dos artefatos e integração de traceability link como uma questão essencial 

a ser adotada. 

A definição de hipertextos para dar suporte à interconexão entre as informações 

internas são utilizadas devido à variação apresentada pelos elementos de um modelo UML, em 

que se pode extrair informação através do uso de tags definidas no modelo, ou até em 

documentos e código em que as estruturas são definidas para que as tags expresse uma relação 

abordada como hipertextos links. Então, a estrutura apresentada pelos autores neste trabalho, 

apresenta uma variação tanto sobre uma perspectiva de visão dos elementos que podem ser 

expressos através de modelos UML, documentos descritos em linguagem natural e código do 

sistema (seja definido no processo de desenvolvimento de software ou os armazenados em 

repositórios). 
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5.3 Traceability Techniques: A Critical Study (BASHIR MUHAMAMD FARHAN; 

QADIR (2006)) 

 

Este artigo aborda técnicas de rastreabilidade que são utilizadas sob aspectos de 

gerenciamento. A mudança contínua de requisitos não somente durante o processo de 

desenvolvimento, mas na evolução, pode ocasionar conflitos que impactam diretamente na 

forma como os dados são interpretados e mantidos. 

O estudo busca analisar o impacto da mudança nos requisitos, dado que, ao aplicar 

astécnicas existentes de rastreamento, os autores buscam extrair o máximo de benefício de 

cada abordagem, sob uma perspectiva de gerenciamento. 

O objetivo deste estudo revela uma forma de identificar e analisar as técnicas por 

categorias, que expressam parâmetros importantes para uma análise crítica, sobre o contexto 

de usabilidade e critérios técnicos. 

Os autores definiram parâmetros para análises técnicas como: Escopo (sistema ou 

software), Cobertura (origem da informação, requisitos e artefatos), Ferramentas de Suporte 

(completa, semi-automatizada, manual), Validação (níveis de detalhe, funcional e não-

funcional), etc. 

O resultado obtido se deu pelo enquadramento das técnicas que denota a forma como a 

utilidade prática e o conhecimento sobre as técnicas são facilmente perceptíveis. Os benefícios 

deste estudo se deu pelo fato de que a maioria das técnicas existentes passa uma utilidade e 

conhecimento muito semelhantes exceto por algumas diferenças, as quais nem sempre são 

legíveis. Desta forma, o uso ou combinação de técnicas podem ocasionar em trabalhos 

redundantes ou sem contribuição significativa. 

No geral, este trabalho apresentou uma questão relevante ao se tratar de rastreabilidade 

como uma abordagem que possui uma grande quantidade de informação, mas, se 

generalizada, pode promover trabalhos sem utilidade técnica. Desta forma, ao se definir 

categorias práticas, propõem aos leitores identificar facilmente técnicas que, combinadas, 

possam auxiliar no desenvolvimento e conhecimento técnico. 

Contudo, o uso de técnicas auxiliam no desenvolver de novas abordagem, não 

podendo se limitar apenas ao que já foi produzido, no decorrer do artigo, é enfatizado a 

necessidade de desenvolver novas perspectivas sobre rastreabilidade, e nosso trabalho buscou 

não somente unir um conceito existente na literatura, como o desenvolvimento de uma 

abordagem genérica e inovadora sobre a perspectiva de rastreabilidade, inovando e 

contribuindo de forma abrangente, unificando o conceito existentes, com novas formas de 

otimizar a relativa visão conceitual de rastreabilidade. 

 

5.4 An Analysis of the Requirements Traceability Problem (GOTEL ORLENA CZ; 

FINKELSTEIN (1994)) 
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Este artigo apresenta um estudo empírico para identificar problemas sobre a forma 

inadequada ao qual os requisitos são analisados na indústria. Para compreender com mais 

profundidade o problema identificado, o método de pesquisa adotou um experimento que 

envolveu mais de 100 participantes com conhecimento e experiência diversificada. 

Os participantes, subdivididos em grupos, responderam a questionários e entrevistas 

sobre conhecimentos teórico e prático com relação a rastreamento de requisitos e o uso de 

ferramentas automatizadas. Para identificar o principal problema, os autores apresentaram 

uma visão simplificada da metodologia de rastreamento, representando-a de duas formas: 

prérastreamento e pós-rastreamento. 

O problema mais comum citado pelos participantes na investigação foi em 

rastreamentopré-requisito, ou seja, na fase anterior ao rastreamento, o que implicava em 

compreender os requisitos e as necessidades dos stakeholders. Devido a isto, ferramentas de 

suporte foram apresentadas como um fator de compreensão entre as inter-conexões a serem 

controladas automaticamente. 

Uma vez que o problema foi identificado, os autores buscaram determinar melhorias 

como, por exemplo, a modelagem explícita e contínua de uma infraestrutura social em que os 

requisitos são produzidos, especificados, mantidos e usados como sendo um passo inicial para 

a re-organização das informações a serem rastreadas. 

Dados os resultados propostos pelos autores, concluiu-se que a quantidade e 

diversidade de informação existente sobre o contexto de rastreabilidade é muito vasto e, ao 

mesmo tempo, restrito a contextos específicos, seja num âmbito acadêmico ou empresarial. As 

ferramentas que propõem rastreabilidade se dispõem a tratar do problema de forma restrita, 

necessitando ser empregada a casos com gerenciamento de dados previamente estruturados. 

A proposta da análise sugerida pelo artigo estava em compreender a visão geral dos 

participantes sobre rastreabilidade, tendo em vista que o maior problema identificado foi na 

fase de requisitos, que são descritos em linguagem natural e que compreendem nas 

necessidades dos stackholders. O objeto de estudo observado, no estudo de caso desenvolvido 

no nosso projeto, compreende em interpretar e identificar as unidades na fase de requisitos, 

que é a fase mais problemática para rastreabilidade apontada pelo artigo, a re-organização das 

informações também são tratadas pela ferramenta FINDOS enfatizando a generalidade do 

algoritmo angular de identificação de contextos que promove não somente identificar, re-

organizar a informação, como tratar pontos de inter-conexões que apresentam alguma 

mudança. 

 

5.5 Formal and Informal Aspects of Requirements Tracing (PINHEIRO (2000)) 

Este artigo aborda questões formais e informais de um processo de desenvolvimento 

usando rastreabilidade. Um aspecto interessante que é abordado é a captura da informação ao 

qual é definido como produção natural, onde os requisitos são naturalmente identificados e 

rastreados posteriormente durante o desenvolvimento de software. 
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O objetivo do trabalho busca apresentar um modelo formal que compreende as 

necessi-dades técnicas dos requisitos (como especificação expresso em linguagem natural, 

diagramas e código), necessidades não técnicas (como decisões políticas da empresa), eventos 

e objetivos que devem ser observados durante todo o fluxo de desenvolvimento. 

O trabalho apresenta uma visão evolutiva do desenvolvimento, onde o requisito é 

acompanhado desde sua fase inicial. A partir do ponto em que é definido informalmente e no 

momento que é desenvolvida, o requisito deixa vestígios sobre outros artefatos do sistema. O 

propósito do autor está na busca de identificar as dependências que definem o rastreamento a 

ser controlado e o modo como os dados para rastreamento podem ser capturados e 

acompanhados no decorrer do desenvolvimento de software. 

O passo em que o artigo apresenta uma visão evolutiva do desenvolvimento, 

abrangendo várias fases, nos tentamos trazer como benefício, uma visão mais centralizada, 

focada em acompanhar as mudanças em documentos textuais, que podem ser encontrados na 

fase de requisitos, ou na fase de teste, onde as organizações descrevem as informações em 

linguagem natural. Um ponto importante descrito no artigo, é que o modelo formal que foi 

desenvolvido estava centrado em tratar apenas questões especificas, limitando assim o 

trabalho a um contexto. O que podemos destacar neste ponto, é que por um lado o artigo pode 

apresentar uma abrangência quanto aos passos que ele trata, ou seja, ele trata todas as questões 

do desenvolvimento de um processo em evolução, enquanto que por outro lado, esta focado 

apenas a contextos específicos, então de um modo geral podemos afirmar que o artigo 

contribui através de uma visão evolutiva dos dados rastreados, e neste quesito, a nossa 

abordagem, aparenta ser mais reutilizável, devido a flexibilidade do algoritmo para tratar 

documentos descritos em linguagem natural. 

Para compreender o modelo formal criado, aspectos foram inicialmente apresentados e 

considerados como pontos significantes em volta da definição de rastreabilidade, identificados 

como um processo de definição, produção e extração. Desta forma, questões como identificar 

o que poderia ser considerado quando se trata de unidade de rastreamento, quais elementos 

poderiam estar envolvidos, como o rastreamento poderia ser capturado e como esta 

informação poderia ser acompanhada no decorrer do curso. Contudo, todas estas questões 

serviram de ponto de partida para compreender de que modo poderíamos desenvolver o 

algoritmo, que identificasse as unidades de rastreamento, de que forma iriamos acompanhar e 

comparar a evolução de um requisito, após terem sido rastreados. 

A cada processo de definição, produção e extração, foram apresentadas estratégias e 

técnicas existentes com o propósito de auxiliar na construção do modelo formal que trata cada 

processo individualmente como uma feature, ao qual aplicada aos dados de rastreabilidade 

pode-se encontrar em cada passo uma solução. 

O autor responde a questões que se aplicam ao modo como o modelo poderia ser 

aplicadoe a que ponto seria limitado. Dentre um dos aspectos negativos, encontra-se a 

diversidade de modelos, contextos, e o problema ao se definir uma estratégia geral para 

rastreabilidade ao qual ele considera impossível criar uma ferramenta que seja totalmente 
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automatizada. Como aspecto positivo, a abordagem consegue atribuir uma nova contribuição 

acadêmica que envolve compreender as necessidades informais dos requisitos rastreados. 

Por fim, o modo como as unidades de rastreamento e o rastro são representados no 

modelo formal trata apenas de casos (modelos) específicos, já estruturados, para que possa 

determinar um rastro e então sua interpretação ser totalmente precisa. 

5.6 Support for Traceability Management of Software Artefacts using Natural 

Language Processing (ARUNTHAVANATHAN et al. (2016)) 

A proposta do artigo está em apresentar a rastreabilidade sobre várias perspectivas que 

podemos considerar varias fases de desenvolvimento e a correlação e conexão entre os 

artefatos num processo em evolução, neste quesito, a abordagem trata requisitos, modelos 

UML e código fonte, que são interpretados e correlacionados. 

O link entre artefatos é dado através da relação entre contextos, ao qual foi utilizada 

NLP para criar uma estrutura para os documentos, o uso de tags é algo abordado por várias 

pesquisa no campo da rastreabilidade, para identificar similaridade entre palavras, no entanto 

quando se refere a contextos distintos em que as tags não assumem um percentual aceitável, 

ou com exatidão, como apresentado pela ferramenta “Software Artefacts Traceability 

Analyzer (SAT Analyzer)” . 

No contexto geral, as ferramentas (TraceWiz, DrTrace, TraceTool, e Poirot) que 

buscam identificar artefatos, para definir links e mantê-los atualizados, revelam que a 

rastreabilidade pode ser alcançada através das informações textuais contidas na maioria dos 

artefatos, este tipo de técnica é muito abordado na área acadêmica quando se trata de 

rastreabilidade de documentos descritos em linguagem textual. No entanto, a um custo elevado 

de processamento quando se possui vários documentos apresentados de forma diferenciada, 

como por exemplo, documentos word possuem uma visão textual caraterizada pela gramatica, 

modelos UML possuem um visão sobre XML e o código se descrito em Java possui uma 

linguagem própria para os arquivos. 

Como resultado a abordagem tentou empregar um conjunto de documentos a 

ferramenta SAT Analyzer após a otimização e observar a precisão do algoritmo quando a 

identificação do dados e a relação entre os artefatos, mantendo a rastreabilidade. 

Mesmo com a otimização no NLP ainda à um custo associado ao processamento de 

grande quantidade de documentos, após um estudo sobre as ferramentas apresentadas e sobre 

o resultado desta pesquisa observamos que poderíamos construir uma abordagem sem que 

haja necessidade de hypertexto, utilizando tags para cada dado contido dos documentos, até 

porque as informações que deveriam ser mapeados no estudo diferem da que são apresentadas 

no artigo, dado que, ao varrer todas informação contidas no documento, mesmo informações 

que são consideradas irrelevantes como contextos informativos, acabariam entrando no 

processamento e afetando no resultado final, elevando o nível de processamento. 
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5.7 Trace Link Evolution across Multiple Software Versions in Safety-critical Systems 

(RAHIMI (2016)) 

O artigo trata um problema pouco abordado no campo da rastreabilidade que envolve 

omodo como o link definido na rastro entre dois ou mais artefatos podem se manter 

atualizados no decorrer da evolução do produto ou do processo de desenvolvimento do 

software. 

O objetivo de promover uma atualização continua dos links de rastreabilidades 

destacou a necessidade de desenvolver uma ferramenta de suporte que identifica 

automaticamente as modificações em requisitos, artefatos de código e casos de segurança em 

sistemas críticos. 

As modificações abordadas no artigos apresentam uma perspectiva sobre a fonte da 

informação, tal como nos requisitos, projeto, ou código, o que pode ocasionar em uma 

sobrecarga se tratando dos casos de atualização automática dos dados de rastreabilidade, isso 

inclui informações como definir um novo link caso um novo requisito tenha sido identificado, 

a remoção de um link, caso um determinado requisito tenha sido excluído e seja necessário a 

atualização ou reestruturação dos links alinhando aos casos identificados na evolução do 

produto ou projeto, desta forma, as alhas frequentes de rastreabilidade que envolve, 

redundância, ambiguidade, e falta de caminhos (links) que não foram mapeados. 

A solução proposta pelo artigo destaca as atualizações dos links automaticamente, 

através da identificação das modificações de vários cenários, que afetam tanto os requisitos 

quanto artefatos de código, desta forma, os links devem ser atualizados quando uma mudança 

é identificada. 

A maioria dos trabalhos na área acadêmica descrevem cenários em que os links são 

atualizados em tempo de execução, ou seja, ao identificar unidades de rastreamento, os links 

são definidos e organizados. Contudo, a abordagem do artigo trata a evolução continua dos 

links, desta forma, a qualquer modificação identificada, seja nos requisitos, código e casos de 

segurança, os links devem acompanhar a evolução do produto/projeto, sendo necessário a 

criação ou remoção de alguns links. 

A forma como o artigo apresenta meios de identificar a mudança entre cenários é bem 

simples, destacando um caso em que novas funcionalidades foram adicionadas aos requisitos e 

devem ser checadas se no código foi reproduzido e identificado como sendo correspondente. 

Embora, o exemplo seja simples, podemos observar a complexidade pra se manter os dados 

(links) atualizados quando são descritos os meios para identificação de uma mudança, 

realizados através do uso de uma combinação de semântica e propriedades estruturais, levando 

em consideração documentos estruturados. 

A busca por mudanças se dá com a checagem continua do projeto/produto, em que 

para cada requisito adicionado, deve haver um link para o código correspondente, para 

compreender com mais detalhes o propósito da checagem apresentamos na sequencia como os 

autores determinação as suas ações numa implementação heurística e com um conjunto 
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técnicas de aprendizagem de máquina, utilizando scripts para validar as propriedades, 

seguindo a seguinte visão: 

• Propriedade 1 - Identificar mudanças nas classes Java, após adicionar uma nova 

funcionalidade que não possuía na versão mais antiga da classe. (ex: funcionalidades 

adicionadas). 

• Propriedade 2 - Checar se a classe que foi modificada possuía uma versão mais antiga. 

• Propriedade 3 - Checar se à similaridade entre os requisitos da nova classe com os 

mapeados na versão antiga. 

• Propriedade 4 - Testar se o método que existe na nova classe é um subconjunto de 

métodos da antiga classe. 

• Propriedade 5 - Se a nova classe possui a mesma associação com a classe representada 

na versão antiga. 

• Propriedade 6 - Checar se a antiga classe não existe mais na nova versão. 

O resultado apresentado pela extração de dados, apresentou a eficácia da abordagem, o 

que destacou uma nova possibilidade para nossa pesquisa e principalmente para ferramenta 

FINDOS, que realiza uma checagem em tempo de execução, não promovendo a identificação 

continua das mudanças no decorrer do projeto. Esta abordagem, proporciona um aspecto de 

ganho de produtividade a longo prazo, enquanto que a abordagem atual da ferramenta 

FINDOS, promove um ganho significativo a curto prazo. 
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6 

CONCLUSÕES 

O uso de ferramentas de suporte ao gerenciamento de requisitos auxiliam no processo de 

interpretação e gerenciamento das informação. Embora o uso destas ferramentas possam trazer 

grandes benefícios as organizações, nem sempre são adotadas, devido o receio das empresas em 

implantar um novo processo, ou mesmo porque a maioria das ferramentas são utilizadas no início do 

processamento de novos requisitos, o que faz com que os requisitos definidos previamente sejam 

ignorados, ou quando adicionados ao novo processo, serem interpretados de forma indevida. 

Um fator relevante para o estudo desta dissertação foi a falta de padronização de 

documentos vindos de outras organizações e desenvolvidos de forma manual. A falta de 

padronização presente nos documentos revelou que a grande quantidade de informação sobre 

rastreabilidade existente na academia não dá suporte a documentos desestruturados, ou seja, 

documentos que não possuem uma visão estática permanente. Não obstante, uma grande quantidade 

de organizações utilizam formas tabulares sem padronização para organizar suas informações, o que 

dificulta ainda mais o processo de automação e rastreabilidade. Então, uma nova abordagem que 

expande a visão sobre o contexto de rastreabilidade foi desenvolvida para agregar ganhos de 

produtividade no âmbito industrial e promover novas técnicas para enaltecer a rastreabilidade sobre 

perspectivas diversificadas no tratamento das informações descritas em linguagem natural. 

O desenvolvimento da ferramenta FINDOS surgiu devido a problemas relacionados a falta 

de padronização das unidades de rastreamento, e falha quanto gerenciamento destas unidades, o que 

nos permite afirmar que as unidades de rastreamentos identificadas manualmente pode ocasionar um 

longo período de atividades para interpretação e manipulação (gerenciamento) das informações. Os 

custos associados as atividades manuais acarretou na produção de um algoritmo que interpretasse 

automaticamente as unidades de rastreamento sem que os arquivos fossem estruturados 

previamente, promovendo uma agilidade quanto ao processo de gerenciamento, dado que, o esforço 

manual aplicado a esta atividade apresenta custos elevados. 

As ferramentas existentes no mercado podem ser eficazes para empresas com uma 

quantidade de arquivos reduzidas e para projetos que estão se iniciando. Em grandes organizações é 

difícil adotar ferramentas que promovam identificar qualquer variação dos documentos, o que faz 

com que as empresas tenham um certo receio quanto a capacidade de processamento de 72 grandes 
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quantidade de informações e a submissão de uma grande quantidade de falhas quanto a 

interpretação dos arquivos, principalmente se estes arquivos vem de organizações externas. 

O processo de interpretar e gerenciar requisitos em arquivos estruturados é comum na área 

da rastreabilidade. Entretanto, a falta de organização e padronização de documentos vindos de 

organizações externas impacta varias atividades no ciclo de desenvolvimento, principalmente se 

arquivos forem gerenciadas manualmente. Desta forma, desenvolvemos como solução a ferramenta 

FINDOS que identifica os limites de uma unidade de rastreamento utilizando um algoritmo de 

varredura angular (esquerda para direita, cima para baixo). Feito isto, a FINDOS emparelha duas 

versões de uma mesma unidade de rastreamento para identificar se houve ou não evolução de uma 

versão para outra. Esta facilidade permite ao usuário comparar a evolução de duas versões de 

documentos desestruturados sem a necessidade de estruturá-los antes. 

Adotamos uma forma automatizada de realizar a extração dos dados tendo como resultado a 

identificação da evolução de todos os arquivos Word e Excel nas versões N e N+1. Desta forma, não 

só identificamos as unidades de rastreamento, bem como identificamos também as mudanças de 

uma versão para outra (que inclui unidades de rastreamento novos, removidos e modificados). 

A ferramenta FINDOS foi aplicada a um estudo de caso no contexto do projeto 

UFPEMotorola, onde 1.012 arquivos com 62.547 testes foram processados em poucos minutos. O 

trabalho manual de identificar as mudanças existentes em duas versões consecutivas de testes da 

AT&T levava de 1 a 2 meses para ser feito. FINDOS consegue emparelhar de forma estruturada 

todos os testes em menos de 2,5 minutos. 

Embora os resultados gerados pela ferramenta FINDOS promova uma ganho de 

produtividade quanto ao processo de identificação e gerenciamento dos testes, a principal limitação 

do algoritmo é que as unidades de rastreamento têm que estar em formato tabular com identificador 

aderente a uma expressão regular — o algoritmo não é capaz de identificar unidades de rastreamento 

em textos corridos descritos em linguagem natural sem nenhuma tabulação. 

Como trabalho futuro, investigaremos como podemos estruturar as informações geradas pela 

FINDOS para ser posteriormente exportada em uma base de dados. A FINDOS produz, para cada 

unidade de rastreamento encontrada, uma lista de Strings contendo os campos daquela unidade. 

Entretanto, devido à falta de padronização, os campos de uma unidade podem estar posicionados em 

locais diferentes dos campos de outra unidade. Além disto, algumas unidades podem ter mais 

campos que outras. O problema é desafiador e deve ser atacado em uma pesquisa mais sofisticada 

em um projeto futuro. 
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