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IMPLEMENTAÇÃO 

A fase final no SDLC é a fase de 

implementação, durante a qual o sistema 

é realmente construído (ou comprado, no 

caso de um pacote de projeto de 

software). 

No final da implementação, o sistema final 

é entregue ao responsável pelo projeto e 

ao comitê de aprovação. 
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CAPITULO 13 

Este capítulo discute as atividades necessárias para construir o sistema de informações de forma 

bem-sucedida: programando, testando e documentando o sistema. A programação é trabalhosa 

e cara, mas exceto em circunstâncias incomuns é a atividade mais simples para o analista de siste

mas, porque é bem conhecida. Por essa razão, o analista de sistemas está concentrado em testar 

(possibilitando que o sistema funcione conforme o projetado) e desenvolver a documentação duran

te essa parte do ciclo de vida de desenvolvimento dos sistemas (SDLC, systems development life cycle). 

OBJETIVOS  

• Familiarizar-se com o processo de construção do sistema. 
• Compreender os diferentes tipos de testes e quando usá-los. 
• Compreender como desenvolver a documentação. 

ESTRUTURA DO CAPITULO 

Introdução 
Gerenciando a Programação 

Dando Atribuições aos Programadores 
Coordenando as Atividades 
Gerenciando o Cronograma 

Projetando os Testes 
Planejamento dos Testes 
Testes de Unidade 
Testes de Integração 
Testes de Sistema 
Testes de Aceitação 

Desenvolvendo a Documentação 
Tipos de Documentação 
Projetando a Estrutura da Documentação 
Escrevendo os Tópicos da Documentação 
Identificando os Termos de Navegação 

Aplicação dos Conceitos à CD Selections 
Gerenciando a Programação 
Testando 
Desenvolvendo a Documentação do Usuário 

Resumo 



INTRODUÇÃO 

Quando as pessoas aprendem pela primeira vez sobre como desenvolver sistemas de informações, j 
pensam logo, em geral, em escrever programas. A programação pode ser o maior componente indi- { 
vidual de qualquer projeto de desenvolvimento de sistemas em termos de tempo e custo. Entretanto, 
também pode ser o componente mais bem conhecido e, portanto — exceto em raras circunstâncias 
—, oferece o mínimo de problemas sob todos os aspectos do SDLC. Quando o projeto falha, nor-1 
malmente não é porque os programadores foram inábeis ao escreverem os programas, mas porque a 
análise, o projeto, a instalação e/ou o gerenciamento de projeto foram executados de forma inade
quada. Neste capítulo, enfocaremos a construção e o teste do software e da documentação. 

A construção é o desenvolvimento de todas as partes do sistema, incluindo o próprio software, I 
a documentação e os novos procedimentos operacionais. A programação geralmente é vista como || 
o foco do desenvolvimento de sistemas. Afinal, desenvolver sistemas é escrever programas. Essa 1 
é a razão pela qual realizamos toda a atividade de análise e projeto. E é divertido. Muitos progra- I 
madores iniciantes vêem as atividades de teste e documentação como recapitulações inoportunas. I 
As atividades de teste e documentação não são divertidas, portanto geralmente merecem menos \ 
atenção do que a atividade criativa de escrever programas. 

Programar e testar, porém, são muito semelhantes a escrever e editar. Nenhum escritor profis- \ 
sional (ou estudante escrevendo um trabalho importante) pararia após escrever o primeiro esboço. 
Reler, revisar e editar o esboço inicial em um bom papel é a marca registrada de um bom trabalho ) 
literário. Da mesma forma, o teste meticuloso é a marca de qualidade de desenvolvedores de soft-
wares bem qualificados. A maioria das empresas conhecidas dedica mais tempo e dinheiro aos | 
testes (e à revisão e a novas baterias de testes subseqüentes) do que em escrever os programas. | 

As razões são puramente econômicas: paralisações e falhas causadas por erros1 (bugs) de soft-
wares são extremamente caras. Muitas empresas grandes estimam os custos relativos à paralisa
ção de aplicações críticas em $50.000 a $200.000 por hora.2 Um erro sério, que cause uma hora de 
paralisação, pode custar mais de um ano do salário de um programador — e quantas vezes os er
ros são encontrados e corrigidos em uma hora? Portanto, testar é uma forma de proteção. As em
presas estão dispostas a gastar muito tempo e dinheiro para prevenir a possibilidade de falhas 
importantes após a instalação do sistema. 

Portanto, um programa normalmente não é considerado concluído até que tenha sido aprovado 
nos testes. Por essa razão, a programação e os testes estão intimamente ligados, e visto que a pro
gramação é a principal tarefa do programador (não do analista), os testes (não a programação) 
freqüentemente se tornam o foco do estágio de construção para a equipe de analistas de sistemas. 

Neste capítulo, discutiremos três partes da etapa de construção: a programação, os testes e a 
escrita da documentação. Como a programação é a principal tarefa dos programadores, não dos 
analistas de sistemas, e como este não é um livro sobre programação, dedicaremos menos espaço 
aqui à programação do que aos testes e à documentação. 

GERENCIANDO A PROGRAMAÇÃO  

Em geral, os analistas de sistemas não escrevem programas; são os programadores que escrevem. 
Portanto, a tarefa principal dos analistas de sistemas durante a programação é... esperar. Porém, 
o gerente de projeto normalmente está muito ocupado gerenciando a atividade de programação, 
dando atribuições aos programadores, coordenando as atividades e gerenciando o cronograma de 
programação.3 

'Quando eu era um universitário, tive a oportunidade de ouvir a almirante Grace Hopper contar como o termo bug apare
ceu. Ela estava trabalhando em um dos computadores mais antigos da marinha americana quando repentinamente ele tra
vou. O computador não reiniciava adequadamente, assim ela começou a procurar dispositivos danificados. Encontrou uma 
mariposa dentro de um dispositivo, e escreveu no livro de registros que um inseto (bug) tinha causado o problema no 
computador. Desde então, todo problema de computador foi atribuído em tom de brincadeira a um inseto (em vez de a um 
erro do programador), e com o tempo o termo bug entrou na linguagem universal da informática. 
2Consulte "Quality Patrol: Eye on the Enterprise", Application Development Trends, de Billie Shea, 5 de novembro de 
1998, p. 31-38. 

'Um dos melhores livros sobre gerenciamento de programação (embora tenha sido escrito pela primeira vez em 1975) é 
The Mythical Man-Month, de Frederick P. Brooks Jr., 20th anniversary ed., Reading, MA: Addison-Wesley, 1995. 
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CONCEITOS 

EM AÇÃO 

13-AO CUSTO DE UM ERRO 

Meu primeiro trabalho de programação em 1977 foi conver
ter um conjunto de sistemas de aplicações de uma versão de 
COBOL para outra para o governo da ilha do Príncipe Eduar
do. A abordagem de testes foi executada primeiro em um con
junto de dados de teste por todo antigo sistema e, em seguida, 
por todo o novo sÃstema para a/irantiv que os resultados dos dois 
eram iguais. Se fossem iguais, então os últimos três meses de 
ciados de produção eram completamente executados pelos dois 
sistemas para também garantir que eles eram correspondentes. 

Tudo ia bem até que comecei a converter o sistema de im
postos sobre a gasolina, que armazenava registros de todas as 
pessoas autorizadas a comprar gasolina sem pagar impostos. 
Os dados de teste foram bem executados, mas os resultados 
usando os dados reais foram peculiares. O antigo e o novo sis
tema eram correspondentes, mas em vez de listar milhares de 
registros o relatório listou apenas 50. Verifiquei o arquivo de 
dados de produção e encontrei apenas 50 registros listados, não 
os milhares de registros que imaginava. 

O sistema trabalhava copiando o arquivo de registros de im
postos sobre a gasolina existente em um novo arquivo e fazen
do as alterações no novo arquivo. O antigo arquivo era, a se-
guir, copiado porá uma fita de backup. Havia um erra no pro
grama, de tal forma que se não houvesse alterações no arquivo 
um novo arquivo era criado, mas nenhum registro era copiado 

nele. 
Verifiquei as fitas backup e encontrei uma com o conjunto com

pleto de dados que foi programado para ser sobrescrita três dias 
após eu ter descoberto o problema. Por apenas três dias o go
verno não perdeu todos os registros de impostos sobre a gasoli
na. 

Alan Dennie 

PERGUNTA: 
O que poderia ter acontecido se esse erro não tivesse sido 

descoberto e todos os registros de impostos sobre a gasolina fos

sem perdidos? 

Dando Atribuições aos Programadores 

A primeira etapa na programação é atribuir módulos aos programadores. Como discutido no Ca
pítulo 12, cada módulo de programação deve ser tão separado e distinto quanto possível dos ou
tros módulos. O gerente de projeto primeiro reúne os módulos que estão relacionados para que 
cada programador esteja trabalhando em módulos de programa afins. Esses grupos de módulos 
são, em seguida, atribuídos aos programadores. 

Uma das regras de desenvolvimento de sistema é que quanto mais programadores estiverem 
envolvidos em um projeto, mais tempo o sistema levará para ser construído. Isso ocorre porque 
conforme o tamanho da equipe de programação aumenta, a necessidade de coordenação aumenta 
exponencialmente; e quanto mais coordenação é exigida, menos tempo os programadores podem 
gastar realmente escrevendo os programas. O melhor tamanho é a menor equipe de programação 
possível. Quando os projetos são tão complexos que requeiram uma grande equipe, a melhor es
tratégia é tentar desmembrar o projeto em uma série de partes menores que possam funcionar da 
forma mais independente possível. 

975) é 

Coordenando as Atividades 

A coordenação pode ser feita por meios de altas e baixas tecnologias. A abordagem mais simples 
é ter uma reunião de projeto semanalmente para discutir qualquer alteração feita ao projeto que 
tenha sido levantada durante a semana que passou — ou apenas algum problema que tenha surgi
do. As reuniões regulares, mesmo que sejam breves, encorajam a comunicação ampla e a discus
são de alguns assuntos antes que eles se tornem problemas. 

Outra forma importante de melhorar a coordenação é criar e seguir padrões que possam variar 
de regras formais para nomear arquivos a formulários que devem ser preenchidos quando metas 
de diretrizes de programação são alcançadas (veja o Capítulo 3). Quando uma equipe organiza 
padrões e os segue, o projeto pode ser concluído mais rápido porque a coordenação de tarefas é 
menos complexa. 

Os analistas também precisam colocar em vigor mecanismos para manter a atividade de pro
gramação bem organizada. Muitas equipes de projeto estabelecem três "áreas" em que os progra
madores possam trabalhar: uma área de desenvolvimento, uma área de teste e uma área de produ
ção. Essas áreas podem ser diretórios diferentes na unidade de disco rígido de um servidor, servi
dores diferentes ou locais físicos diferentes, mas a idéia é que arquivos, dados e programas este
jam separados com base em seu status de conclusão. A princípio, os programadores acessam e 



constróem os arquivos na área de desenvolvimento e, em seguida, os copiam para a área de testew 
quando os programadores estiverem "finalizados". Se um programa não for aprovado em um 
te, cie volta para o desenvolvimento. Uma vez que todos os programas estejam testados e prontdH 
para dar suporte ao novo sistema, eles são copiados para a área de produção — o local onde oi 
sistema final residirá. 

Armazenar arquivos e programas em locais diferentes de acordo com o status de conclusão! 
ajuda a gerenciar o controle de alterações, ou seja. a ação de coordenar um programa à medidtH 
que ele é alterado pela construção. Outra técnica de controle de alterações é rastrear quais progra-1 
mas estão sendo alterados e por quem. usando um log de programa. O log é simplesmente UM 
formulário em que os programadores informam os programas que começam a escrever e regi» 
tram quando os concluem. As áreas de programação e o log de programas ajudam os analistasal 
saberem exatamente quem trabalhou no quê e o status do programa. Sem essas técnicas, os arqui-1 
vos podem ser colocados em produção sem os testes apropriados, dois programadores podei! 
começar a trabalhar no mesmo programa ao mesmo tempo, os arquivos podem ser negligencia 
dos, e assim por diante. 

O uso de uma ferramenta CASE durante uma etapa de construção pode ser muito útil para oi 
controle de alteração porque muitas ferramentas CASE são configuradas para rastrear o.v/a/itfdB 
programas e ajudar a gerenciar os programadores à medida que trabalham. Na maioria dos casos,I 
manter a coordenação não é conceitualmente complexo. Requer apenas um pouco de atenção ei 
disciplina para perceber pequenos detalhes. 

Gerenciando o Cronograma 

As estimativas de tempo que foram feitas durante a fase inicial de planejamento e aprimoradas! 
durante as fases de análise e projeto quase sempre precisam ser refinadas à medida que o projelM 
progride durante a construção, porque é virtualmente impossível desenvolver uma avaliação exal 
ta do cronograma do projeto. Conforme discutimos no Capítulo 3, um conjunto de estimativa! 
bem-feito geralmente terá uma margem de 10% de erro até que você alcance a etapa de constrB 
ção. É crucial que a estimativa de tempo seja revisada conforme a etapa de construção prossegue, I 
Se um módulo de programa leva mais tempo do que o esperado para ser desenvolvido, então a I 
reação mais prudente é alterar a data de conclusão esperada para depois, pelo mesmo período de I 
tempo gasto a mais. 

Uma das causas mais comuns de problemas com o cronograma é a ampliação do escopo, m 
ampliação do escopo ocorre quando novos requisitos são adicionados ao projeto após o projeto do I 
sistema ser concluído. A ampliação do escopo pode ser muito cara, porque as alterações feitas 
posteriormente no SDLC podem exigir muito do projeto do sistema concluído (e mesmo dos pro-1 
gramas já escritos) para que ele seja refeito. Qualquer alteração proposta durante a fase de cons-j 
trução precisa da aprovação do gerente do projeto e deve ser feita apenas após uma rápida análise 
de custo-benefício. 

Outra causa comum são os atrasos diários despercebidos no cronograma. Um módulo que atra
sa um dia aqui, outro que atrasa um dia ali. Logo esses atrasos se somam e o projeto está visivel
mente atrasado em relação ao cronograma. Novamente, a chave para gerenciar a atividade de pro
gramação é vigiar com cuidado esses pequenos atrasos e atualizar o cronograma de acordo. 

Normalmente, um gerente de projeto cria uma estimativa de risco que rastreia possíveis riscos 
junto com uma avaliação de suas probabilidades e possíveis impactos. Conforme a etapa de cons
trução se encaminha para um encerramento, a lista de riscos muda à medida que alguns itens são 
removidos e outros surgem. Entretanto, os melhores gerentes de projeto trabalham duro para evi
tar que os riscos tenham um impacto no cronograma e nos custos associados ao projeto. 

PROJETANDO OS TESTES 

Geralmente há uma tentação em precipitar a atividade de testes assim que os primeiros módulos 
de programa são concluídos e testar diferentes eventos e possibilidades impulsivamente, sem de
senvolver um plano de testes abrangente. Isso é perigoso, porque testes importantes podem ser 
negligenciados e, se ocorrer um erro, poderá ser difícil reproduzir a seqüência de eventos que oca
sionou esse erro. Os testes devem ser feitos sistematicamente, e os resultados precisam ser docu
mentados para que a equipe de projeto saiba o que foi e o que não foi testado. 
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13-1 EVITANDO ERROS CLÁSSICOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

Nos capítulos anteriores, discutimos os erros clássicos e como 
evitá-los. Aqui, resumiremos quatro erros clássicos na fase de im
plementação: 

1. Desenvolvimento orientado à pesquisa: usar tecnologia de vanguar
da requer um desenvolvimento orientado à pesquisa que 
explore a nova tecnologia, porque as ferramentas e técnicas 
"de ponta" não são bem conhecidas, não são bem documen
tadas e não funcionam exatamente como prometido. 
Solução: se usar tecnologia de vanguarda, você deve aumen
tar significativamente a duração do projeto e as estimativas 
de custo, mesmo que (alguns especialistas diriam especialmen
te se) tais tecnologias afirmem reduzir o tempo e o trabalho. 

2. Usar equipe de baixo custo: você recebe pelo que paga. O con
sultor ou membro de equipe de custo mais baixo é significa
tivamente menos produtivo do que o de melhor nível. Diver
sos estudos mostraram que os melhores programadores pro
duzem softwares seis ou oito vezes mais rapidamente que os 
menos produtivos (mesmo custando somente 50% a 100% 
mais). 
Solução: se o custo for um problema crucial, escolha a equipe 
mais cara e de melhor qualidade; nunca selecione iniciantes 
na tentativa de diminuir os custos. 

3. Falta de controle do código: em grandes projetos, os programado
res precisam coordenar as alterações no código-fonte do pro
grama (para que dois programadores não tentem alterar o 
mesmo programa ao mesmo tempo e um não sobrescreva as 
alterações do outro). Embora procedimentos manuais pare
çam funcionar (p. ex., enviar mensagens de correio eletrôni
co a outros programadores quando estiver trabalhando em 
um programa para lhes solicitar que não trabalhem naquele 
programa), os erros são inevitáveis. 
Solução: use uma biblioteca de código-fonte do tipo que exige 
que os programadores verifiquem os programas e, ao mes
mo tempo, proíbe outros programadores de trabalhar neles. 

4. Testes inadequados: a razão número um das falhas de projeto 
durante a implementação é o teste informal — em que os pro
gramadores e analistas testam o sistema sem planos formais 
de teste. 
Solução: sempre aloque tempo suficiente no plano de projeto 
para os testes formais. 

Fonte: Adaptado de Rapid Development, Redmond, WA: Microsoft 
Press, 1996, p. 29-50, de Steve McConnell. 
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Planejamento dos Testes 

A atividade de teste começa com o responsável pela área desenvolvendo um plano de testes, que 
define uma série de testes que serão conduzidos.4 A Figura 13-1 mostra um formulário de plano 
de testes típico. Um plano de testes normalmente tem de 20 a 30 páginas, com uma página sepa
rada para cada teste individual do plano. Cada teste individual tem um objetivo específico, des
creve um conjunto de casos de teste muito específicos para examinar e define os resultados espe
rados e os resultados reais observados. O objetivo do teste é obtido diretamente da especificação 
do programa ou do código-fonte do programa. Por exemplo, suponha que a especificação do pro
grama afirme que a quantidade de pedidos deve estar entre 10 e 100 casos. O responsável pelos 
testes desenvolveria uma série de casos de teste que assegurassem que a quantidade fosse valida
da antes de o sistema aceitá-la. 

É impossível testar todas as combinações de entradas e situações possíveis; há simplesmente 
inúmeras combinações possíveis. Nesse exemplo de uma quantidade de pedidos que tem de estar 
entre 10 e 100 casos, o teste requer pelo menos três casos de teste: um com um valor válido (p. ex., 
15), um com um valor inválido muito baixo (p. ex., 7) e um com um valor inválido muito alto (p. 
ex., 110). A maioria dos testes também incluiria um caso de teste com um valor não-numérico, 
para assegurar que os tipos de dados foram verificados (p. ex., ABCD). Um bom teste, na realida
de, incluiria um caso de teste com dados sem sentido, mas potencialmente válidos (p. ex., 21,4). 

Em algumas situações, os casos de teste não podem ser conduzidos a partir da digitação de 
valores de dados, mas precisam ser tratados selecionando-se certas combinações de comandos ou 
opções de menus. A área de roteiro no plano de teste é usada para descrever a seqüência de 
pressionamentos de teclas ou cliques e movimentos de mouse para esse tipo de teste. 

Nem todos os módulos podem ser concluídos ao mesmo tempo, assim o programador normal
mente escreve rótulos para os módulos não concluídos a fim de permitir que os módulos em torno 
deles sejam testados. Um rótulo é o espaço reservado para um módulo que geralmente exibe uma 

4Para obter mais informações sobre testes, consulte The Art of Software Testing, de G. J. Myers, New York: Wiley-
Interscience, 1979, e The Complete Guide to Software Testing, de W. Hetzel, New York: John Wiley & Sons, 1993. 
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Plano de Teste Página de 

Identificação do programa: Versão número: 

Responsável pelo teste: Data esperada: Data efetiva: 

Resultados: D Aprovado D Abrir itens: 

Identificação do teste: Requisito tratado: 

Objetivo: 

Casos de teste 

Identificação Campo de Dados Valor Digitado 
da interface 

1 

2 

3 

4 

5 

6. 

Script 

Resultados esperados/observações 

Resultados reais/observações 

V 
FIGURA 13-1 
Plano de Teste 

mensagem de teste simples na tela ou devolve algum valor hardcoded5 quando é selecionado. Por 
exemplo, considere um sistema de aplicações que forneça as cinco funções-padrão discutidas no 
Capítulo 6 para alguns objetos como CDs, clientes ou empregados: criação, alteração, exclusão, 
localização e impressão (na tela ou em uma impressora). Cada uma dessas funções pode ser um 
módulo separado que precisa ser testado e, na verdade, a impressão poderia ser como dois módu
los separados, um para uma lista na tela e outro para a impressora (Figura 13-2). 

5A palavra hardcoded significa "escrito no programa". Por exemplo, suponha que você estivesse escrevendo uma unidade 
para calcular o valor atual líquido de um empréstimo. O rótulo poderia ser escrito para exibir sempre (ou devolver ao 
módulo solicitante) um valor de 100, independente dos valores de entrada. Nesse caso, diríamos que 100 estava "escrito 
no programa" (hardcoded) ou inserido no código. 
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Menu Principal 

Lista na Tela 

Criar 
Novo Item 

Localizar 
Item 

FIGURA 1 3 - 2 
i Módulos Separados 

Suponha que o módulo do menu principal na Figura 13-2 estivesse concluído. Seria impossí
vel testá-lo adequadamente sem os outros módulos, porque a função do menu principal é navegar 
para os outros módulos. Nesse caso, um rótulo seria escrito para cada um dos outros módulos. 
Esses rótulos simplesmente exibiriam uma mensagem na tela quando fossem ativados (por exem
plo, "Item do módulo Excluir alcançado"). Dessa maneira, o módulo do menu principal poderia 
passar pelo teste de módulo antes de os outros módulos serem concluídos. 

Há quatro estágios gerais de testes: testes de unidade, testes de integração, testes de sistema e 
testes de aceitação. Embora cada sistema de aplicações seja diferente, a maioria dos erros é en
contrada nos testes de integração e de sistema (Figura 13-3). 

Por 
no 

um 
u-

ao 
Io 

FIGURA 1 3 - 3 
Taxas de Descoberta de Erros para 
Estágios Diferentes de Testes 
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Fonte do Plano / 

Estágio Tipos de Testes de Teste Quando Usar Observações 

Testes de Testes da caixa preta: Especificações do Para testar a unidade O responsável se concentra na 
Unidade trata o programa como 

uma caixa preta 
programa normal unidade que satisfaz os requisitos 

declarados nas especificações do 
programa. 

Testes da caixa branca: Código-fonte do Quando a Examinando o interior da unidade 
examina o interior do programa complexidade for para visualizar o próprio código, o 
programa para testar alta responsável pelo teste pode 
seus elementos descobrir erros ou premissas não 
.principais evidentes imediatamente para 

pessoas que estejam tratando a 
unidade como uma caixa preta. 

Testes de Testes da interface com Projeto de interface Para testar a O teste é feito passando-se por 
Integração o usuário: o responsável integração todos os itens do menu na interface 

pelos testes testa cada normal em uma abordagem top-down ou 
função da interface bottom-up. 

Testes do cenário de uso: Cenário de uso Quando a interface O teste é feito passando por cada 
o responsável pelos com o usuário for cenário de uso para assegurar que 
testes testa cada importante funcione corretamente. 
cenário de uso O teste do cenário de uso 

normalmente é combinado com o 
teste de interface com o usuário, 
porque não ele testa todas as 
interfaces. 

Testes do fluxo de dados: DFDs físicos Quando o sistema Todo o sistema começa como um 
testa cada processo por executa conjunto de rótulos. Cada unidade 
etapas processamento é adicionada sucessivamente, e 

de dados os resultados da unidade são 
comparados ao resultado correto 
dos dados do teste; quando uma 
unidade é aprovada, a próxima 
unidade é adicionada e o teste é 
repetido. 

Testes da interface do DFDs físicos Quando o sistema Como as transferências de dados 
sistema: testa as trocas troca dados entre sistemas geralmente são 
de dados com outros automáticas e não monitoradas 
sistemas diretamente pelos usuários, é 

crucial projetar testes para 
assegurar que elas sejam feitas 
corretamente. 

Testes de Testes de requisitos: Projeto do sistema, Para testar o sistema Esse teste assegura que as 
Sistema testa se os requisitos testes de unidade normal alterações feitas como resultado 

operacionais originais e testes de de testes de integração não 
são atendidos integração criaram novos erros. 

Os responsáveis pelos testes 
freqüentemente fingem ser usuários 
desinformados e executam ações 
inadequadas para assegurar que o 

sistema é imune às ações inválidas 
(p. ex., adicionar registros em 
branco). 

Testes de usabilidade: Projeto de interface Quando a interface Esse teste geralmente é feito por 
testa se o uso do e cenários de uso com o usuário for analistas com experiência em 
sistema é conveniente importante atitudes dos usuários e em bons 

projetos de interface. 
Esse teste às vezes usa os procedimentos 

de teste de usabilidade formais 
discutidos no Capítulo 10. 

FIGURA 13-4 
Tipos de Testes 
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Estágio Tipos de Testes 

Testes de segurança: 
testa a recuperação de 
acidentes e acessos 
não-autorizados 

Fonte do Plano 
de Teste 

Projeto de infra-
estrutura 

Quando Usar 

Quando o sistema for 
importante 

Observações 

O teste de segurança é uma tarefa 
complexa, executada geralmente 
por um analista de infra-estrutura 
designado para o projeto. 

Em casos extremos, pode ser 
contratada uma firma 
especializada. 

Testes de desempenho: 
examina a capacidade 
de ser executado sob 
altas demandas 

Proposta de sistema 
e projeto de infra-
estrutura 

Quando o sistema for 
importante 

Altos volumes de transações são 
gerados e passados ao s\s\ema. 

Esse teste normalmente é executado 
através de um software de teste 
de uso específico. 

Testes de documentação: 
testa a precisão da 
documentação 

Sistema de ajuda, 
procedimentos e 
tutoriais 

Para testar o sistema 
normal 

Os analistas detectam ou verificam 
cada item em cada página de toda 
a documentação para assegurar 
que os itens e exemplos nela 
contidos funcionem 
apropriadamente. 

Testes de 
Aceitação 

Testes alfa: conduzidos 
pelos usuários para 
assegurar que eles 
aceitarão o sistema 

Testes de sistema Para testar a 
aceitação 
normal 

Os testes alfa freqüentemente 
repetem os testes anteriores, mas 
são conduzidos pelos próprios 
usuários para assegurar que estes 
aceitarão o sistema. 

Testes beta: usa dados 
reais, não dados de 
teste 

Nenhum plano Quando o sistema 
for importante 

Os usuários monitoram 
rigorosamente o sistema em busca 
de erros ou melhorias úteis. 

DFD = diagrama de (luxo de dados. 

fIGURA 13-4 (continuação) 
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Testes de Unidade 

Os testes de unidade enfocam uma unidade — um programa ou módulo de programa que execu
ta uma função específica que pode ser testada — e asseguram que o módulo ou o programa exe
cuta sua função conforme definido na especificação de programa. Os testes de unidade normal
mente são conduzidos pelo analista de sistemas ou, às vezes, pelo programador que desenvolveu 
a unidade. Os testes de unidade enfocam o desempenho de uma parte específica do sistema de 
aplicações. 

Os programadores sempre testam seus códigos durante o desenvolvimento, assim o teste de 
unidade é executado apenas após o programador ter certeza de que a unidade está livre de erros. 
Há duas abordagens para os testes de unidade: caixa preta e caixa branca (Figura 13-4). O teste 
da caixa preta é usado com mais freqüência porque é orientado pela especificação do programa, 
não pela interpretação dos programadores. Nesse caso, o plano de testes é desenvolvido direta
mente a partir da especificação do programa: cada item na especificação do programa se torna um 
teste, e diversos casos de teste são desenvolvidos para ele. 

imentos 

[ R E T T 
13-1 PLANEJAMENTO DE TESTES PARA UM CAIXA AUTOMÁTICO DE BANCO 

Imagine que você seja um gerente de projeto do software de desenvolvimento de caixas automáticos para um banco. Desenvol
va um plano de testes de unidade para o componente da interface com o usuário dos caixas automáticos. 
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Testes de Integração 

Os testes de integração avaliam se um conjunto de módulos ou programas que precisam trabalhar I 
juntos trabalham sem erros. Eles asseguram que as interfaces e os vínculos entre partes diferentes 
do sistema funcionem adequadamente. Nesse ponto, os módulos passaram por seus testes de uni-1 
dade individuais, assim o foco agora é no fluxo de controle entre os módulos e nos dados trocados 
entre eles. Os testes de integração seguem os mesmos procedimentos dos testes de unidade: o res- [ 
ponsável pelos testes desenvolve um plano de testes que apresenta uma série de testes que, por 
sua vez, tem testes. Os testes de integração geralmente são feitos por um grupo de programadores 
e/ou analistas de sistemas. 

Há quatro abordagens para os testes de integração: testes de interface com o usuário, testes de 
cenário de uso, testes de fluxo de dados e testes de interface do sistema (veja a Figura 13-4). A 
maioria dos projetos usa as quatro abordagens. 

Testes de Sistema 

Os testes de sistema normalmente são conduzidos pelos analistas de sistemas para assegurar que 
todos os módulos e programas trabalhem juntos sem erros. Os testes de sistema são similares aos 
testes de integração, mas são muito mais abrangentes no escopo. Enquanto os testes de integração 
enfocam se os módulos trabalham juntos sem erros, os testes de sistema examinam em que grau o 
sistema satisfaz os requisitos operacionais e a usabilidade, a segurança e o desempenho sob carga 
intensa (veja a Figura 13-4). Também testa a documentação do sistema. 

Testes de Aceitação 

Os testes de aceitação são feitos principalmente pelos usuários com suporte da equipe de projeto. 
O objetivo é confirmar a conclusão do sistema, que ele satisfaça às necessidades operacionais que 
inspiraram seu desenvolvimento e seja aceitável para os usuários. O teste de aceitação é realizado 
em dois estágios: o teste alfa, em que os usuários testam o sistema usando dados simulados; e o 
teste beta, em que os usuários começam a usar o sistema com dados reais, mas são cuidadosamen
te monitorados visando os erros (veja a Figura 13-4). 

DESENVOLVENDO A DOCUMENTAÇÃO 

Há dois tipos fundamentalmente diferentes de documentação. A documentação do sistema é plane
jada para ajudar os programadores e analistas de sistemas a compreender a aplicação e habilitá-los a 

13-B ANATOMIA DE UMA INVASÃO CONSENTIDA 

I EM AÇÃO | 

Se você viu o filme Sneakers, sabe que existem firmas de se
gurança que podem ser contratadas por empresas para invadi
rem suas próprias redes e testar a segurança. O BABank (um 
pseudônimo) estava prestes a lançar uma nova aplicação ban
cária online, e assim contratou uma firma para testar sua segu
rança antes do lançamento. O sistema do banco fracassou no 
teste de segurança — de forma incontestável. 

A equipe de segurança começou mapeando a rede do ban
co. Usou softwares de análise de segurança de rede para testar 
a segurança de senhas, e softwares de discagem para testar a 
discagem de números telefônicos. Esse processo encontrou al
gumas contas com senhas-padrão (isto é, senhas definidas pelo 
fabricante que são facilmente deduzidas e podem ser alteradas 
quando os sistemas forem instalados pela primeira vez). Depois, 
a equipe induziu diversos usuários de grande porte a revelar suas 

senhas, obtendo então o acesso às contas desses clientes espe
cia is. Uma vez conseguido isso, a equipe usou softwares 
decifradores para descobrir as senhas desses computadores e, 
finalmente, obter as senhas de administradores em diversos ser
vidores. Nesse ponto a equipe transferiu $ 1.000 para uma con
ta simulada. Ela poderia ter transferido mais, mas a finalidade 
já tinha sido atingida. 

Fonte: "Anatomy of a Friendly Hack", Network World 15(5), February 
2, 1998, p. 35-41, de Winn Shwarrau. 

PERGUNTA: 

Qual foi a utilidade dos testes de segurança, nesse caso? Se 
você fosse o gerente de projeto, como alteraria o plano de pro
jeto? 
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construí-la ou mantê-la após o sistema ser instalado. A documentação do sistema é um subproduto 
da análise de sistemas e do processo de projeto, e é criada conforme o projeto progride. Cada etapa 
e cada fase produzem documentos que são essenciais na compreensão de como o sistema é ou deve
ria ser construído, e esses documentos são armazenados no(s) fichário(s) do projeto. 

A documentação do usuário (como manuais do usuário, manuais de treinamento e sistemas de 
ajuda online) é projetada para ajudar o usuário a operar o sistema. Embora a maioria das equipes 
de projeto espere que os usuários tenham recebido treinamento e lido os manuais do usuário antes 
de operar o sistema, infelizmente esse nem sempre é o caso. É mais comum hoje em dia — espe
cialmente no caso de pacotes de softwares comerciais para microcomputadores — os usuários 
começarem a usar o software sem treinar ou ler os manuais do usuário. Nesta seção, enfocaremos 
a documentação do usuário.6 

A documentação do usuário freqüentemente é deixada para o final do projeto, o que é uma 
estratégia perigosa. Desenvolver uma boa documentação leva mais tempo do que muitas pessoas 
imaginam, porque exige muito mais do que simplesmente escrever algumas páginas. Produzir a 
documentação requer projetar os documentos (em papel ou online), escrever o texto, editá-lo e 
testá-lo. Para uma documentação de boa qualidade, esse processo normalmente leva quase três 
horas por página (em espaço simples), quando baseado em papel, ou duas horas por tela para a 
documentação online. Portanto, um "simples" conjunto de documentação, como um manual de 
usuário de 10 páginas e um conjunto de 20 telas de ajuda, demora 70 horas. É claro que uma do
cumentação de qualidade mais baixa pode ser produzida mais rapidamente. 

O tempo necessário para desenvolver e testar a documentação do usuário deve ser incorporado 
ao plano do projeto. A maioria dos planos de empresas para o desenvolvimento de documentação 
começa logo que o projeto de interface e as especificações do programa estejam concluídos. O 
esquema inicial de documentação normalmente está programado para ser concluído logo após a 
finalização dos testes de unidade. Isso reduz — mas não elimina — a chance de a documentação 
precisar ser modificada por causa de alterações do software, e ainda deixa tempo suficiente para a 
documentação ser testada e revisada antes que os testes de aceitação sejam iniciados. 

Embora os manuais baseados em papel ainda sejam importantes, a documentação online está 
se tornando mais importante. A documentação baseada em papel é mais simples de usar porque 
é mais familiar para os usuários, especialmente os iniciantes que têm menos experiência com 
computadores; a documentação online requer que os usuários aprendam mais uma série de co
mandos. A documentação baseada em papel também é mais fácil de folhear para obter um enten
dimento geral de sua empresa e conteúdos, e pode ser usada longe do computador propriamente 
dito. 

Há quatro vantagens principais da documentação online que quase garantem que ela será a forma 
dominante durante o próximo século. Primeiro, com ela procurar informações quase sempre é mais 
simples (supondo que o índice de pesquisa de ajuda seja bem projetado), porque o usuário pode digitar 
várias palavras-chave para visualizar a informação quase instantaneamente, em vez de ter de pes
quisar por todo o índice ou sumário em um documento de papel. Segundo, a mesma informação 
pode ser apresentada diversas vezes em muitos formatos diferentes, para que o usuário possa locali
zar e ler a informação da forma mais informativa (essa redundância é possível em documentação de 
papel, mas o custo e o tamanho colossal do manual resultante a tornam impraticável). Outra vanta
gem da documentação online é permitir que o usuário interaja com ela de muitas maneiras novas, 
que não são possíveis com a documentação estática de papel. Por exemplo, é possível usar links ou 
"dicas de ferramentas" (especificamente, texto pop-up; veja o Capítulo 10) para explicar termos não-
familiares, e os programadores podem ainda escrever rotinas "mostre-me", que demonstram na tela 
exatamente em quais botões clicar e os textos a digitar. Finalmente, a documentação online é signi
ficativamente mais barata de distribuir do que a documentação de papel. 

* 

Tipos de Documentação 

Há três tipos fundamentalmente diferentes de documentação de usuário: documentos de consulta, 
manuais de procedimentos e tutoriais. Os documentos de consulta (também denominados sistema 
de ajuda) são projetados para serem usados quando o usuário precisa aprender como executar uma 

6Para obter mais informações sobre como desenvolver a documentação, consulte Writing Software Documentation, de 
Thomas T. Baker, Boston: Allyn & Bacon, 1998. 



função específica (p. ex., atualizar um campo, adicionar um novo registro). Normalmente, aspei 
soas consultam informações quando já tentaram executar a função e falharam; escrever documen 
tos de consulta requer cuidados especiais, porque freqüentemente os usuários estão impacientes 
ou frustrados quando começam a lê-los. 

Os manuais de procedimentos descrevem como executar tarefas operacionais (p. ex., impri 
um relatório mensalmente, registrar o pedido de um usuário). Cada item no manual de procedi 
mentos normalmente guia o usuário por uma tarefa que requer diversas funções ou etapas dos 
tema. Portanto, cada ocorrência é muito mais longa do que uma ocorrência em documento de 
ferência. 

Os tutoriais ensinam as pessoas como usar os componentes principais do sistema (p. ex., u 
introdução às operações básicas do sistema). Cada ocorrência no tutorial normalmente é ainda mais 
longa do que as ocorrências nos manuais de procedimentos, e elas geralmente são projetadas pai 
serem lidas em seqüência, enquanto as ocorrências em documentos de consulta e manuais de pro
cedimentos são projetadas para serem lidas individualmente. 

Independentemente do tipo de documentação de usuário, o processo global para desenvolvê-1 
é similar ao processo de desenvolvimento de interfaces (veja o Capítulo 10). O desenvolvedor 
primeiro projeta a estrutura geral da documentação e, em seguida, desenvolve os componentes 
individuais dentro dela. 

Projetando a Estrutura da Documentação 

Nesta seção, enfocaremos o desenvolvimento da documentação online porque acreditamos que 
ela se tornará a forma mais comum de documentação de usuário. A estrutura geral usada na maior 
parte das documentações online, sejam documentos de consulta, manuais de procedimentos ou 
tutoriais, é para desenvolver um conjunto de controles de navegação de documentação que con
duzam o usuário aos tópicos da documentação. Os tópicos da documentação são os materiais que 
os usuários desejam ler, enquanto os controles de navegação são as maneiras nas quais os usuári
os localizam e acessam um tópico específico. 

Projetar a estrutura da documentação começa pela identificação dos tipos diferentes de tópicos 
e controles de navegação que precisam ser incluídos. A Figura 13-5 mostra uma estrutura usada 
normalmente para documentos de consulta online (especificamente, o sistema de ajuda). Os tópi
cos da documentação geralmente vêm de três origens. A primeira e mais evidente fonte de tópicos 
é o conjunto de comandos e menus na interface com o usuário. Esse conjunto de tópicos é muito 
útil, se o usuário deseja compreender como um determinado comando ou menu é usado. 

Entretanto, os usuários freqüentemente não sabem quais comandos procurar ou onde eles es
tão na estrutura de menu do sistema. Os usuários têm tarefas que desejam executar, e em vez de 
raciocinarem em termos de comandos raciocinam em termos das tarefas operacionais deles. Por
tanto, o segundo e geralmente mais útil conjunto de tópicos enfoca como executar determinadas 
tarefas, normalmente aquelas nos cenários de uso do projeto da interface com o usuário (veja o 
Capítulo 10). Esses tópicos conduzem o usuário pelo conjunto de etapas (freqüentemente envol
vendo muita digitação ou cliques do mouse) necessárias à execução de alguma tarefa. 

O terceiro conjunto de tópicos é a definição de termos importantes. Esses termos normalmen
te são as entidades e os elementos de dados do sistema, mas às vezes também incluem coman
dos. 

Há cinco tipos gerais de controles de navegação de tópicos, mas nem todos os sistemas usam 
todos eles (veja a Figura 13-5). O primeiro é o sumário que organiza as informações de uma for
ma lógica, como se o usuário fosse ler a documentação de consulta do princípio ao fim. O segun
do, o índice, fornece acesso aos tópicos usando palavras-chave importantes, da mesma maneira 
que o índice na parte posterior de um livro ajuda a encontrar os tópicos. Terceiro, a pesquisa por 
texto fornece o recurso de pesquisar por tópicos de qualquer texto que o usuário digite, ou por 
palavras que sejam correspondentes a um conjunto de palavras especificado pelo desenvolvedor e 
que seja muito maior que as palavras no índice. Ao contrário do índice, a pesquisa por texto nor
malmente não fornece nenhuma organização para as palavras (a não ser a ordem alfabética). 0 
quarto tipo de controle é o recurso de usar um agente inteligente para ajudar na pesquisa (p. ex., o 
Microsoft Office Assístant, também conhecido como Clip). O quinto e último controle de nave
gação para tópicos são os links, semelhantes aos usados na Web, e que permitem que o usuário 
clique e navegue entre eles. 
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Tópicos 

Tarefas 

Controles de Navegação 

Sumário 
Introdução 
Recursos Básicos 

Localizar Álbuns 

índice 
Localizar 

Localizar Álbuns 
Localizar Artista 
Localizar Músicas 

Pesquisa por Texto 
álbuns 
anúncios 
artigos 
artistas 

Pesquisa por Agente j 
Digite uma pergunta 

Os manuais de procedimentos e tutoriais são semelhantes, mas geralmente mais simples na 
estrutura. Os tópicos dos manuais de procedimentos normalmente vêm dos cenários de uso, de
senvolvidos durante o projeto de interface e de outras tarefas básicas, que os usuários precisam 
executar. Os tópicos dos tutoriais normalmente são organizados em torno de seções importantes 
do sistema e do nível de experiência do usuário. A maioria dos tutoriais começa com os comandos 
básicos, usados com mais freqüência e, em seguida, chega aos comandos mais complexos e usa
dos com menos freqüência. 

Escrevendo os Tópicos da Documentação 

O formato geral para os tópicos é bastante semelhante em todos os sistemas de aplicações e siste
mas operacionais (Figura 16-6). Os tópicos geralmente começam com títulos muito claros, segui
dos por algum texto introdutório que define o tópico e, em seguida, fornece instruções detalhadas 
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FIGURA 13-6 
Um Tópico de Ajuda do Microsoft 

Título-

Links para 
outras páginas 

O botão show me 
(mostre-me) 

Botões de 
Navegação 

e em etapas sobre como executar o que está sendo descrito (onde for apropriado). Muitos tópicos 
incluem imagens para ajudar o usuário a localizar os itens na tela; alguns também têm exemplos 
do tipo "mostre-me", em que a série de teclas digitadas e/ou os movimentos e cliques de mouse 
necessários para executar a função são demonstrados ao usuário. A maioria também inclui con
troles de navegação para permitir o movimento entre os tópicos, geralmente na parte superior da 
janela, e links para outros tópicos. Alguns também possuem links para tópicos relacionados que 
incluem opções ou outros comandos e tarefas que o usuário pode desejar executar simultanea
mente ao tópico que está sendo lido. 

Escrever o conteúdo do tópico pode ser desafiador. Requer uma boa compreensão sobre os 
usuários (ou, mais precisamente, sobre a variedade de usuários) e um conhecimento de quais ha
bilidades os usuários têm no momento e o que esperam importar de outros sistemas, e ainda as 
ferramentas que estão usando ou usaram (incluindo o sistema que o novo sistema está substituin
do). Os tópicos sempre devem ser escritos sob o ponto de vista do usuário, descrevendo o que o 
usuário deseja realizar, não o que o sistema pode fazer. A Figura 13-7 oferece algumas diretrizes 
gerais para melhorar a qualidade de texto da documentação.7 

Identificando os Termos de Navegação 

À medida que escreve os tópicos da documentação, você também começa a identificar os termos 
que serão usados para ajudar os usuários a localizar os tópicos. O sumário normalmente é o mais 
simples, porque é desenvolvido a partir da estrutura lógica dos tópicos da documentação, sejam 
tópicos de consulta, tópicos de procedimentos ou tópicos de tutoriais. Os itens do índice e do motor 
de busca requerem mais cuidado, porque são desenvolvidos a partir de partes principais do siste
ma e das funções operacionais dos usuários. Sempre que escrever um tópico, você também preci
sará listar os termos que serão usados para localizá-lo. Os termos do índice e do motor de busca 
podem vir de quatro origens distintas. 

7Um dos melhores livros para explicar a arte de escrever é Elements ofStyle, de William Strunk Jr. e E. B. White, 3.* 
edição, Needham Heights, MA: Allyn & Bacon, 1995. 
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Diretriz 

Usar a voz ativa: a voz ativa cria um 
texto mais ativo e legível, colocando 
o sujeito no início da frase, o verbo 
no meio e o objeto no final. 

Usar o estilo "eletrônico": o estilo 
"eletrônico" cna uma escnta ma\s 
aíwa, om\í\ndo todas as fotvnas do 
verbo ser. 

Usar termos consistentes: sempre use 
os mesmos termos para referir-se aos 
mesmos itens, em vez de alternar 
entre sinônimos (p. ex., alterar, 
modificar, atualizar). 

Usar uma linguagem simples: sempre 
use a linguagem mais simples possível 
para transmitir precisamente o 
significado. Isso não significa que 
você deva "popularizar" o texto, 
mas que deve evitar inflar 
artificialmente sua complexidade. 
Evite separar sujeitos e verbos e 
tente usar o mínimo de palavras 
possível. (Quando encontrar um 
fragmento de texto complexo, tente 
eliminar palavras; você pode ficar 
surpreso como apenas algumas 
palavras são realmente necessárias 
para transmitir o significado.) 

Usar linguagem amigável: com muita 
freqüência, a documentação é fria e 
estéril porque é escrita de uma 
maneira formal. Lembre-se, de que 
você está redigindo para uma 
pessoa, não para um computador. 

Usar estruturas gramaticais paralelas: 
as estruturas gramaticais paralelas 
indicam a semelhança entre itens na 
lista e ajudam o leitor a compreender 
o conteúdo. 

Usar corretamente as etapas: os 
iniciantes quase sempre entremeiam 
ações e os resuífados de ações ao 
descreverem um processo de forma 
detalhada, por etapas. As etapas 
sempre são ações. 

Usar parágrafos curtos: os leitores de 
documentações normalmente passam 
os olhos rapidamente pelo texto para 
localizar as informações de que 
precisam, assim o texto no meio de 
grandes parágrafos freqüentemente é 
ignorado. Use parágrafos separados, 
para ajudar os leitores a localizar as 
informações com mais rapidez. 

fonte: Adaptado do Writing Software Documenialion, de T. T. Barker, Boston: Aliyn & Bacon, 1998. 

Antes da Diretriz 

A localização de álbuns é feita usando-se 
o título do álbum, o nome do artista 
ou o título de uma música. 

O texto que você deseja copiar deve ser 
selecionado antes de c\'\cav no botoo 
coptot. 

Selecione o texto que você deseja copiar. 
Pressionando o botão copiar o texto 
selecionado será copiado para o novo 
local. 

O Geórgia Statewide Academic and 
Medicai System (GSAMS) é uma rede 
de treinamento à distância colaborativa 
e cooperativa no estado da Geórgia. A 
organização em Atlanta que atualmente 
administra e gerencia as operações 
técnicas e globais das mais de 300 
aulas, em áudios interativos e 
teleconferências em vídeo em todo o 
sistema da Geórgia, é o Department of 
Administrative Service (DOAS), (ól 
palavras) 

Disquetes virgens foram fornecidos pelo 
departamento de operações. E 
aconselhável que você assegure que 
seus dados não serão perdidos fazendo 
cópias backup de tudo que seja 
essencial. 

Abrir arquivos 
Salvar um documento 
Como excluir arquivos 

1. Pressione o botão cliente. 
2. A caixa de diálogo cliente aparecerá. 
3. Digite a identificação do cliente e 

pressione o botão apresentar, e o 
registro do cliente aparecerá. 

Após a Diretriz 

Você pode localizar um álbum usando 
o título do álbum, o nome do artista 
ou o título de uma música. 

Selecione o texto que você deseja 
coptov antes de c\\caí no bo\ão 
cop\av. 

Selecione o texto que você deseja 

copiar. Pressionando o botão copiar, o 
texto selecionado será copiado para 
o novo local. 

O Department of Administrative Service 
(DOAS) em Atlanta gerencia o 
Geórgia Statewide Academic and 
Medicai System (GSAMS), uma rede 
de treinamento à distância com mais 
de 300 aulas em teleconferências em 
toda a Geórgia. (34 palavras). 

Você deve fazer uma cópia backup 
de todos os dados que sejam 
importantes. Se precisar de mais 
disquetes, entre em contato com o 
departamento de operações. 

Abrir um arquivo 
Salvar um arquivo 
Excluir um arquivo 

1. Pressione o botão cliente. 
2. Digite a identificação do cliente 

na caixa de diálogo cliente quando 
ela aparecer. 

3. Pressione o botão apresentar para 
visualizar o registro do cliente 
solicitado. 

13-7 
)ara Esquematizor Tópicos de Documentação 
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J J U 13-2 DOCUMENTAÇÃO PARA UM CAIXA AUTOMÁTICO DE BANCO 

V E Z 

Imagine que você seja um gerente de projeto do software de desenvolvimento de um banco para caixas automáticos. Desenvol
va um sistema de ajuda online. 

A primeira fonte de termos do índice é o conjunto dos comandos da interface com o usuário. 
como abrir arquivo, modificar cliente e imprimir pedidos abertos. Todos os comandos contêm I 
duas partes (ação e objeto). É importante desenvolver o índice para as duas partes porque os usu-I 
ários poderiam pesquisar informações usando qualquer uma delas. Um usuário procurando mais I 
informações sobre como salvar arquivos, por exemplo, poderia pesquisar usando o termo sa/varB 
ou o termo arquivos. 

A segunda fonte é o conjunto de conceitos principais do programa, que freqüentemente são en- I 
tidades, depósitos de dados e elementos de dados nos diagramas de fluxo de dados. No caso da CD 
Selections, por exemplo, isso poderia incluir categoria de músicas, álbum e custos de entrega. ] 

A terceira fonte é o conjunto de tarefas operacionais que o usuário executa, como compram 
unidades de substituição ou marcar uma consulta. Com freqüência essas tarefas serão incluídas no 
conjunto de comandos, mas às vezes poderão exigir diversos comandos e usar termos que nem 
sempre aparecerão no sistema. Uma boa fonte para esses termos são os cenários de uso desenvol
vidos usando o projeto de interface (Capítulo 10). 

Uma quarta fonte, freqüentemente polêmica, é o conjunto de sinônimos dos três conjuntos de 1 
itens anteriores. Os usuários às vezes não raciocinam com base nos termos habilmente definidos 
adotados pelo sistema. Eles podem tentar localizar informações sobre como parar ou abandonar | 
em vez de sair, ou sobre como apagar em vez de excluir. Incluir sinônimos no índice aumenta a 
complexidade e o tamanho do sistema de documentação, mas pode melhorar consideravelmente a 
utilidade do sistema para os usuários. 

APLICAÇÃO DOS CONCEITOS À CD SELECTIONS _ _ _ 

Gerenciando a Programação 

Três programadores foram designados pela CD Selections para desenvolver as três partes princi
pais do sistema de Internet. A primeira era a interface com a Web, tanto do lado do cliente (nave-I 
gador) quanto do lado do servidor. A segunda, o sistema de gerenciamento (gerenciar os bancos I 
de dados dos materiais promocionais), era baseada em uma arquitetura cliente-servidor. A tercei- 1 
ra eram as interfaces entre o sistema de Internet e o sistema existente de pedidos especiais da CD 1 
Selections. A programação foi tranqüila e, a despeito de alguns poucos problemas, transcorreu de I 
acordo com o planejado. 

FIGURA 1 3 - 8 
Plano de Testes da CD Selection 

Estágio do Teste Interface com a W e b Gerenc iamento de Sistema Interfaces com o Sistema 

Testes de unidade Testes da caixa preta Testes da caixa preta Testes da caixa preta 

Testes de integração Testes de interface com o 
usuário; testes de 
cenário de uso 

Testes de interface com o usuário; 
testes de cenário de uso 

Testes de interface com o 
sistema 

Testes de sistema Testes de requisitos; 
testes de segurança; 
testes de desempenho; 
testes de usabilidade 

Testes de requisitos; testes de 
segurança 

Testes de requisitos; testes de 
segurança; testes de 
desempenho 

Testes de aceitação Teste alfa; teste beta Teste alfa; teste beta Teste alfa; teste beta 
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Testando 

Enquanto os programadores trabalhavam, Alec — o analista de sistemas sênior e gerente de pro
jeto do sistema de Internet da CD Selections — começou a desenvolver os planos de testes e a 
documentação do usuário. Os planos de testes dos três componentes eram semelhantes, mas ligei
ramente mais concentrados no componente de interface com a Web (Figura 13-8). Os testes de 
unidade, usando o teste da caixa preta proveniente das especificações do programa, foram plane
jados para todos os componentes. A Figura 13-9 mostra parte de um teste de unidade para o com
ponente de interface com a Web. 

Identificação do Programa: QRose 

Responsável pelo Teste: smith 

Resultados: 0 Aprovado 

Plano de Teste Página^de 32 

Número da Versão:A 

Data Esperada:M. Data Efetiva: M. 

D Abrir itens: 

Identificação do Teste: Ji Requisito Tratado: verificar informais de pedidos 

Objetivo: 

Assegurar <\ue as informações digitadas pelo cliente no formulário de solicitação de identificação são válidas 

Casos de Teste 

Identificação da Interface Campo de Dados 

CEP 1) RE056-3.5 

2) REÜ56-3.5 

3) REC256-3.5 

4) REC256-3.5 

5) 

6) 

CEP 

CEP 

CEP 

Valor Digitado 

Em branco 

9021 

90210 

C1A2C6 

Roteiro 

Resultados Esperados/Observações 

O teste 3 é um CEP válido. Todos os outros devem ser rejeitados. 

Resultados Reais/Observações 

O tes te 3 foi aceito. Os tes tes 1, 2 e 4 foram rejeitados com mensagens de erro de correção. 

FIGURA 1 3 - 9 
Exemplo do Plano de Teste de Unidade do CD Selections 
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Os testes de integração do componente de interface com a Web e de gerenciamento do sistemiB 
estariam sujeitos a todos os testes de interface com o usuário e de cenário de uso para assegurar 
que a interface funcionaria adequadamente. O componente de interface com o sistema passariaB 
por testes de interface com o sistema para assegurar que ele executaria cálculos corretamente ei 
seria capaz de trocar dados com outros sistemas da CD Selections. 

Os testes de sistemas são, por definição, testes de todo o sistema — todos os componentes jun-B 
tos. Os testes de requisitos seriam conduzidos em todas as partes do sistema para assegurar que I 
todos os requisitos fossem atendidos. A segurança era um assunto crucial, assim a segurança dei 
todos os aspectos do sistema seria testada. Os testes de segurança seriam desenvolvidos pela equi-B 
pe de infra-estrutura da CD Selections, e logo que o sistema fosse aprovado nesses testes umal 
firma de consultoria externa seria contratada para tentar invadir o sistema. 

O desempenho era um assunto importante para as partes do sistema usadas pelo cliente (a in- • 
terface com a Web e as interfaces com o sistema do sistema de estoque), mas não tão importante I 
para o componente de gerenciamento que seria usado pelo pessoal da empresa, não pelos clientes. 
Os componentes voltados para o cliente seriam submetidos a testes de desempenho rigorosos para I 
ver quantas transações (pesquisando ou fazendo uma solicitação) eles poderiam manipular antes I 
de ficarem impossibilitados de proporcionar um tempo de resposta de dois segundos ou menos. I 
Alec também desenvolveu um plano de atualização para que, conforme a demanda do sistema 1 
aumentasse, houvesse um planejamento claro de quando e como aumentar a capacidade de pro-1 
cessamento do sistema. 

Finalmente, os testes de usabilidade formais seriam conduzidos na parte do sistema da interfa-1 
ce com a Web com seis possíveis usuários (usuários de Internet iniciantes e experientes). 

Os testes de aceitação seriam conduzidos em dois estágios, alfa e beta. Os testes alfa seriam I 
feitos durante o treinamento do pessoal da CD Selections. O gerente de marketing trabalharia jun-1 
to com Alec para desenvolver uma série de testes e exercícios de treinamento para capacitar o I 
pessoal da empresa na utilização do sistema. Depois, carregariam os dados de CDs reais no siste
ma e começariam a adicionar os materiais promocionais. Esse mesmo pessoal, juntamente com I 
outros membros do quadro da CD Selections, também simularia ser parte da clientela e testaria a 
interface com a Web. 

O teste beta seria feito colocando no ar o Web site, mas advertindo que ele estaria disponível 
apenas para os funcionários da CD Selections. A título de incentivo para visitar o Web site, os I 
funcionários receberiam um desconto três vezes maior do que o normal, oferecido aos funcioná
rios, para os três primeiros produtos solicitados no site. O site também teria um botão destacado j 
em cada tela que permitiria que os funcionários enviassem mensagens de correio eletrônico te
cendo comentários à equipe de projeto, e o aviso encorajaria os funcionários a relatarem proble
mas, sugestões e reclamações. Após um mês, presumindo que tudo corresse bem, o teste beta se
ria concluído e o site seria vinculado ao Web site principal e divulgado ao público em geral. 

Desenvolvendo a Documentação do Usuário 

Havia três tipos de documentação (documentos de consulta, manuais de procedimentos e tutoriais) 
que poderiam ser produzidos para os componentes de interface com a Web e de gerenciamento. 
Visto que o número de funcionários da CD Selections usando o componente de gerenciamento do 
sistema seria pequeno, Alec decidiu produzir apenas a documentação de consulta (um sistema de 

FIGURA 1 3 - 1 0 
Exemplo de Tópicos de Ajuda da CD 
Selections 

Tarefas Comandos Termos 

Localizar um álbum Localizar Álbum 

Adicionar um álbum ao meu Navegar Artista 
carrinho de compras 

Fazer uma solicitação Pesquisa rápida Tipo de música 

Finalizar Pesquisa completa Ofertas especiais 

O que tenho em meu carrinho Carrinho 
de compras? 

Carrinho de compras 
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13-11 

le Tópico de Documentação da 

Tópico de Ajuda 

Como Fazer uma Solicitação 

Há quatro etapas a seguir quando você 
estiver pronto para finalizar e solicitar 
a mercadoria que selecionou (os itens no 
carrinho de compras): 

1. Ir para a Página de Solicitação 

Clique no botão para mudar 
para a página de solicitação. 

2. Certificar-se de que esteja pedindo o 
que você deseja 

A tela de solicitação exibe todos os itens em 
seu carrinho de compras. Leia toda a lista para 
certificar-se de que é realmente o que deseja, 
porque uma vez que tenha enviado a solicitação 
você não poderá alterá-la. 

Você pode excluir um item 

Controles de Navegação 

Lista do Sumário: 
Como fazer uma Solicitação 

Lista do índice: 
Reserva 
Pedido Especial 
Solicitação 

Localizar Pesquisa por: 
Totais 
Excluir Itens 
Reserva 
Pedido 
Pagamento 
Solicitação 
Pedido Especial 
Carrinho de Compras 

Links: 
Carrinho de Compras 

ajuda online). Ele acreditava que um programa de treinamento intensivo e um período de teste 
beta de um mês seria suficiente sem tutoriais e manuais de procedimentos formais. Da mesma 
forma, sentiu que o processo de solicitação de CDs e a própria interface de controle eram simples 
o suficiente para não requererem um tutorial na Web — um sistema de ajuda seria suficiente, e 
um manual de procedimentos não fazia sentido. 

Alec decidiu que os documentos de consulta para os componentes de interface com a Web e de 
gerenciamento de sistema incluiriam tópicos de ajuda para tarefas de usuários, comandos e defi
nições. Ele também decidiu que o componente de documentação incluiria quatro tipos de contro
les de navegação: um sumário, um índice, um localizador e links para definições. Ele não achou 
que o sistema fosse suficientemente complexo para se beneficiar de um agente de pesquisa. 

Após essas decisões serem tomadas, Alec atribuiu o desenvolvimento dos documentos de refe
rência a um redator técnico designado para a equipe de projeto. A Figura 13-10 mostra exemplos 
dos tópicos que o redator desenvolveu. As tarefas e os comandos foram tirados diretamente do 
projeto de interface. A lista de definições foi reunida logo que as tarefas e os comandos foram 
desenvolvidos, com base na experiência do redator em compreender quais termos poderiam ser 
confusos para o usuário. 

Uma vez que a lista de tópicos foi desenvolvida, o redator técnico começou, então, a escrever os 
tópicos propriamente ditos e os controles de navegação para acesso. A Figura 13-11 mostra um 
exemplo de um tópico tirado da lista de tarefas: como fazer uma solicitação. Esse tópico apresenta 
uma descrição resumida de sua finalidade e conduz por etapas o usuário pelo processo necessário 
para concluir a tarefa. O tópico também lista os controles de navegação que serão usados para lo
calizar o tópico, em termos de ocorrências do sumário, do índice e da pesquisa. Além disso, lista 
quais palavras no próprio tópico terão links para outros tópicos (p. ex., carrinho de compras). 

RESUMO 

Gerenriando a Programação 

A programação é feita pelos programadores, assim os analistas de sistemas têm poucas atribui
ções durante esse estágio. O gerente de projeto, porém, normalmente é muito ocupado. A primei
ra tarefa é designar os programadores — de preferência, o mínimo possível para concluir o proje
to, porque os problemas de coordenação crescem conforme o tamanho da equipe de programação 
aumenta. A coordenação pode ser melhorada por meio de reuniões regulares, assegurando que os 
padrões estão sendo seguidos, implementando o controle de alterações e usando ferramentas CASE 
de forma eficiente. Uma das funções principais do gerente de projeto é gerenciar o cronograma e 
ajustá-lo aos atrasos. Duas causas comuns de atrasos são a ampliação do escopo e os pequenos 
atrasos que passam despercebidos. 
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Planejamento de Testes 
Os testes precisam ser planejados cuidadosamente, porque o custo de corrigir um erro importam 
após o sistema estar instalado pode facilmente exceder o salário anual de um programador. Umpla-B 
no de testes contém diversos testes que examinam aspectos diferentes do sistema. Um teste, porsial 
vez, especifica diversos casos de teste que serão examinados pelos responsáveis. Um teste de unida-1 
de examina um módulo ou programa dentro do sistema; os casos de teste vêm das especificaçõesdo I 
programa ou do próprio código do programa. Um teste de integração examina se diversos módulos I 
trabalham bem juntos; os casos de teste vêm do projeto de interface, cenários de uso e dos diagramas! 
de fluxo de dados (DFDs) físicos. Um teste de sistema examina o sistema como um todo, e é mais I 
amplo que os testes de unidade e de integração; os casos de teste vêm do projeto do sistema, dopro-1 
jeto de infra-estrutura, dos testes de unidade e dos testes de integração. O teste de aceitação é feito I 
pelos usuários para determinar se o sistema é aceitável para eles; faz uso dos planos de testes doi 
sistema (teste alfa) e do trabalho real que os usuários executam (teste beta). 

Documentação 
A documentação, tanto a do usuário quanto a do sistema, está migrando dos documentos baseados I 
em papel para a documentação online. Há três tipos de documentação do usuário: os documentos 
de consulta são projetados para serem usados quando o usuário precisa aprender como executar 
uma função específica (p. ex., um sistema de ajuda online); os manuais de procedimentos descre
vem como executar tarefas operacionais; e os tutoriais ensinam às pessoas como usar o sistema. | 
Os controles de navegação de documentação (p. ex., um sumário, índice, uma função "localizar", | 
agentes inteligentes ou links entre páginas) permitem que os usuários localizem os tópicos da 
documentação (p. ex., como executar uma função, como usar o comando de uma interface, uma 
explicação de um termo). 

23. 

TERMOS IMPORTANTES 

Ampliação do escopo 
Caso de teste 
Controle de alteração 
Controle de navegação de documentação 
Construção 
Documento de referência 
Documentação do sistema 
Documentação do usuário 
Inserido no código (hardcoded) 
Log do programa 

Manual de procedimentos 
Plano de teste 
Rótulo 
Teste de aceitação 
Teste alfa 
Teste beta 
Teste da caixa branca 
Teste da caixa preta 
Teste de cenário de uso 
Teste de fluxo de dados 

Teste de integração 
Teste da interface com o sistema 
Teste de interface com o usuário 
Teste de requisitos 
Teste de segurança 
Teste de sistema 
Teste de unidade 
Teste de usabilidade 
Tópico da documentação 
Tutorial 

PERGUNTAS 

1. Por que testar é tão importante quanto programar? 
2. Qual é o papel principal dos analistas de sistemas durante o 

estágio de programação? 
3. Em The Mythical Man-Month, Frederick Brooks argumen

tou que adicionar mais programadores a um projeto atrasa
do o torna mais demorado. Por quê? 

4. Confronte os termos teste, plano de teste e caso de teste. 
5. O que é um rótulo e por que é usado nos testes? 
6. Qual é o objetivo principal dos testes de unidade? 
7. Como os casos de teste são desenvolvidos para os testes de 

unidade? 
8. Qual é a finalidade principal dos testes de integração? 
9. Como os casos de teste são desenvolvidos para os testes de 

integração? 
10. Confronte os testes da caixa preta com os da caixa branca. 

11. Qual é o objetivo principal dos testes de sistema? 
12. Como os casos de teste são desenvolvidos para os testes de 

sistema? 
13. Qual é o objetivo principal dos testes de aceitação? 
14. Como os casos de teste são desenvolvidos para os testes de 

aceitação? 
15. Confronte o teste alfa com o teste beta. 
16. Confronte a documentação do usuário com a documentação 

do sistema. 
17. Por que a documentação online está se tornando mais im

portante? 
18. Quais são as principais desvantagens da documentação 

online"? 
19. Confronte os documentos de consulta, os manuais de pro

cedimentos e os tutoriais. 
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20. Quais são os cinco tipos de controles de navegação de do
cumentação? 

21. Quais são as fontes de tópicos de documentação usadas com 
mais freqüência? Qual é a mais importante? Por quê? 

22. Quais são as fontes de controle de navegação de documen
tação usadas com mais freqüência? Qual é a mais importan
te? Por quê? 

23. Na sua opinião, quais são os três erros mais comuns cometidos 
por analistas iniciantes nas atividades de programação e teste? 

24. Na sua opinião, quais são os três erros mais comuns come
tidos por analistas iniciantes no desenvolvimento da docu
mentação? 

ÍXERCJCIOS  

A. Desenvolva um plano de teste de unidade para o programa de 
calculadora do Windows (ou um programa similar para o Mac 
ou UNIX). 

B. Desenvolva um plano de teste para um Web site que permita 
que você execute alguma função (p. ex., fazer reservas de 
viagens, pedir livros). 

C. Se o sistema de matrículas de sua universidade não tem um 
bom sistema de ajuda online, desenvolva um para uma tela 
da interface com o usuário. 

MINICASOS 

1. Pete é um gerente de projeto em um novo projeto de desen
volvimento de sistemas. Esse projeto é a primeira experiên
cia de Pete como um gerente de projeto, e ele conduziu de 
forma bem-sucedida a sua equipe à fase de programação do 
projeto. O projeto nem sempre transcorreu de forma tranqüi
la e Pete cometeu alguns erros, mas, em linhas gerais, ele es
tava satisfeito com o progresso de sua equipe e com a quali
dade do sistema que estava sendo desenvolvido. Agora que a 
programação começou, Pete espera uma diminuição no ritmo 
frenético de seu dia-a-dia. 

Antes de começar a programação, Pete percebeu que o 
tempo estimado anteriormente para a conclusão do projeto era 
muito otimista. Porém, ele estava firmemente decidido a cum
prir o prazo final por desejar que seu primeiro projeto como 
gerente de projeto fosse um sucesso. Tentando resolver esse 
problema de premência de tempo, Pete combinou com o de
partamento de recursos humanos para trazer dois universitá
rios recém-formados e dois estagiários para reforçar a equipe 
de programação. Pete gostaria de contar com um pessoal mais 
experiente, mas o orçamento do projeto era muito escasso e 
ele também estava decidido a mantê-lo sob controle. 

Pete fez as atribuições de tarefas de programação, e o traba
lho nos programas começou há quase duas semanas. Agora, Pete 
começou a escutar rumores dos líderes da equipe de programa
ção que podem sinalizar problemas. Parece que os programa
dores relataram várias situações em que eles escreveram os 
programas, só que foram incapazes de encontrá-los quando 
foram testá-los. Além disso, diversos programadores abriram 

Por experiência comprovada, freqüentemente a documen
tação é deixada muito para o final dos projetos. Por que você 
acha que isso acontece e como poderia ser evitado? 
Por experiência comprovada, poucas empresas conduzem os 
testes de forma tão rigorosa quanto eles deveriam ser (os tes
tes em seu projeto são tão meticulosos quanto deveriam ser?). 
Por que você acha que isso acontece e como poderia ser evi
tado? 
Como você pode desenvolver uma boa documentação? Pen
sar em como desenvolver uma documentação ruim pode 
ajudar. 

Examine e prepare um relatório sobre o sistema de ajuda on
line do programa de calculadora do Windows (ou um progra
ma semelhante do Mac ou UNIX). (Você pode ficar surpreso 
com o volume de ajuda necessária para um programa tão sim
ples.) 
Confronte a ajuda online de dois Web sites diferentes que 
permitam a execução da mesma função (p. ex., fazer reservas 
de viagens, pedir livros). 

programas que tinham escrito, porém acham que alguém alte
rou partes de seus programas sem o conhecimento deles. 
a. A fase de programação de um projeto é o momento para 

um gerente de projeto relaxar? Explique. 
b. Quais problemas você pode identificar nessa situação? 

Qual conselho você daria para o gerente de projeto? É pro
vável que Pete alcance as metas desejadas dentro do prazo 
e do orçamento se nada for feito? 

2. Os analistas de sistemas estão desenvolvendo o plano de tes
tes para a interface com o usuário do sistema da Holiday Travei 
Vehicles. Como os vendedores estão digitando a fatura de 
venda diretamente no sistema, eles poderão digitar o código 
de um artigo opcional em uma caixa de texto ou selecioná-lo 
em uma lista suspensa. Foi usada uma combinação em caixa 
para implementar essa operação, visto que ficou claro que o 
vendedor se familiarizaria rapidamente com os códigos de op
cionais mais comuns e preferiria digitá-los diretamente, para 
acelerar o processo de entrada de dados. 

Agora é o momento de desenvolver o teste para validar o 
campo do código do opcional durante a entrada de dados. Se 
o cliente não solicitou nenhum opcional instalado pela con
cessionária para o veículo, o vendedor deve digitar "nenhum"; 
o campo não deve ficar em branco. Os códigos de opcionais 
válidos são códigos de quatro caracteres alfabéticos, e devem 
ser validados por uma lista de códigos válidos. 

Prepare um plano de teste para o teste do campo do códi
go de opcionais durante a entrada de dados. 

25. 

26. 

27. 

D. 

E. 


