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Abstract. Legacy systems are critical and old programs, characterized by a
poor framework and passed by many updates. In most cases it is cheaper to
maintain the software than redo the system again. This work addresses the study
and generation of test cases, with the objective of reducing errors that occur in
the software maintenance cycle, taking into account artifacts such as require-
ments and business rules. A case study will be done to validate the tests in the
maintenance cycle of a legacy software.

Resumo. Sistemas legados são aplicações crı́ticas e antigas, caracterizadas
por uma deficiente estrutura e por terem sofrido muitas atualizações. Na mai-
oria dos casos é mais barato fazer a manutenção do software que refazer o
sistema novamente. Este trabalho aborda o estudo e geração dos casos de teste,
com o objetivo de reduzir os erros gerados no ciclo de manutenção de software,
levando em consideração artefatos como os requisitos e regras de negócio. Um
estudo de caso será feito para validação dos testes em um software legado.

1. Introdução
Nos dias de hoje, as empresas investem muito em tecnologia no planejamento, análise e
execução de processos, tendo em vista um lucro prolongado sobre seu investimento. A
vida útil de um software é bastante variável, e alguns sistemas de grande porte são uti-
lizados por mais de dez anos. Muitos desses programas são conhecidos como sistemas
legados. [2]
Um software legado é antigo, essencial para o negócio, desenvolvido há algum tempo e
com várias modificações em suas classes e funções, com documentação desatualizada na
maior parte das vezes, e passando por manutenção por um longo perı́odo. Sendo assim,
nota-se que que é um sistema de importância central para o dia-a-dia da empresa. Desse
modo, por ser quase sempre uma aplicação crı́tica, qualquer erro pode resultar em sérios
danos, e por isso o custo da troca desse sistema é alto, o que acarreta na continuidade da
manutenção do software. [2]
No processo de manutenção, o custo consiste em corrigir erros após a produção, porém o
risco para a empresa é alto, e dependendo do erro há um desgaste da imagem da empresa
desenvolvedora de software, podendo gerar perda de clientes. Em alguns casos, o custo
de produtos lançados no mercado com erros pode ser muito maior que o investimento
gasto em revisões e testes. [1]
Dessa maneira, tem-se a execução dos casos de testes com o objetivo de diminuir o retra-
balho e o tempo entre a identificação de um problema e sua correção, buscando aumentar



a qualidade do software desenvolvido.
Para execução dessa proposta, o documento foi organizado da seguinte maneira: A
Seção 2 apresenta conceitos de base técnica para o planejamento e execução desse traba-
lho. A Seção 3, uma lista com os objetivos desse será descrita como visão desse trabalho.
Na Seção 4, um grupo de atividades será mostrado como uma lista de tarefas que serão
executados. Na Seção 5, é mostrada uma tabela informando a sequência cronológica das
atividades, e na Seção 6, informa se o que se espera após a conclusão deste trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
O processo de desenvolvimento é largamente estudado por ser muito importante para a
qualidade de software que chega até o usuário final. No entanto, no ciclo de vida de um
software, o ciclo de manutenção é o que possui menor atenção. [4]

2.1. Manutenção de Software

No que tange o ambiente de manutenção de software, suas ações podem ser agrupadas em
quatro áreas: (i) Adaptativas: Refere-se a adequar o software ao pedido do cliente ou casos
não previstos nos requisitos do sistema; (ii) perfectivas: Inserção de novas funcionalida-
des; (iii) corretivas: conserta defeitos ou bugs de uma função do sistema; (iv) preventivas:
evita que erros futuros apareçam, às vezes por uma reengenharia do software.[4]

2.2. Teste de Software

O Teste de Software é um dos ciclos de engenharia de software que busca melhorar a
qualidade do software. Sua missão é encontrar defeitos, para que esses sejam corrigidos
até a entrega ao cliente. A atividade de testar o software é um tema amplo, denominado
Verificação e Validação (VV), onde Verificação refere-se as atividades que garantem a
implementação correta de uma função e Validação diz respeito às atividades que garan-
tem o atendimento às exigências do usuário final[3]. O Teste de software pode ser dividido
em:
- Black-box ou funcional: São testes planejados a partir de uma visão abstrata, ou seja,
não se conhece o código.
- White-box ou estrutural: São testes com base no conhecimento da implementação
- Gray-box: É um teste black-box com conhecimento em alguns detalhes da
implementação[3]

3. Objetivos
O objetivo geral deste trabalho é elaborar e executar casos de testes que vão possibilitar
uma melhor qualidade no ciclo de manutenção do software legado.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Inicialmente será feito uma revisão bibliográfica, abordando temas centrais como: testes,
manutenção e softwares legados. Esse estudo será primordial para a execução do traba-
lho, visto que alguns tipos de testes são muito parecidos uns com os outros. Após essa
primeira etapa serão levantados como exemplos casos de softwares legados que passaram
por manutenção e suas peculiaridades nesse processo.
Também será feito o estudo das técnicas para geração dos casos de teste, abordando os



requisitos e regra de negócio. Então será feito um estudo de caso onde será proposta
a geração dos casos de teste, baseados nesse estudo, dentro do ciclo de manutenção do
software legado de uma empresa de software, analisando a geração e execução de alguns
testes para verificar se houve ou não ganho real com esse estudo.
Por fim, será feita a análise dos resultados obtidos, a conclusão e a escrita deste trabalho.

5. Cronograma de Execução

O seguinte cronograma(Tabela 1) servirá de base para a execução deste trabalho. As
atividades abaixo referem-se as atividades descritas na seção anterior:

1. Revisão Bibliográfica;
2. Levantamento do Ciclo de Manutenção de Softwares Legados;
3. Estudo das Técnicas de Geração de Casos de Testes;
4. Estudo de caso: Casos de Testes na Manutenção de um Software Legado;
5. Escrita do Trabalho;
6. Análise de Resultados e Conclusão;

Tabela 1. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X
Atividade 2 X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X X X X
Atividade 6 X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Após a conclusão deste trabalho espera-se que se torne uma base de conhecimento na
geração de casos de teste no ciclo de manutenção de softwares legados. Em nı́vel
acadêmico, espera-se melhorar o conhecimento a respeito de softwares legados e casos de
testes, possibilitando o uso profissional desses conhecimentos futuramente. Espera-se da
comunidade de desenvolvimento de software que utilizem o modelo em V do princı́pio ao
fim, documentando todo o processo para que nada se perca no futuro, sendo consciente
dos benefı́cios que essa prática traz.

Londrina, 26 de junho de 2017.
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