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Resumo  
 

Um estudo empírico consiste em um teste que compara aquilo que acreditamos em 

relação àquilo que observamos. Existem várias formas de estudos empíricos, dentre eles 

o estudo de caso, pesquisas e experimentos controlados, todos com a essência de buscar 

evidências para validação de uma teoria. A realização desses estudos representam papel 

fundamental na comunidade cientifica, principalmente o experimento controlado, que é 

considerado o método clássico dentre os estudos empíricos. Um experimento controlado 

oferece controle sobre as variáveis  de um estudo, permitindo a criação de estudos mais 

focados e com potencial estatístico para resultados significativos, usados na validação 

de hipóteses. 

Na área de engenharia de software, existe uma necessidade cada vez mais evidente de 

elaboração e execução de experimentos controlados. Tal realidade tem trazido 

discussões de como realizar esses experimentos com planejamento, execução e análise 

de maneira mais eficiente. Sendo assim, a busca por alternativas que apoiem o 

pesquisador no processo de experimentação tem sido um tópico de crescente interesse. 

Este trabalho tem como objetivo propor a infraestrutura de um ambiente  de suporte a 

experimentos controlados que  auxilie o pesquisador durante o planejamento, 

formalização, execução e análise de seus experimentos. Durante a dissertação serão 

apresentados: (i) uma análise comparativa das ferramentas de suporte disponíveis, 

elencando os requisitos e como cada ferramenta o atende; (ii) a arquitetura elaborada 

para o ambiente proposto, como ela se organiza e como parte dela foi implementada; 

(iii) a implementação de um componente visual para edição de DSLs, o Visual 

ExpDSL, utilizado para a especificação de experimentos na linguagem ExpDSL;  (iv) e 

o planejamento, execução e análise dos resultados de um estudo de caso elaborado para 

avaliar a aplicação da ferramenta em um cenário real de execução de um experimento. 

 

Palavras-chave: Engenharia de software experimental; experimento controlado; suporte 

automatizado;  
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Abstract  
 

An empirical study consists in a test comparing what we believe in relation to what we 

observe. There are several forms of empirical studies, including case study, research and 

controlled experiments, all with the essence of seeking evidence to validate a theory. 

The realization of these studies represents an important role in the scientific community, 

especially the controlled experiment, which is considered the classic method from the 

empirical studies. A controlled experiment provides control over the variables of a 

study, allowing the creation of more focused studies with statistical potential for 

significant results, used in the validation of hypotheses. 

In software engineering, there is an increasing need for development and 

implementation of controlled experiments. This reality brings discussions on how to 

perform these experiments with planning, execution and analysis more efficiently. Thus, 

the search for alternatives to support the researcher in the process of experimentation 

has been a topic of increasing interest. This work aims to propose the infrastructure of a 

support environment for controlled experiments that helps the researcher during the 

planning, formalization, execution and analysis of their experiments. During the 

dissertation will be presented: (i) a comparative analysis of available support tools, 

listing the requirements and how each tool attends; (ii) the architecture for the proposed 

environment, how it is organized and implemented; (iii) the implementation of a visual 

editor of DSLs, the Visual ExpDSL, used for specify  experiments in ExpDSL; (iv) and 

the planning, execution and analysis of a case study designed to assess the tool when 

applied to a real scenario. 

 

Keywords: experimental software engineering; controlled experiment; automated 

support; 
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1  Introdução  

A comunidade científica de engenharia de software vem dando cada vez mais 

evidência aos estudos empíricos na busca de avaliações mais contundentes para novos 

métodos, processos e ferramentas propostos (Sjoeberg, et al., 2005) (Basili, Selby, & 

Hutchens, 1986) (H.Dieter Rombach, 1993) (Fenton, 1993). Um estudo empírico é 

geralmente um teste que compara aquilo que acreditamos com aquilo que observamos 

(Perry, Porter, & Votta, 2000), e esses testes têm um papel fundamental para a evolução 

da ciência. Os estudos podem ser orientados por hipóteses ou simplesmente pela 

necessidade de compreensão de um fato, podem usar a análise quantitativa ou 

qualitativa, ou uma mistura de ambos e podem ainda variar de experimentos controlados 

até simples observações (Basili V. R., 2007). 

Dentre os diversos tipos de estudos, o experimento controlado é o método clássico 

para se identificar as relações de causa e efeito entre as variáveis de um estudo 

(Sjoeberg, et al., 2005). Experimentos controlados oferecem vários benefícios 

específicos, eles nos permitem conduzir estudos com foco bem definido e com um 

potencial de resultados estatisticamente significativos. Eles permitem concentrar-se em 

variáveis específicas, e nas medidas e relações entre elas,  nos ajudando a formular 

hipóteses, forçando-nos a afirmar claramente as questões a serem estudadas e 

permitindo maximizar o número de perguntas feitas. Esses estudos geralmente possuem 

variáveis dependentes e independentes bem definidas, permitindo até mesmo medir as 

relações entre essas variáveis (Perry, Porter, & Votta, 2000). 

Entretanto, experimentos controlados são comumente considerados como 

envolvendo um processo trabalhoso e propenso a erros (Sjøberg, et al., 2002) 

(Hochstein, Nakamura, Shull, Zazworka, Basili, & Zelkowitz, 2008). Um experimento 

controlado normalmente é composto pelas seguintes fases: definição, planejamento, 

execução, análise e empacotamento (Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, Regnell, & 

Wesslén, 2012), sendo estas fases compostas de atividades consideradas complexas e 

passíveis de erro (Dias Neto, Barcelos, A., Santos, Mafra, & Travassos, 2004). Em 

engenharia de software, diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de 

auxiliar pesquisadores no processo de experimentação, tais como guias de como 

reportar experimentos controlados (Jedlitschka, Ciolkowski, & Pfahl, 2008), 

frameworks conceituais para guiar a replicação de experimentos (Mendonça, et al., 
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2008) e ambientes de suporte (Hochstein, Nakamura, Shull, Zazworka, Basili, & 

Zelkowitz, 2008) (Sjøberg, et al., 2002) (Travassos, Santos, Mian, Dias Neto, & 

Biolchini, 2008), todos propostos com o objetivo de padronizar e facilitar o processo de 

experimentação. 

1.1  Problema 

Um dos principais problemas que envolvem a aplicação de experimentos 

controlados na área de engenharia de software está ligado à dificuldade de planejar e 

conduzir o estudo. Esta dificuldade se dá por diversos fatores, desde a complexidade do 

processo até a falta de ambientes que forneçam suporte aos pesquisadores. No que diz 

respeito aos ambientes de suporte, algumas iniciativas foram levantadas em uma revisão 

sistemática conduziada por  Freire et al. (Freire, Alencar, Campos, Medeiros, Aranha, & 

Kulesza, 2013). Entretanto, o resultado de tal estudo indicou que existe um número 

restrito de ambientes, infraestruturas, ferramentas ou frameworks que trabalhem em 

todas as fases do processo de experimentação. Outro agravante da situação é a ausência 

de estudos empíricos que avaliem essas ferramentas. O referido cenário mostra que, 

apesar da importância que os experimentos controlados representam na área de 

engenharia de software, esse é um tema que ainda pode ser muito explorado. 

Essa falta de ambientes de apoio ao processo de experimentação tem dificultado a 

execução de experimentos controlados (Sjøberg, et al., 2002), fazendo com que erros de 

planejamento e de condução ocorram com frequência (Freire M. A., 2013). Quando 

observamos o cenário de experimentos distribuídos (Accioly, 2012), replicação 

(Budgen, et al., 2013) ou meta-análise (Solari, 2013), percebe-se que o desafio se torna 

ainda mais complexo. Campos et al (Campos, Freire, Kulesza, Bezerra, & Aranha, 

2013) aponta que uma das razões para a carência de ambientes de apoio existente é a 

ausência de um modelo conceitual que represente precisamente o plano experimental. 

Visando resolver esse problema, Freire propõe uma abordagem baseada em modelos, 

para apoiar a definição e execução de experimentos controlados (Freire M. A., 2013) 

(Freire, Sizílio, Campos, Kulesza, & Aranha, 2014) (Freire, et al., 2014) (Freire, et al., 

2013).  

Essas e outras iniciativas demonstram que o campo de experimentos controlados na 

engenharia de software é uma área em expansão e que vive uma real carência de 
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soluções que forneçam suporte a todo (ou parte) o processo de experimentação, 

auxiliando pesquisadores e participantes no planejamento, definição, execução, análise e 

empacotamento do experimento controlado, diminuindo assim a ocorrência de erros 

durante o processo.  

1.2  Limitações  do Trabalhos Existentes  

Conforme citado anteriormente, existe hoje na área de engenharia de software uma 

carência de ferramentas de suporte ao processo de experimentação. Por ser considerado 

um processo difícil e com etapas bastante complexas, a adoção de uma ferramenta de 

apoio se torna fundamental para a condução do experimento. Sendo assim, algumas 

propostas de ambientes de apoio a experimentos controlados vêm surgindo no decorrer 

dos últimos anos. Arisholm et al. (Arisholm E. , Sjøberg, Carelius, & Lindsjørn, 2002) 

propôs uma ferramenta web que auxilia o gerenciamento de participantes, entretanto, tal 

trabalho não propõe qualquer apoio na coleta, análise e interpretação dos dados. Um 

outro ambiente foi apresentado por Travassos et al. (Travassos, Santos, Mian, Dias 

Neto, & Biolchini, 2008) que permite a execução de processos experimentais de forma 

distribuída através de um ambiente web colaborativo. 

Dentre os ambientes propostos, nenhum deles aborda a execução customizada de 

acordo com o design estatístico do experimento. Muitos envolvem soluções que 

atendem a fases específicas do processo de experimentação, atuando apenas em algumas 

das fases de definição, planejamento, operacionalização, análise ou empacotamento. 

Outros se aplicam apenas a áreas específicas da engenharia de software. Além disso, a 

grande maioria não trata da comunicação com outras ferramentas externas ou de como 

estender o ambiente. Dessa forma, encontram-se disponíveis poucos trabalhos que 

ofereçam suporte para o processo de experimentação como um todo, desde a definição 

até o empacotamento, destes trabalhos, poucos apresentam alguma forma de estudo 

empírico como avaliação.  

Outra característica importante das propostas encontradas no mercado é o fato delas 

não terem como base um modelo de formalização, o que dificulta o processo de 

colaboração e padronização no desenvolvimento. Além disso, existe uma dificuldade de 

utilizar tais ferramentas, visto que não se encontram instaladores ou versões on-line na 

maioria dos artigos que as apresentam.  
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1.3  Linguagem de Formalização de Experimentos 

Em geral, a maioria das informações à respeito de um experimento controlado é 

descrita em linguagem natural, resultando em ambiguidade, inconsistência e falta de 

informação (Ciolkowski, 2013). Parte do processo de implementação de um sistema de 

suporte à experimentos controlados consiste em definir um modelo de dados para tratar 

e armazenar os dados de um experimento, isto faz com que cada ambiente crie uma 

estrutura diferente, potencializando a falta de padronização e dificultando o 

desenvolvimento de sistemas integrados. 

Freire propõe uma linguagem específica de domínio (ExpDSL) para apoiar a 

formalização do planejamento de um experimento em engenharia de software (Freire M. 

A., 2013) (Freire, Sizílio, Campos, Kulesza, & Aranha, 2014) (Freire, et al., 2014) 

(Freire, et al., 2013). A linguagem permite a definição de aspectos do plano 

experimental, tais como, objetivos, questões e hipóteses de pesquisa, projeto 

experimental, variáveis dependentes, fatores, procedimento de coleta de dados, entre 

outros. Além da formalização, o trabalho também apresenta uma abordagem dirigida 

por modelos para a geração de workflows customizados para cada participante do 

experimento, estes workflows definem a estrutura de atividades que guiam os 

participantes na execução dos tratamentos investigados no experimento obedecendo o 

projeto experimental.  

O ambiente apresentado nesta proposta toma como base a ExpDSL, tirando 

proveito do modelo já elaborado e de toda a validação da estrutura apresentada por 

Freire (Freire M. A., 2013) (Freire, Sizílio, Campos, Kulesza, & Aranha, 2014) (Freire, 

et al., 2014) (Freire, et al., 2013). Maiores detalhes sobre a ExpDSL e dos estudos já 

elaborados para avaliação da proposta de formalização de experimentos serão 

apresentados na seção 2.4. 

1.4  Objetivos  Gerais  e  Específ icos  

Dentro do contexto abordado, esta dissertação de mestrado visa propor e avaliar um 

ambiente de suporte a experimentos controlados baseado na proposta de descrição 

formal de experimentos ExpDSL. Os objetivos específicos do trabalho são: 

I. Projetar e implementar uma infraestrutura de software que ofereça 
suporte à realização de experimentos controlados, atendendo os 
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pesquisadores da área de engenharia de software em todas as fases do 
processo de experimentação. 

II. Propor o Visual ExpDSL, um modelo de utilização da ExpDSL baseado 

em formulários, apresentando uma proposta diferente dos modelos de 

edição de plugins textuais.  

III. Apresentar estudos empíricos que visam avaliar o ambiente, analisando 

os aspectos relacionados à sua utilização e aplicabilidade.  

1.5  Contribuições  do Trabalho 

O resultado deste trabalho dá suporte a realização de experimentos controlados na 

área de engenharia de software, através da concepção e implementação de um ambiente 

de suporte a experimentos controlados, baseado em um modelo de formalização, a DSL 

de especificação de experimentos controlados. O sistema implementado apresenta a 

possibilidade de desenvolvimento de novos módulos que atendam possíveis 

necessidades de outros pesquisadores. 

O ambiente proposto foi publicado e encontra-se disponível para utilização da 

comunidade científica no endereço http://177.20.147.154:8080/workflow/, para obter 

acesso ao sistema o pesquisador deverá entrar em contato através do e-mail 

experimentoufrn@gmail.com, solicitando o login de acesso. O código fonte da 

implementação também foi publicado  e pode ser obtido através do sistema de controle 

de versão acessível pelo endereço https://github.com/gustavosizilio/workflow-ufrn. 

Equipes que desejam contribuir com o desenvolvimento da proposta podem utilizar o 

próprio sistema de controle de versão para fazê-lo, visto que o repositório encontra-se 

aberto para tal fim.  

O resultado alcançado para o ambiente cobre boa parte dos requisitos descritos no 

seção 4.2, entretanto, com a execução e análise do estudo de caso, existe a possibilidade 

de um levantamento de requisitos para a próxima versão da ferramenta. 

1.6  Organização do trabalho 

Além do capítulo de introdução, este documento apresenta mais seis capítulos que 

estão organizados da seguinte maneira. O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica 

que embasa os conceitos abordados na implementação do ambiente de suporte a 

experimentos controlados. O capítulo 3 apresenta uma análise comparativa dos 
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ambientes de suporte a experimentos controlados disponíveis.  O capítulo 4 apresenta a 

estrutura do ambiente, descrevendo os seus requisitos, sua arquitetura e mostrando as 

decisões de implementação que foram tomadas. No capítulo 5 é apresentado um estudo 

de caso planejados para a avaliação do ambiente proposto, visando sua aplicabilidade 

em um cenário real.  O capítulo Error! Reference source not found. faz uma breve 

recapitulação de outros trabalhos relacionados que serão citados ao longo deste trabalho 

e que também se propõem  a atuar no auxílio da execução de experimentos controlados. 

Por fim, o capítulo 7 apresenta as considerações finais sobre o trabalho que está sendo 

efetuado, expondo os resultados e as limitações do ambiente, e projeta os trabalhos 

futuros para evolução da proposta. 
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2  Fundamentação  Teór ica  

Este capítulo se dedica à construção da base de conhecimentos para entendimento 

das tecnologias, conceitos e técnicas utilizadas na elaboração da proposta do ambiente 

de suporte a experimentos controlados.  

A seção 2.1 apresenta os conceitos e o processo de experimentação, auxiliando no 

conhecimento sobre experimentos controlados e no entendimento da proposta 

apresentada neste trabalho. A seção 2.2 apresenta o framework EMF e seus 

componentes, facilitando o entendimento da implementação do módulo de 

formalização, que utiliza como base a estrutura deste framework.  A seção 2.3 apresenta 

o Xtext, tecnologia utilizada na construção da ExpDSL, e os processos de 

transformações entre modelos abordados como parte da proposta do módulo de 

formalização e do módulo de execução. A seção 2.4 traz o embasamento sobre a 

ExpDSL, linguagem de formalização de experimentos utilizada na implementação do 

ambiente. 

2.1  Experimentos Controlados  

O mundo vive uma era de evolução tecnológica, onde torna-se cada vez mais 

frequente o surgimento de novos conceitos, novas ferramentas, novos paradígmas, etc.  

Essa evolução vem sendo acompanhada de avanços na área de engenharia de software. 

O desenvolvimento de software vive em constante atualização de linguagens de 

programação e frameworks, além do fato de que os processos que envolem o 

desenvolvimento se aprimoram a cada dia mais. 

A quantidade de novos softwares sendo desenvolvidos vem crescendo, e junto a 

ela, a quantidade de softwares com problemas de projeto e excução. Sendo assim, a 

indústria requer cada vez mais um controle de qualidade mais rigoroso dos novos 

produtos de software. A comunidade de engenharia de software trabalha no 

enriquecimento de estratégias de análise e desenvolvimento de sistemas, assim como 

novas abordagens de testes que facilitam a validação de uma implementação correta. 

Entretanto, quando uma novo produto ou processo é proposto, é preciso haver também 

uma validação da nova proposta com a realidade em que será aplicado, ou seja, se ele 

realmente se aplica ao que se propõe em um ambiente real. Para validação daquilo que 

se espera na aplicação prática, existem os estudos empíricos. 
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Perry et al. define estudos empíricos como um teste que compara aquilo que 

acreditamos com o que observamos (Perry, Porter, & Votta, 2000). Wolin et al. aponta 

três tipos principais de estudos empíricos: (i) survey, (ii) estudo de caso e (iii) 

experimentos controlados (Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, Regnell, & Wesslén, 

2012). Survey consiste em coletar dados de pessoas para descrever, comparar ou 

explicar seus conhecimentos, atitudes ou comportamentos. Os intrumentos primários de 

um survey são as entrevistas e questionários. Estudos de caso são estudos empíricos que 

se baseiam em observar várias fontes de evidências para investigar um fenômeno dentro 

do seu contexto na vida real. O estudo de caso é uma abordagem observatória, havendo 

um baixo controle das variáveis no ambiente. Experimentos controlados são estudos que 

controlam alguns fatores que afetam o resultado do estudo, fornecendo um contexto 

controlado pelo pesquisador. Em um experimento controlado o pesquisador manipula 

algumas variáveis e fixa todas as outras variáveis em valores fíxos, podendo assim, 

calcular estatísticamente a influência de cada uma delas nos resultados.  

Experimentos controlados são utilizados para testar teorias, a sabedoria 

convencional, ou pensamento popular, testar se existe alguma relação entre a causa e 

efeito no estudo, se a precisão de certos modelos é a esperada, ou para garantir que uma 

medida realmente mede o que se propõe, dentre outros usos. Para isto, os experimentos 

se baseiam em alguns princípios fundamentais, como: (i) controle local, (ii) replicação e 

(iii) aleatorização. Controle local procura garantir a homogeneidade das condições 

experimentais e possibilita a avaliação dos fatores de interesse com maior eficiência. 

Replicação consiste na aplicação de um mesmo tratamento em mais de uma unidade 

experimental, diluindo os efeitos da variabilidade existentes e diminuindo a chance de 

se obter resultados ao acaso. A aleatorização de distribuição dos tratamentos às 

unidades experimentais possibilita a análise de causa-efeito, além de eliminar um 

possível viés do pesquisador. 

As variáveis manipuladas e controladas no experimento são chamadas de variáveis 

independentes. A variável que se deseja estudar para identificar o efeito causado pelas 

mudanças nas variáveis independentes é chamada de variável dependente ou variável de 

resposta. Wohlin et al. (Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, Regnell, & Wesslén, 2012) 

cita um exemplo que nos ajuda entender estas variáveis. Imagine que queremos estudar 

o efeito de um novo método de desenvolvimento sobre a produtividade da equipe. 

Podemos escolher um método de projeto orientado a objetos em vez de uma abordagem 
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orientada a função. A variável de resposta neste caso é a produtividade, já as variáveis 

independentes podem ser o método de desenvolvimento, a experiência do pessoal, 

suporte da ferramenta, e o meio ambiente. 

Um experimento estuda o efeito das mudanças efetuadas em uma ou mais variáveis 

independentes, e estas variáveis são chamadas de fatores. As variáveis independentes 

que não são consideradas fatores, ou seja, que não fazem parte do interesse de causa no 

estudo podem ter seus valores fixados para que possamos isolar o efeitos destas 

variáveis na análise de quem causou o efeito na variável de resposta. Quando um fator 

está sob investigação no experimento, chamamos este de fator tratamento. Analisando o 

exemplo anteriormente apresentado, o método de desenvolvimento seria o fator 

tratamento, visto que a idéia do estudo é analisar o efeito que a mudança no método 

causa na produtividade. Ainda no mesmo exemplo, pode-se identificar dois tratamentos, 

o método antigo e o novo método proposto.   

Planejar e conduzir um experimento controlado não é simples e envolve um 

processo bem elaborado, Wohlin et al. (Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, Regnell, & 

Wesslén, 2012) divide este processo em 5 fases: (i) escopo, (ii) planejamento, (iii) 

operação, (iv) análise e interpretação e (v) apresentação e empacotamento. A Figura 1 

ilusta o processo experimental e suas respectivas fases.  

Antes de inicializar o processo de experimentação, é preciso identificar se o 

experimento controlado é um estudo apropriado para aquilo que se deseja investigar. 

Nem sempre aquilo que se estuda pode ser investigado a partir de um experimento 

controlado, esta análise é uma dificuldade na área de engenharia de software, devido o 

fato de experimentos controlados ainda não serem frequentemente usados nesta área. 

Após esta análise, se confirmada a ideia de realizar o experimento, dá-se início ao 

processo de experimentaçao. 

A primeira fase do processo de experimentação é a definição do escopo, nesta fase 

o pesquisador define o objetivo do experimento e suas hipóteses, mesmo que de 

maneira informal. Durante a fase de escopo, o pesquisador deve resonder as seguintes 

perguntas:  

• O que está sendo estudado?  

• Qual a intenção do estudo?  



10 

 

• Quais os efeitos estão sendo estudados? 

• Qual a perspectiva a ser considerada? 

• Qual o contexto que estudo será aplicado? 

Após respondidas as questões essenciais na fase de escopo, o pesquisador precisa 

especificar o experimento de uma forma mais detalhada, isto se dá início na fase de 

planejamento. Nesta fase o contexto deve ser fixado de maneira clara, as hipóteses 

devem ser expressas de maneira formal e todas as variáveis devem ser elencadas, 

incluindo os possíveis valores que podem assumir e as escalas de medida para cada uma 

delas. Ainda no planejamento, o pesquisador determina o design adotado no 

experimento, e todos os intrumentos, como questionários, ativiades, artefatos vinculados 

a atividades, devem ser preparados.  

 

Figura 1 Visão geral do processo experimental (adaptado de Wohlin et al 2012) 

 

O design do experimento (DoE – design of experiment) expressa a forma com que 

os participantes, fatores e tratamentos serão distruibuídos. Existem vários tipos de 

designs catalogados, cada um deles para serem aplicados à uma situação específica 

diferente. Como exemplo, temos o design Completamente Aleatorizado, 
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Completamente Aleatorizado em Blocos Completos e Quadrado Latino, designs 

bastante aplicáveis na área de  engenharia de software. 

O design Completamente Aleatorizado pode ser aplicado quando não há fatores 

para serem controlados pelo design. Este design consiste na alocação aletória dos 

tratamentos às unidades experimentais. Com a execução de um experimento utilizando 

este tipo de design, espera-se obter estimativas e comparações dos efeitos dos 

tratamentos e estimativas da variância (Tahara, 2008). A Figura 2 ilustra o resultado 

final de uma distribuição completamente aleatorizada. 

 

Figura 2 Exemplo de uma distribuição completamente aleatorizada 

 

O design Aleatorizado em Blocos Completos é normalmente aplicado quando um 

fator tratamento está sendo estudado e se deseja controlar a variabilidade provocada por 

um outro fator de ruído conhecido. Este fator a ser controlado é chamado de fator bloco. 

Neste design, a alocação dos tratamentos e participantes é feita de maneira aleatória 

dentro de cada bloco, ou seja, cada possível valor do fator controlado. No design de 

bloco completo, todos os tratamentos estão presentes em cada bloco. A aplicação deste 

design viabiliza estimativas e comparações dos efeitos dos tratamentos livres dos efeitos 

do bloco, estimativas dos efeitos do bloco e estimativa da variância (Tahara, 2008). A 

Figura 3 ilustra o resultado final de uma distribuição completamente aleatorizada em 

blocos completos. 
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Figura 3 Exemplo de uma distribuição completamente aleatorizada em blocos 

completos 

 

O Quadrado Latino é um design aplicado quando um fator de interesse está sendo 

estudado e os resultados podem ser afetados por duas outras variáveis experimentais. 

Neste design, os tratamentos são distribuídos em correspondência às colunas e linhas de 

um quadrado. Cada tratamento aparece uma vez em cada linha e uma vez em cada 

coluna. O número de tratamentos dever ser igual ao número de linhas e colunas do 

quadrado. Os blocos são formados em relação a duas variáveis perturbadoras, as quais 

correspondem às colunas e linhas do quadrado. Com a utilização deste design, é 

possível obter estimativas e comparações dos efeitos dos tratamentos livres dos efeitos 

das duas variáveis de perturbação, estimativas e comparações dos efeitos das duas 

variáveis de perturbação e estimativa da variância. A Figura 4 ilustra o resultado final 

de uma distribuição em um quadrado latino. 

 

Figura 4 Exemplo de uma distribuição em um quadrado latino 
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Outra atribuição do pesquisador, durante a fase de planejamento, é elaborar e 

evidenciar as ameaças à validade do estudo, estas ameaças representam situações que 

podem invalidar o resultado do experimento em alguma situação específica. As ameaças 

à validade são divididas em quatro classes: (i) interna, (ii) externa, de (iii) construção e 

de (iv) conclusão. Ameaças internas influenciam na confiabilidade dos resultados 

gerados no estudo, devido a falta de controle ou falha no design dos fatores. Ameaças 

externas influenciam na falha de generalização dos resultados quando fora do escopo do 

estudo. Ameaças de construção influenciam no resultado gerado das observações em 

relação às hipóteses levantadas durante o planejamento. Ameaças de conclusão 

influenciam na confiança de que o tratamento utilizado é de fato o causador dos efeitos 

nas saídas observadas. 

Após a fase de planejamento o pesquisador passa a executar a fase de operação, 

esta fase consiste em três passos: (i) preparação, (ii) execução e (iii) validação dos 

dados. Durante a preparação, os materiais e os participantes devem ser preparados para 

o início da execução. O pesquisador deve coletar o consentimento dos participantes, 

fazer os informes necessários e configurar os mateirais que serão utilizados, como 

publicar formulários ou imprimir guias por exemplo. A preparação deixa o ambiente do 

experimento pronto para a execução, neste passo o pesquisador aplica as atividades do 

experimento para os participantes, certificando-se de seguir o planejamento e o design 

efetuado. Após a execução do experimento, os dados coletados são organizados e 

validados, para manter a certeza de que nenhum problema na coleta ocorreu. 

Os dados coletados devem, na fase de análise e interpretação dos dados, ser 

organizados e alterados para efetuar o teste de hipóteses. Nesta fase, o pesquisador 

interpreta os dados e estuda a necessidade de redução dos conjunto de dados coletados, 

eliminando outliers ou variáveis redundantes. Após a interpretação e preparação dos 

dados, é hora de aplicar os testes de distribuição dos dados e os testes de hipóteses. A 

análise dos dados envolve a interpretação do pesquisador, entretanto, a base da análise é 

fundamentada em regras e processos estatísticos. Cada situação de distribuição das 

variáveis pode gerar um processo de anáilse diferente. Uma das análises que pode ser 

aplicada é a ANOVA (Analysis Of Variance), esta técnica consiste em testes estatísticos 

que comparam a variabilidade causada pelo tratamento e a variabilidade causada pelo 
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erro aleatório. A ANOVA é um teste paramétrico que pode ser aplicada a diversos 

designs  de experimentos, desde que os observações configurem uma distribuição 

normal e haja variância homogênea entre os tratamentos, entretanto existem outros 

testes estatísticos que podem ser adotados, como, por exemplo, o teste não paramétrico 

Kruskal-Wallis, que serve como alternativa à ANOVA caso o pesquisador tenha dúvida 

em relação aos pressupostos de utilização da ANOVA. 

 Existem várias ferramentas estatísticas no mercado que podem auxiliar no 

processo de análise do experimento, essas ferramentas podem ser proprietárias ou livres, 

como, por exemplo, o R (http://www.r-project.org), um projeto open source que fornece 

um ambiente e uma linguagem para computação estatística e gráficos. R fornece uma 

ampla variedade de funções estatísticas e gráficas, e é altamente extensível e de fácil 

integração com as linguagens de programação, podendo ser utilizada no 

desenvolvimento de ferramentas com funcionalidades estatísticas. 

Após a análise do experimento, o passo seguinte consiste em configurar a 

apresentação e empacotamento dos resultados, isto acontece através de uma 

documentação que pode ser um trabalho de pesquisa para publicação, um pacote de 

laboratório para fins de replicação ou parte da base de experiência de uma empresa. Esta 

é a última fase do experimento, entretanto é importante salientar que um experimento 

nunca dará uma resposta final para uma questão, sendo assim, é importante a 

preocupação com maneiras de facilitar a replicação do experimento em outras 

instâncias. 

2.2  Eclipse Model ing Framework (EMF) 

O desenvolvimento de software orientado a modelos (Model Driven Development - 

MDD) é considerado um paradigma promissor na engenharia de software (Arendt, 

Biermann, Jurack, Krause, & Taentzer, 2010). Modelos são elementos que descrevem 

uma realidade de uma forma abstrata, normalmente representados por diagramas e 

elementos textuais que os correlacionam.  

O Eclipse Modeling Framework (EMF) é um framework de gerenciamento de 

modelos, desenvolvido em cima da plataforma de desenvolvimento Eclipse, que se 

tornou um padrão na comunidade de engenharia orientada a modelos (Model Driven 

Engineering - MDE) (Kolovos, 2010), a maioria das ferramentas de gerência de 
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modelos utilizadas por engenheiros de software tem como base ou se integram com o 

EMF (Kolovos, 2010). 

O framework de modelagem e geração de código, EMF, contribui  para 

construção de ferramentas e outras aplicações baseadas em um modelo de dados 

estruturado. A partir de uma especificação de modelo descrito em XMI, EMF fornece 

ferramentas e suporte de execução para produzir um conjunto de classes Java para o 

modelo, juntamente com um conjunto de classes de adaptadores que permitem a 

visualização e edição do modelo, e um editor básico (Eclipse Modeling Framework).  

O EMF se organiza em três partes fundamentais: (i) EMF.Core, (ii) EMF.Edit e 

(iii) EMF.Codegen. O core representa a estrutura básica do framework e inclui o 

metamodelo Ecore. Este metamodelo provê uma estrutura para descrever modelos, dá 

suporte de persistência através da serialização XMI e uma API para manipular os 

objetos EMF de forma genérica. O edit representa classes genéricas e reutilizáveis para 

a construção de editores para os modelos EMF, estas incluem classes que permitem os 

modelos EMF serem renderizados em estruturas padrões desktop e um conjunto  de 

classes genéricas que fornecem comandos para editores, incluindo undo e redo. 

Codegen fornece  geradores de estruturas necessárias para a construção de editores para 

os modelos EMF, estes geradores incluem (i) geradores de todas as classes do modelo, 

incluindo  classes auxiliares, (ii) adaptadores que auxiliam na edição e apresentação 

visual do modelo e (iii) uma estrutura de editor que serve como ponto base para 

customização. 

2.3  Xtext  

Xtext é um framework para desenvolvimento de linguagens de programação e 

linguagens específicas de domínio que cobre todos os aspectos de uma infraestrutura 

para uma linguagem completa (Xtext).  O framework é um projeto mantido pela Eclipse 

Foundation, e inclui uma IDE de desenvolvimento que inclui features como: coloração 

de sintaxe, assistente de autocomplete de código, validação e quick fixes de bugs, 

integração com código nativo Java e possui integração com outras features do Eclipse 

IDE, assim como muitas outras funcionalidades de uma IDE.  

Com o Xtext é possível desenvolver desde Domain-SpecificLanguages (DSL) 

até General Purpose Languages (GPL). DSLs são linguagens de programação ou 
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definição, desenvolvidas com o objetivo de atender um domínio específico, bons 

exemplos de DSL são a linguagem de marcação de texto HTML e a linguagem de estilo 

CSS. Um outro exemplo de DSL é apresentado na seção capítulo 2.4, a ExpDSL criada 

para especificação de experimentos controlados. Linguagens do tipo GPL são 

linguagens criadas para problemas de propósito geral, assim como C, C++ e Java. 

O Xtext tem como base o EMF, toda a sintaxe de uma linguagem criada 

utilizando Xtext reflete em um modelo Ecore do EMF. A partir de uma linguagem 

desenvolvida, o programador pode gerar uma IDE, baseada no Eclipse IDE, para o 

desenvolvimento na referida linguagem. Sendo assim, um projeto Xtext tem o benefício 

da geração automática de um ambiente completo de desenvolvimento, preparado 

especificamente para a linguagem proposta. A geração do modelo Ecore e das instâncias 

do Eclipse personalizado para a linguagem pode ser feito através de um gerador MWE2 

(Modeling Workflow Engine 2), criado automaticamente pelo Eclipse quando se cria um 

projeto Xtext.  O MWE2 é uma engine de geração de código declarativa e configurável 

onde usuários podem descrever composições de objetos através de uma sintaxe simples 

e concisa. Através do MWE2 pode-se ler recursos EMF e efetuar transformações  que 

geram um conjunto de outros artefatos, como arquivos de configuração e códigos Java. 

A partir de uma linguagem desenvolvida em Xtex, o desenvolvedor pode efetuar 

transformações Model-to-Model (M2M) e Model-to-Text (M2T). Essas transformações 

podem ser facilitadas através de plugins do eclipse.  Existem vários tipos de linguagens 

para transformações, como exemplo de linguagem M2M, podemos citar o QVTo 

(http://www.eclipse.org/mmt/?project=qvto), implementação parcial  do padrão MOF 

Query/View/Transformation (http://www.omg.org/spec/QVT/) proposto pela OMG. 

Como exemplo de linguagem de transformação M2M temos o Acceleo  

(https://eclipse.org/acceleo/), implementação pragmática do padrão MOF Model to Text 

Language (http://www.omg.org/spec/MOFM2T/1.0/), também proposto pela OMG. A 

linguagem desenvolvida por Freire (Freire M. A., 2013) (Freire, Sizílio, Campos, 

Kulesza, & Aranha, 2014) (Freire, et al., 2014) (Freire, et al., 2013) utiliza uma 

estrutura de transformações M2M e M2T que estão detalhadas na seção 2.4, onde os 

exemplos apresentados servirão para o melhor entendimento do poder das 

transformações e como elas funcionam. 

2.4  ExpDSL: Uma l inguagem para formalização de 
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experimentos controlados 

Uma DSL (Domain Specific Language) consiste em uma linguagem especializada e 

orientada ao problema que serve para descrever com precisão um domínio de 

conhecimento (Czarnecki, 2000), como o HTML para as páginas web, por exemplo. 

Uma DSL pode ser combinada com ferramentas de transformações, como os geradores 

de código, para aumentar o nível de abstração  e facilitar o desenvolvimento de 

software, um exemplo disto é a ExpDSL proposta por Freire (Freire M. A., 2013) 

(Freire, Sizílio, Campos, Kulesza, & Aranha, 2014) (Freire, et al., 2014) (Freire, et al., 

2013). 

Toda DSL tem um metamodelo, incluindo as suas semântica estática e sua sintaxe. 

A semântica de uma DSL deve ser bem documentada ou ser intuitivamente clara para o 

modelador, nesse sentido, a DSL deve adotar conceitos do espaço do problema, para 

que o especialista de domínio possa reconhecer sua "linguagem de domínio" (Bräuer, 

2007).  

Uma DSL pode ser categorizada em muitos aspectos, um deles está relacionado 

com a linguagem adotada, ela pode ser uma linguagem com sintaxe abstrata (pode ser 

expresso por uma gramática livre de contexto) ou sintaxe concreta (uma representação 

específica de uma DSL em uma forma humanamente utilizável). Como sintaxe 

concreta, a DSL pode ser subcategorizada no estilo imperativo ou declarativo; também 

pode ser subcategorizados em muitas formas de representação (por exemplo, texto, 

gráfica, assistente, tabela, matriz) (Langlois, 2007). 

A ExpDSL é uma linguagem para formalização de experimentos controlados na 

área de engenharia de software (Freire M. A., 2013) (Freire, Sizílio, Campos, Kulesza, 

& Aranha, 2014) (Freire, et al., 2014) (Freire, et al., 2013). A Figura 5 mostra um 

fragmento de um plano expresso na ExpDSL, note que a DSL é composta por elementos 

de um modelo representado em uma forma textual. A proposta vem acompanhada de 

um plugin do Eclipse que fornece um ambiente para programar o plano do experimento, 

este ambiente é muito semelhante a outros editores de linguagem de programação, com 

facilidades como autocompletar e highlight de elementos da sintaxe.  
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Figura 5 Fragmento de um plano experimental expresso na ExpDSL 

 

A linguagem foi subdivida em três visões: (i) Visão de Plano Experimental, (ii) 

Visão de Processo e (iii) Visão de Questionários. 

A Visão de Plano Experimental é responsável por configurar, dentre outras 

coisas, os fatores a serem controlados e o design estatístico a ser utilizado no 

experimento especificado. Esta visão contém o elemento ExperimentalDesign, que traz 

com ele um conjunto de outros elementos opcionais responsáveis por descrever o design 

do experimento. Esses outros elementos podem ser Author (responsável por expressar 

informações sobre os autores do experimento), Abstract (resumo do experimento, 

podendo ser texto plano ou estruturado), Keyword (representa as palavras chave do 

estudo), Goal (os objetivos a serem alcançados com o experimento), 

ResearchQuestion (define as questões de pesquisa do experimento), 

ResearchHypothesis (premite ao pesquisador configurar o que é esperado como 

resultado do experimento), DepVariable (representa as variáveis dependentes do 

experimento), Factors (usado para descrever as variáveis que serão manipuladas no 

experimento e que influenciam nas variáveis dependentes), DoE (definição do design 

estatístico do experimento), Parameter (usado para caracterizar o contexto do 

experimento) e InternalReplication (define o número de réplicas internas para os 

tratamentos).  
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A Visão de Processo define as tarefas, papéis e artefatos envolvidos no processo de 

execução do experimento, considerando os tratamentos investigados, também é 

responsável por definir a estrutura de coleta de dados relevantes para o experimento. Os 

elementos relacionados com esta visão são: Process (processo representado por um 

conjunto de tarefas), Task (tarefas que precisam ser executadas durante a execução do 

experimento), Artefact (usado para representar qualquer instrumento para a execução 

das tarefas) e Field (este elemento é responsável por representar a necessidade de 

resposta de um usuário em uma tarefa específica). 

A Visão de Questionário define os questionários usados para coletar 

informações dos participantes do experimento. Composta por: Questionnaire 

(quiestionário que serve durante a coleta de dados), Question (expressa as questões 

relacionadas ao questionário) e Alternative (representa as alternativas para cada 

questão do questionário). 

O uso do Xtext na implementação da ExpDSL permite a geração de um editor 

textual para a linguagem integrado com o Eclipse IDE. O editor gerado contém 

funcionalidades que facilitam o processo de edição feito pelo usuário, minimizando a 

possibilidade de erros. Algumas destas funcionalidades são: (i) highlight das palavras 

reservadas da linguagem; (ii) função auto-complete, de acordo com a gramática da 

linguagem; (iii) geração automática de janelas pop-up com sugestões de nomes a serem 

referenciados, funcionando como um guia de edição; e (iv) possibilidade de 

implementação de validadores para restrições extras a serem executados durante a 

edição. 

 Aval iação da  Linguagem 2.4.1

Para avaliar a ExpDSL, dois experimentos controlados foram executados, um deles 

para avaliar a compreensão da linguagem e o outro para avaliar a usabilidade da mesma.  

O primeiro deles foi aplicado com estudantes de mestrado e doutorado matriculados 

na disciplina de Engenharia de Software Experimental e teve como objetivo  avaliar a 

compreensão de um plano experimental no ponto de vista destes estudantes. O 

experimento foi executado em laboratório e dois experimentos foram selecionados para 

serem apresentados aos estudantes em dois formatos, um em ExpDSL e outro na forma 

de artigo onde o experimento foi reportado. 12 réplicas de um quadrado latino 2x2 foi 
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configurado e atividades e questionários foram aplicados para avaliar as seguintes 

questões: 

• RQ1: A compreensão de um plano experimental especificado na ExpDSL é 
fiferente daquele descrito em um artigo científico? 

• RQ2: O tempo para a compreensão adequada do planejamento de um 
experimento depende da especificação usada na sua descrição? 

• RQ3: Qual é a percepção do leitor relacionada com a compreensão de um plano 
experimental descrito na ExpDSL? 

 
As variáveis dependentes são a porcentagem de respostas corretas (corretude) e o 

tempo gasto na compreensão (eficiência).  A corretude é representada pelo número de 

respostas corretas em relação ao total de numero de respostas. O tempo de compreensão 

é o tempo gasto durante a leitura para o entendimento de um aspecto do experimento.  

O resultado do primeiro experimento conclui que há um aumento do número de 

respostas correctas e a taxa de erro da compreensão diminuíram quando os participantes 

utilizaram o ExpDSL, com significância estatística. No final, o experimento conclui que 

existe evidência de que a compreensão de um plano experimental especificado na 

ExpDSL é diferente do que quando ele é especificado no artigo científico, isto responde 

a RQ1. Sobre a avaliação do tempo, os dados mostram apenas diferença estatística em 

algumas questões (5 de 9). Embora a taxa de erro foi menor usando a ExpDSL, o tempo 

no resto das perguntas era equivalente. Uma análise qualitativa dos dados dos 

questionários mostra que, em geral, os alunos tem uma boa opinião sobre o ExpDSL e 

eles acham que é fácil de entender e de ler, mais do que o uso do artigo científico. 

O segundo experimento teve como objetivo analisar a ExpDSL, a fim de avaliá-la 

sobre a facilidade de utilização. Este experimento também foi aplicado para alunos de 

mestrado e doutorado matriculados na disciplina de Engenharia de Software 

Experimental, onde cada um deles teve que especificar um experimento usando o 

ExpDSL. O experimento que o participante teve que especificar foi selecionado 

aleatóriamente em um conjunto de dois artigos científicos que relatam experimentos 

controlados. O objetivo deste segundo experimento consistia em responder às seguintes 

questões de pesquisa: 

• RQ1: É fácil especificar experimentos controlados usando o ExpDSL? 
• RQ2: Qual é a opinião de pesquisadores sobre o uso do ExpDSL para 

especificar experimentos? 
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As variáveis dependentes são a taxa de respostas corretas (taxa de acerto), o tempo 

gasto para especificar um plano experimental (eficiência) e da percepção do usuário 

sobre a facilidade de uso do ExpDSL. A taxa de acerto é o número de aspectos 

especificados corretamente em relação ao total de aspectos. A satisfação do usuário 

refere-se à percepção sobre a especificação do plano usando o ExpDSL. 

Os resultados do experimento mostram que a taxa de acerto é de cerca de 71%, com 

59% a 83% de intervalo de confiança para a taxa média estimada para cenários similares 

para o experimento. Isto mostra que não há nenhuma evidência de rejeição da hipótese 

nula (H0: µNExpDSL <= 80%), uma vez que o intervalo de confiança contém valores 

inferiores a 80%. 

Uma análise qualitativa dos dados de questionários mostra que, em geral, os 

participantes concordam que é fácil de usar o ExpDSL e eles preferem usar a DSL, em 

vez da linguagem natural para planejar os seus experimentos. No entanto, 60% dos 

participantes apontaram que eles precisam de ajuda do supervisor para fazer perguntas 

(50% as vezesm e 10% com alta freqüência) e 50% apontaram que eles precisam de 

ajuda da documentação do ExpDSL (20% com frequência e 10 % com alta frequência).  
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3  Ambientes  de  Suporte  a  Exper imentos  Contro lados  

Como citado anteriormente, alguns trabalhos de pesquisa foram propostos para dar 

apoio à condução de experimentos controlados, dentre eles estão guias de como reportar 

experimentos controlados (Jedlitschka, Ciolkowski, & Pfahl, 2008), frameworks 

conceituais para guiar a replicação de experimentos (Mendonça, et al., 2008) e 

ambientes de suporte (Hochstein, Nakamura, Shull, Zazworka, Basili, & Zelkowitz, 

2008) (Sjøberg, et al., 2002) (Travassos, Santos, Mian, Dias Neto, & Biolchini, 2008).  

Freire et al. apresenta o resultado de um levantamento efetuado em uma revisão 

sistemática para elencar estas iniciativas e como elas favorecem o processo de 

experimentação (Freire, Alencar, Campos, Medeiros, Aranha, & Kulesza, 2013). A 

partir desta revisão sistemática e com a colaboração de pesquisadores de diversas 

universidades, uma tabela de requisitos desejáveis em uma ferramenta de apoio a 

experimentos controlados foi montada, a Tabela 1 representa o resultado desse 

levantamento de requisitos, é a partir deste conjunto que as ferramentas serão analisadas 

e comparadas entre si.  

RQ1 Definição formal do plano experimental 

RQ2 Distribuição automática dos tratamentos 

RQ3 Guiar a execução das tarefas dos participantes 

RQ4 Coletar dados de execução 

RQ5 Registro automático de tempos de execução 

RQ6 Monitoramento da execução 

RQ7 Exportar plano experimental (PDF, EXPDSL, HTML, etc) 

RQ8 Caracterização dos participantes 

RQ9 Coleta de feedback 

RQ10 Preparação da execução 

RQ11 Exportar dados de execução 

RQ12 Suporte à análise dos dados 

RQ13 Empacotar experimento 

RQ14 Suporte à replicação de experimentos 

RQ15 Controle das etapas da execução (cronograma da execução) 

RQ16 Guiar a execução das tarefas dos pesquisadores (preparação do experimento) 

Tabela 1 Levantamento inicial dos requisitos desejáveis em um ambiente de suporte à 

experimentos controlados. 

 

3.1  ExpTool  
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ExpTool (Neto, Garcia, Correia, & Junior, 2014) é uma ferramenta de apoio à 

condução de experimentos controlados que se propõe a apoiar as etapas iniciais do 

experimento, assim como a execução do mesmo. A ferramenta expressa o planejamento 

do experimento em arquivos XML, e, apesar de não abordar um modelo formal para a 

elaboração do experimento, os autores planejam formalizar o conhecimento envolvido 

no experimento através do uso de uma ontologia. Os dados coletados podem ser 

exportados em um arquivo ZIP, juntamente com os dados de especificação do 

experimento.  

3.2  eSEE 

Travassos et al (Travassos, Santos, Mian, Dias Neto, & Biolchini, 2008) 

apresentam o eSEE, um ambiente que fornece um conjunto de facilidades para permitir 

engenheiros de software e pesquisadores geograficamente distribuídos realizarem e 

gerenciarem experimentos, assim como trocarem conhecimento científico através de 

diferentes tipos de estudos na web. O eSEE atua em três níveis de organização do 

conhecimento sobre processo experimental: (i) conhecimento para qualquer tipo de 

estudo experimental (nível meta), (ii) conhecimento para cada estudo experimental 

(nível de configuração), e (iii) conhecimento para um estudo experimental específico 

(nível de instância). 

3.3  SESE 

Voltado para a logística de experimentos em larga escala, Arisholm el al (Arisholm 

E. , Sjøberg, Carelius, & Lindsjørn, 2002) (Arisholm E. , Sjøberg, Carelius, & 

Lindsjørn, 2002) desenvolveram um ambiente de suporte a experimentos controlados 

chamado SESE. O SESE consiste em um sistema web que fornece funcionalidades de 

gerenciamento de participantes, coleta de tempos de execução, monitoramento de 

atividades e coleta de dados de execução. 

3.4  Experiment Manager Framework 

Experiment Manager Framework consiste em um conjunto integrado de 

ferramentas, voltadas para a realização de experimentos durante o processo de 

desenvolvimento de aplicações de alta performance. Proposto por Hochstein et al. 

(Hochstein, Nakamura, Shull, Zazworka, Basili, & Zelkowitz, 2008), a ferramenta 
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disponibiliza a possibilidade de crianção de tarefas para este subdomínio. A ferramenta 

disponibiliza funcionalidades para monitorar o tempo de duração das atividades e 

gerencia o organiza estas atividades de acordo com o processo de desenvolvimento. 

Além disso, a ferramenta conta com a coleta de métricas voltadas para computação de 

alta performance e fornece análise estatísticas para estas. Nenhum estudo empírico para 

avaliar a ferramenta foi elaborado. Entretanto, dados coletados pelos desenvolvedores 

os levam a afirmar que a ferramenta é capaz de produzir dados consistentes, é de fácil 

uso por pesquisadores não experientes além de exportar dados de forma sanitizada (sem 

identificação dos participantes). 

3.5  Análise  das Ferramentas  

A partir dos dados elencados na revisão sistemática de Freire et al. (Freire, Alencar, 

Campos, Medeiros, Aranha, & Kulesza, 2013), foram isolados apenas os ambientes de 

suporte, sendo ignorados os guias e os frameworks. Além disto, uma outra 

ferramenta,mais recentemente publicada e que não estava presente no levantamento da 

revião sistemática foi adicionada ao conjunto de ambientes de suporte, a ExpTool. 

Destes ambientes de suporte, foi feito um processo de pesquisa para identificar como 

cada um deles procurou atender os requisitos levantados. Este processo de pesquisa 

envolveu a leitura de diversos artigos de cada ferramenta, a consulta através de e-mails 

para tirar dúvida com os autores e o download e execução de cada ferramenta com o 

propósito de explorar as funcionalidades. Vale a pena salientar que apenas a leitura dos 

artigos contribuiu de forma contundente para os levantamentos, pois poucos e-mails 

enviados aos autores foram respondidos, e nenhuma das ferramentas pôde ser acessada 

e utilizada por não apresentarem informações de acesso (como acessar ou fazer o 

download), estarem indisponíveis nos links apresentados ou, até mesmo, por limitações 

de acesso para o Brasil. O resultado da avaliação pode ser visualizado na Tabela 2. 

ExpTool 

RQ1 A formalização do plano experimental é armazenada em um arquivo xml, entretanto 
não especifica ou detalha o modelo utilizado 

RQ2 É necessário associar manualmente (através da ferramenta) cada participante com 
uma tarefa específica (técnica, método or ferramenta) e artefato 

RQ3 Utiliza uma lista de atividades (tarefas) que é disponibilizada para os participantes 

RQ4 Durante cada tarefa, dados da execução e respostas dos participantes são 
registrados e armazenados para download 

RQ5 O pesquisador pode determinar o tempo limite para execução de cada tarefa, o 
tempo de execução é cronometrado e um relógio com um cronômetro decrescente é 
apresentado ao participante. 
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RQ6 Não aborda 

RQ7 Exporta o plano experimental como XML 

RQ8 Possui um questionário de caracterização, quando um participante abre um 
experimento associado para ele, deve responder este questionário antes de ter 
acesso às atividades 

RQ9 Não aborda 

RQ10 Dá suporte a seleção de participantes através do registo e envio de login com chave 
de acesso. Também permite o registro dos artefatos necessários à execução e 
definição do cronograma de aplicação dos tratamentos aos participantes 

RQ11 Empacota todos os dados de execução em um XML 
 

RQ12 O pesquisador pode relacionar os resultados obtidos externamente e as hipóteses, 
assim como registrar esses resultados com artefatos (planilhas e gráficos) e 
conclusões 

RQ13 Gera um pacote (lab package) que tem um XML ou/e um arquivo zipado contendo a 
definição do experimento com seus artefatos e seus dados coletados 

RQ14 O arquivo XML criado previamente para um experimento pode ser a entrada para um 
outro experimento. Neste caso, o arquivo XML representa um pacote (lab package) e 
o experimentador pode usá-lo para replicar o experimento 

RQ15 Durante a associação das tarefas aos participantes e artefatos, o pesquisador 
também gera um agendamento das tarefas, incluindo seu tempo máximo de 
execução 

RQ16 Não menciona. O pesquisador deve seguir um tutorial genérico (da própria 
ferramenta) mas não é definido nenhum conjunto/lista de atividades para o 
pesquisador 

eSEE 

RQ1 Os processos são definidos por um metamodelo expresso em XML 

RQ2 Não aborda 

RQ3 O componente de execução é responsável pelo realização do processo de 
experimentação. Ele permite o monitoramento, controle e execução das atividades 
do processo de experimentação com base nas condições e restrições impostas 
durante a sua configuração 

RQ4 O componente de execução é responsável pelo realização do processo de 
experimentação. Ele permite o monitoramento, controle e execução das atividades 
do processo de experimentação com base nas condições e restrições impostas 
durante a sua configuração 

RQ5 Não aborda 

RQ6 O componente de execução é responsável pelo realização do processo de 
experimentação. Ele permite o monitoramento, controle e execução das atividades 
do processo de experimentação com base nas condições e restrições impostas 
durante a sua configuração 

RQ7 Exporta como XML e armazena no banco de dados para consulta 

RQ8 Não aborda 

RQ9 Não aborda 

RQ10 Document Modeling Component, é um componente para elaborar os instrumentos e 
os documentos produzidos/consumidos em todo o processo de experimentação 

RQ11 Não aborda 

RQ12 Não aborda 

RQ13 Não aborda 

RQ14 Não aborda 

RQ15 Não aborda 

RQ16 Existe uma série de atividades genéricas, mas estas atividades estão voltadas 
apenas para o modelo de especificação do experimento 
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SESE 

RQ1 Não aborda 

RQ2 Não atende. O pesquisador atribui os participantes ao experimento, via ferramenta, 
mas de forma manual 

RQ3 Realizada através de "tarefas" e questionários aplicados aos participantes durante a 
execução 

RQ4 O participante pode responder questionários e também fazer o upload de arquivos 
diversos 

RQ5 O participante faz o registro dos tempos da tarefa em campos do formulário 

RQ6 O pesquisador pode acompanhar o estado das tarefas (iniciadas, em andamento, 
finalizadas) assim como verificar o tempo que cada uma durou 

RQ7 Não aborda 

RQ8 Não aborda (apenas cita que o recrutamento não é feito pela ferramenta) 

RQ9 Fornece a possibilidade de aplicar um questionário final 

RQ10 A preparação se restringe ao envio dos arquivos que serão usados pelos 
participantes 

RQ11 Os dados coletados podem ser exportados como arquivo do Microsoft Access 2000 

RQ12 Não aborda 

RQ13 Não aborda 

RQ14 Não aborda 

RQ15 Permite a definição de quando o experimento deve começar (data/hora) para que os 
participantes não acessem as tarefas antes do tempo 

RQ16 Não aborda 

Experiment Manager Framework 

RQ1 Não aborda 

RQ2 Não aborda 

RQ3 As tarefas são apresentadas em formulários web, entretanto não menciona se o 
sistema controla o fluxo dessas tarefas 

RQ4 A ferramenta calcula automaticamente o tempo gasto nas atividades e possui 
formulários para coleta de métricas. 

RQ5 A ferramenta calcula automaticamente o tempo gasto, registrando também os 
tempos de pausa 

RQ6 Os dados de execução não são acessíveis durante a execução do experiment 

RQ7 Não aborda 

RQ8 Possível através do sistema de um questionário de caracterização 

RQ9 Não aborda 

RQ10 Existe uma preparação dos ambientes do experimento utilizando o conceito de 
classe, onde os participantes são estudantes. Entretanto, não menciona se é 
possível fazer o upload de artefatos e como esta preparação das atividades é 
efetuada 

RQ11 Os dados de execução são armazenados no banco de dados e são importados pela 
ferramenta de análise, entretanto, não é mencionado se o sistema exporta esses 
dados de maneira legível para o usuário para serem visualizados fora da ferramenta 

RQ12 O sistema possui gráficos de visualisação das métricas e permite a execução de 
algumas análises automáticas dos dados, entretanto não menciona testes de 
hipóteses ou variáveis 

RQ13 Não aborda 

RQ14 Não aborda 

RQ15 Não aborda 

RQ16 Não aborda 
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Tabela 2 Avaliação dos requisitos das ferramentas de apoio à experimentos 

controlados 

 

Os requisitos foram analisados e classificados como: (i) ATENDE – quando a 

ferramenta implementa o requisito; (ii) PARCIAL – quando a ferramenta implementa o 

requisito, porém de maneira incompleta; e (iii) NÃO ATENDE – quando a ferramenta 

não implementa o requisito ou não foram encontradas referencias que indicam alguma 

implementação deste requisito nos artigos ou durante os testes da ferramenta. A Tabela 

3 resumo o resultado desta análise. Observe que nenhuma proposta aborda todo o 

processo de experimentação, sendo o ExpTool, proposta mais recente, aquele que mais 

se aproxima de satisfazer todos requisitos. Entretanto nenhuma das abordagens atendeu 

os requisitos RQ2 (Distribuição automática dos tratamentos), RQ9 (Coleta de 

feedback), RQ12 (Suporte à análise dos dados) e RQ16 (Guiar a execução das tarefas 

dos pesquisadores).  

Requisito ExpTool eSEE SESE 
Experimental 

Manager 

RQ1 ATENDE ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE 

RQ2 NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE 

RQ3 ATENDE ATENDE ATENDE PARCIAL 

RQ4 ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 

RQ5 ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE ATENDE 

RQ6 NÃO ATENDE ATENDE ATENDE NÃO ATENDE 

RQ7 ATENDE ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE 

RQ8 ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE ATENDE 

RQ9 NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE 

RQ10 ATENDE ATENDE PARCIAL PARCIAL 

RQ11 PARCIAL NÃO ATENDE PARCIAL PARCIAL 

RQ12 NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE PARCIAL 

RQ13 ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE 

RQ14 ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE 

RQ15 ATENDE NÃO ATENDE PARCIAL NÃO ATENDE 

RQ16 NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE 

Tabela 3 Resumo do resultado da análise dos requisitos 
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4  O Ambiente  Proposto  

Este capítulo apresenta o ambiente proposto neste trabalho e está disposto em 

subseções, da seguinte maneira: “Visão Geral” apresenta o ambiente e sua proposta; em 

seguida, “Requisitos do Sistema” apresenta e detalha os requisitos desejados para o 

ambiente; a seção “Arquitetura” mostra os componentes da aplicação e como eles 

interagem entre si; logo após, em “Implementação”, serão apresentados detalhes da 

implementação e de como estender a ferramenta. 

4.1  Visão Geral  

O Ambiente de Suporte a Experimentos Controlados proposto surge da carência de 

ferramentas que trabalhem com o planejamento e execução de experimentos 

controlados. O objetivo é dar suporte ao pesquisador e participantes, atores do sistema, 

durante a especificação, condução e análise de um experimento.  Além disso, a proposta 

visa criar um repositório de participantes e experimentos, criando um ambiente 

colaborativo que facilita na construção e replicação de novos experimentos.  

Idealizado para ser uma infraestrutura base para um ambiente que forneça suporte a 

todas as fases do processo de experimentação, o ambiente deve ser construído tendo em 

mente o fraco acoplamento entre os componentes e possibilitando o desenvolvimento de 

novos módulos que podem ser desenvolvidos para satisfazer os mais variados requisitos 

de pesquisadores de diferentes áreas. Sendo assim, a arquitetura foi criada a partir do 

Módulo de Formalização de experimentos que utiliza o modelo da ExpDSL como 

base. 

A Figura 6 apresenta a arquitetura conceitual do sistema, note que existe a 

possibilidade de adicionar novos módulos, tendo como baso o Módulo de 

Formalização, o qual é composto pela ExpDSL e o Visual ExpDSL, versão visual da 

ExpDSL desenvolvida neste trabalho. O pesquisador pode especificar o experimento 

através de um formulário gerado a partir da DSL (Visual ExpDSL) ou fazer o upload de 

um arquivo texto (ExpDSL) especificado fora do ambiente. Esta funcionalidade é 

provida pelo módulo de formalização, os demais módulos compartilham da leitura dos 

dados do experimento formalizado. 
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Figura 6 Visão geral de módulos do ambiente 

 

O Módulo de Execução lê um experimento formalizado e gera a estrutura de 

execução que deve ser configurada pelo pesquisador. Após a configuração, o 

pesquisador pode implantar o experimento, gerando guias de execução para cada 

participante vinculado ao experimento. O ambiente guia os participantes durante a 

execução do experimento apresentando a sequência de tarefas que devem ser executadas 

por eles em um determinado momento.  Durante a execução, o pesquisador tem acesso à 

tela de monitoramento, onde pode visualizar os dados de execução de cada participante 

em tempo real. O Módulo de Replicação deve atuar copiando a estrutura de um 

experimento e auxiliando o pesquisador na configuração das novas variáveis de 

execução para que uma cópia do experimento seja implantada, sem alterar o design do 

experimento replicado. O Módulo de Análise auxilia o pesquisador na síntese dos 

dados de métricas coletados bem como na exportação destas métricas para serem 

importadas e analisadas por ferramentas estatísticas especializadas. O módulo deve 

ainda responsável por gerar alguns gráficos que auxiliam o pesquisador no 

entendimento rápido de como as métricas desejadas se comportaram no experimento. O 

Módulo de Exportação é responsável por exportar o experimento em formato de pdf, 

servindo como relatório de planejamento ou até mesmo como guia de execução off-line 

do experimento. O Módulo de Relatório deve ser responsável por gerar os mais 

diversos relatórios de acordo com a necessidade dos pesquisadores.  
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4.2  Requisitos  do Sistema 

De acordo com os conceitos apresentados na seção anterior, nesta seção serão 

apresentados os requisitos base levantados para o ambiente. Os requisitos aqui 

apresentados, fazem parte de um levantamento feito em conjunto com alguns 

pesquisadores do grupo de engenharia de software da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Politécnica 

de Madri e da análise de outras ferramentas de suporte a experimentos disponíveis. Um 

breve detalhamento de cada requisito levantado segue abaixo:  

• Documentação formal: adotar uma maneira formal de armazenar o plano 
experimental. 

• Distribuição automática dos tratamentos: suportar a distribuição automática 
dos workflows de execução, de acordo com o design especificado. 

• Guiar o participante: o sistema deve guiar o participante durante a execução de 
suas atividades. 

• Coleta de dados: o sistema deve permitir a possibilidade do participante e 
pesquisador informar os dados de métricas a serem coletados na execução do 
experimento. 

• Monitoramento do experimento: o pesquisador deve ter a possibilidade de 
monitorar o experimento e ter acesso aos dados de execução em tempo real. 

• Análise integrada: o sistema deve fornecer apoio a análises básicas e fornecer a 
possibilidade de exportação dos dados para integração outras ferramentas de 
análise. 

• Coleta de feedback: o sistema deve fornecer a possibilidade de execução de 
questionários para coleta de  feedback. 

É muito importante salientar que não faz parte da proposta deste trabalho a 

realização total de todos os requisitos do sistema e nem a implementação de todos os 

módulos. Mesmo assim, levando em consideração estes conceitos chave, alguns 

requisitos foram refinados e divididos em módulos, assim como detalhados na seção a 

seguir.  

 Módulo  Autent icação 4.2.1

O ambiente possui dois atores, Participante e Pesquisador, este módulo envolve os 

requisitos de autenticação destes usuários no ambiente. Neste caso temos 

“Autenticação”, “Auto cadastro de usuários” e “Recuperar Senha”, cada um deles 

descritos abaixo: 

• Autenticação: o sistema deve fornecer um formulário com login e senha como 
forma de validação de credenciais e autenticação dos usuários. 
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• Auto cadastro de usuários: o sistema deve permitir o auto cadastro de usuários. 
Estes, ao se cadastrarem no ambiente, podem se tornar pesquisadores ou 
participantes, o seu perfil varia de acordo com o papel desempenhado no 
experimento selecionado. 

• Recuperar senha: o sistema deve fornecer a possibilidade do usuário recuperar 
sua senha, para isto, o usuário deve ter a possibilidade de solicitar e-mail de 
alteração de senha onde poderá fazer a redefinição de uma nova senha. 

• Cadastro automático de participantes: no ato de configuração de um 
experimento, se o pesquisador selecionar um participante cujo e-mail ainda não 
esteja cadastrado no sistema, este e-mail deverá ser registrado como novo 
usuário do sistema e uma solicitação de reenvio de senha deverá ser 
encaminhada. 

 Módulo  de  Formal ização 4.2.2

No módulo de formalização, temos os requisitos de apoio ao pesquisador na 

especificação formal de experimentos. Este módulo tem como característica principal o 

suporte na utilização da ExpDSL para a descrição formal do experimentos. Os 

requisitos levantados seguem detalhados abaixo: 

• Definição de experimento: o ambiente deve fornecer a possibilidade do 
pesquisador especificar o experimento seguindo a estrutura de modelo da 
ExpDSL, para isto, o pesquisador deve ter acesso a um formulário de definição 
do experimento que deve refletir a DSL. 

• Importar definição de experimento: o pesquisador deve ter acesso e a um 
formulário de upload de especificação que fora feita fora do ambiente, no 
Eclipse por exemplo. Ao fazer o upload, o sistema deve validar a especificação e 
automaticamente preencher o formulário de definição, dando a possibilidade do 
pesquisador de usar o formulário para a edição da definição importada. 

• Listagem dos experimentos do pesquisador: o pesquisador deve ter acesso aos 
experimentos cadastrador por ele. Através desta listagem o pesquisador deve ter 
acesso às demais funcionalidades permitidas para o experimento.   

 Módulo  de  Execução 4.2.3

O módulo de execução define requisitos de uma egine de execução que atua na 

interpretação do experimento formalizado, gerando uma estrutura de workflow que guia 

pesquisadores e participantes em uma estrutura de tarefas a serem executadas. Veja 

abaixo os requisitos levantados: 

• Implantar experimento: ao finalizar uma formalização de um experimento, o 
pesquisador pode selecionar este experimento para ser implantado. Implantar 
um experimento significa preparar uma estrutura de execução baseada na 
definição fornecida. Ao implantar o experimento, o ambiente deve detectar o 
design especificado na formalização e preparar os tratamentos para receberem 
os participantes selecionados. Quando um experimento é implantado, sua 
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formalização não pode mais ser alterada, o participante passa a ter acesso à tela 
de configuração de execução. 

• Convidar participantes: durante a configuração do experimento, o pesquisador 
deve ter a possibilidade de consultar os usuários já existentes no banco de dados 
ou inserir um e-mail de usuário que ainda não está cadastrado e convidá-lo a 
participar do experimento. Durante a consulta, o pesquisador deve ter 
informação de experimentos anteriores que o usuário já participou. Deve ter 
também acesso à opção de enviar convites aos participantes selecionados, neste 
passo o pesquisador pode inserir um texto e especificar a agenda do 
experimento. No e-mail de confirmação, o usuário cadastrado receberá um link 
de confirmação da participação no experimento, caso o usuário não seja 
cadastrado, ao confirmar a participação, ele receberá a sua primeira senha de 
acesso e então poderá confirmar a sua participação. 

• Configuração das variáveis de execução: após a implantação do experimento, 
o pesquisador precisa efetuar um passo de configuração das variáveis de 
execução. Esse passo corresponde ao ato de selecionar os participantes do 
experimento e configuração dos artefatos de entrada que serão utilizados nas 
tarefas. 

• Distribuir tratamentos: após selecionados os participantes, o pesquisador deve 
ter a opção de randomizar os tratamentos criados, distribuindo-os para cada 
participante selecionado, respeitando o DoE (Design of Experiment).  O sistema 
deverá atender aos designs: (i) quadrado latino, (ii) completamente aleatorizado, 
(iii) completamente aleatorizado em blocos e, além destes, o ambiente deve 
fornecer também a opção (iv) manual, onde o pesquisador pode selecionar 
manualmente a distribuição dos tratamentos para os participantes.  

• Iniciar experimento: enquanto o experimento é configurado, ele não está 
disponível para acesso pelos participantes. A opção de iniciar o experimento 
representa o início da fase de execução, onde os participantes recebem 
permissão para execução dos tratamentos distribuídos e o pesquisador tem 
acesso ao monitoramento da execução. O sistema deve armazenar e mostrar o 
tempo exato em que o experimento foi iniciado. 

• Listagem de tratamentos a serem executados pelo participante: cada 
participante deve ter acesso a uma tela de listagem com os tratamentos que 
foram distribuídos por ele. Através desta listagem o participante pode visualizar 
os tratamentos que estão abertos para execução e optar por iniciá-lo. 

• Controle das etapas do experimento: em alguns casos, como o quadrado 
latino, o participante recebe mais de um tratamento, mas só pode executar um 
tratamento de cada vez. Sendo assim, o pesquisador deve manter o controle das 
etapas do experimento em execução. Portanto, o sistema deve apresentar a 
opção de liberar a próxima etapa do experimento, para que os participantes 
tenham acesso ao próximo tratamento. 

• Monitoramento da execução: com o experimento em execução, o pesquisador 
deve ter acesso aos dados preliminares da execução. Estes dados incluem o 
tempo de início e fim de cada tarefa executada pelos participantes até o 
momento. Além disto, a tela de monitoramento deve conter os dados 
informados pelo participante nas tarefas, para que o pesquisador possa pré-
visualizá-los e possa adicionar observações durante o monitoramento. 

• Controle do workflow de cada participante: o ambiente deve guiar o 
participante através de uma sequência de atividades geradas a partir da 
formalização do experimento. Cada participante deve ter acesso a uma tela de 
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execução que apresenta uma atividade ou questionário, dependendo da situação 
de execução em que o participante se encontra e o fluxo do processo definido 
pelo pesquisador. Na atividade o participante pode fazer download de artefatos 
registrados pelo pesquisador e tem acesso a um formulário de envio de 
arquivos, caso seja requerido. Ainda na atividade, o pesquisador tem a opção de 
especificar campos de métrica para serem preenchidos pelos participantes, tudo 
isso está definido na ExpDSL. Outra necessidade identificada, é o fato do 
participante poder pausar a execução, isso deve ser possível e o ambiente deve 
calcular esse tempo de pausa para descontar posteriormente nos relatórios. Os 
questionários podem ser intercalados com as atividades, antes ou depois do 
workflow de atividades do participante. O formulário deve fornecer 
possibilidade de campos padrões de múltipla escolha, escolha única, texto 
simples e texto longo. 

• Controle de workflow dos pesquisadores: além do workflow dos participantes, 
o ambiente deve fornecer a possibilidade de controle das atividades do 
pesquisador, guiando-o no processo  de experimentação. 

 Módulo  de  Anál ise  4.2.4

O ambiente não foi pensado, a principio, para ser uma ferramenta de análise, visto 

que existem diversas ferramentas específicas no mercado para isto. Entretanto, foi 

identificado a necessidade de auxílio ao pesquisador na fase análise, o qure resultou nos 

seguitens requisitos: 

• Geração de gráficos e testes de variáveis: o ambiente deve fornecer opções de 
gráficos gerados a partir das métricas coletadas e ainda a análise de distribuição 
destas variáveis. Um exemplo é o Gráfico de Dispersão e o T-Test, devem ser 
implementados com o objetivo de análise preliminar, não com a ideia de 
substituir uma ferramenta estatística. 

• Gerar planilha de métricas: para auxiliar o pesquisador no processo de coleta 
de métricas, o sistema deverá gerar as planilhas com todas as métricas elencadas 
e organizá-las de maneira que facilite o preenchimento dos valores interpretados 
pelo pesquisador. Estas planilhas devem seguir um formato que facilite a 
integração com ferramentas estatísticas como R e Minitab. 

• Exportações de dados de execução: todos os dados de execução devem ser 
exportados utilizando o formato de planilhas do Excel, incluindo os artefatos 
coletados que devem seguir anexados às planilhas. 

• Análises básicas com o R: a integração com o R deverá ser utilizada para fazer 
algumas análises básicas dos resultados do experimento. É fato que uma análise 
básica não deve ser tomada como única fonte pelo pesquisador, mas pode ajudar 
bastante no direcionamento de sua análise. O objetivo aqui, é fornecer uma 
análise básica com utilização da ANOVA. 

 Módulo  de  Expor tação 4.2.5

Ao utilizar o ambiente, o pesquisador não necessariamente utiliza todos os 

módulos. Alguns pesquisadores podem julgar mais pertinente utilizar apenas o módulo 
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de formalização e não executar o experimento na engine de execução do ambiente. 

Sendo assim, o módulo de exportação fornece funcionalidades de exportação de 

experimentos em outros formatos. 

• Exportar PDF/Word da formalização: o ambiente deve fornecer a opção para 
o pesquisador fazer o download da formalização em formato pdf/word, este deve 
representar uma versão na forma de relatório da formalização.  

• Download da formalização em formato ExpDSL: o ambiente fornece um 
formulário de formalização do experimento, como já dito anteriormente, este 
formulário baseia-se na especificação feita na ExpDSL, portanto, o ambiente 
deve fornecer a funcionalidade do pesquisador fazer o download da 
especificação no formato da DSL textual. 

• Empacotar e Exportar experimento: o sistema deve permitir a exportação do 
experimento, esta funcionalidade envolve a exportação de um pacote (zip) com 
formalização, dados da configuração e dados da execução. Com este pacote, o 
pesquisador possui todas as informações necessárias para  fazer uma replicação 
do experimento sem utilizar a ferramenta. 

 Módulo  de  Repl icação 4.2.6

 Com a formalização dos experimentos baseada na ExpDSL, o ambiente 

armazena os dados de forma estruturada, o que facilita a replicação de um experimento. 

O módulo de replicação agrega os requisitos dedicados a facilitar a replicação de um 

experimento por parte do pesquisador.  

• Pesquisa de experimentos: o sistema deve fornecer a possibilidade de busca de 
experimentos na base de dados a partir de critérios como: nome do experimento, 
palavras chave, autores, etc.  

• Replicar experimento: uma vez implantado, o experimento fica disponível para 
ser replicado. Ao selecionar a opção de replicar experimento, o pesquisador deve 
ser direcionando a tela de configuração das variáveis de execução, onde pode 
fazer alterações nestas variáveis e dar início à replicação seguindo a mesma 
formalização, entretanto com variáveis de execução (artefatos de entrada, 
participantes, distribuição dos tratamentos, etc.) diferentes.   

4.3  Arquitetura 

O ambiente de suporte a experimentos controlados foi pensado e projetado como 

uma ferramenta web de apoio ao pesquisador no planejamento, condução e análise de 

experimentos controlados. O levantamento de requisitos mostrou a necessidade de uma 

arquitetura bem definida que suportasse a evolução da ferramenta com o 

desenvolvimento de novos módulos e funcionalidades. Sendo assim, este capítulo 

explica as decisões tomadas e apresenta a estrutura arquitetural do ambiente. 
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O ambiente segue como base o framework de desenvolvimento de aplicações 

web JBoss Seam, na sua versão 2.2, sendo os padrões Event Driven MVC 

(Model/View/Controller) e DAO (Data Access Object) adotados na implementação. A 

Figura 7 representa uma visão de como os elementos de código se encaixam nos 

padrões escolhidos. Perceba que para implementação da visão, Facelets, JSP e JSF 

foram utilizados, os controladores estão representados por EJB anotados como Seam 

Components, e nas classes de acesso ao dado e no modelo persistência dados foram 

utilizados JPA e Entity Beans. 

  
Figura 7 Padrões arquiteturais utilizados e os elementos de implementação 

correspondentes 

 

A seguir serão abordadas com mais detalhes as camadas DAO e Controller e será 

explicado como algumas classes genéricas implementadas podem ajudar na 

implementação das funcionalidades. 

 Control ler  4.3.1

Os controladores estão representados por EJBs, implementados como Seam 

Components, muitas vezes chamados de Actions. Por se tratar de uma variação do 

MVC, no Event Driven MVC os controladores estão diretamente ligados à visão por 

chamadas de eventos, assim como acontece no Swing. Sendo assim, toda ação efetuada 
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na view irá refletir diretamente na chamada de um método dos controladores, inclusive 

com passagem de parâmetros. Por isto, os controladores servem como ponte entre a 

interface e os componentes de entidade de modelo e o banco de dados. Boa parte da 

regra de negócio está implementada nos controladores. A Figura 8 apresenta alguns 

controladores da aplicação.  

   
Figura 8 Exemplo de componentes controladores no ambiente 

 

• CrudAction: o componente CrudAction é uma classe abstrata existente 
para ser estendido por toda funcionalidade que represente um cadastro, por 
já possuir as regras para salvar, consultar, alterar e deletar entidades já  
implementadas, inclusive com modelo de implementação da validação a 
serem seguidos.  

• Authenticator: responsável pelo controle de autenticação e de sessão dos 
usuários. 

• SendFile: responsável por processar o upload de arquivos. 
• CrudExperiment: responsável por cadastro e formalização dos 

experimentos. 
• ExperimentExecuter: responsável pela execução e tela de monitoramento 

dos experimentos. 
• ExperimentReport: responsável pelo monitoramento dos experimentos por 

parte do pesquisador e também por geração e relatórios e gráficos de 
execução. 
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• ExperimentAnalysis: responsável pela integração com o R e pela análise 
básica das métricas do experimento. Também é responsável pela geração de 
gráficos das variáveis. 

 DAO 4.3.2

A camada DAO encapsula os componentes com responsabilidade de acesso aos 

dados. Como pode-se observar na Figura 9, 

• SeamDaoLocal: interface que define as métodos de persistência de 
entidades em geral, seguindo o padrão generics. 

• SeamDao: possui em sua implementação métodos genéricos de consulta no 
banco de dados, sendo possível efetuar consultas de qualquer entidade a 
partir desta classe. 

• UserAssignmentDao, UserDao e ExperimentDao: componentes com 
consultas implementadas especificamente para gerenciar as entidades das 
quais são responsáveis. 
 

 

Figura 9 Camada DAO e alguns de seus componentes 

 

A implementação destes componentes se distribuem em 2 projetos, experiment e 

experiment-ejb. Detalhes da implementação destes componentes encontram-se na 

seção de implementação, mostrada a seguir. 

4.4  Implementação 

Nesta seção, detalhes de implementação de alguns dos componentes serão 

explicados. O entendimento de como estes componentes foram implementados e como 

eles funcionam é de suma importância para a modelagem de novos módulos e 



38 

 

funcionalidades. O código fonte pode ser encontrado em 

https://github.com/gustavosizilio/workflow-ufrn. 

 Módulo  de  Formal ização e  o  Visual  ExpDSL:  Uma abordagem 4.4.1

visual  para  a  ExpDSL 

A ExpDSL se aplica muito bem para pesquisadores na área de engenharia de 

software que precisam planejar e executar experimentos controlados, visto que a DSL 

foi desenvolvida tendo esta área como objetivo primário. No entanto, em entrevistas 

realizadas em algumas conferências e de acordo com coletas de feedback com 

colaboradores, encontramos pessoas que pensam que a ExpDSL representa uma grande 

melhoria para a área de experimentos controlados, mas algumas delas pensam que uma 

nova línguagem pode ser uma barreira para um tipo específico de os usuários que não 

pertencem a uma área que envolve habilidades em linguagem de programação. 

Pensando desta forma, o ambiente usado para planejar o experimento na forma textual, 

e editor de códigos (baseado no Eclipse IDE), pode ser uma limitação à proposta. A 

linguagem textual é apenas uma das muitas formas que a ExpDSL pode assumir, o valor 

real da proposta está presente no modelo criado na DSL, que representa uma 

padronização de como planejar e reportar cada aspecto de um experimento controlado. 

Para fazer a utilização da ExpDSL mais ampla, foi pensado que seria um avanço se 

pesquisador pudesse tirar proveito do modelo criado sem aprender uma nova 

linguagem. É claro que a implementação do plano experimental utilizando a maneira 

textual pode ser preferência para alguns usuários, mas é possível extender a ExpDSL e 

torná-la mais próxima de pesquisadores que não se sentem confortáveis com esta 

abordagem. O Visual ExpDSL veio para resolver este problema. O principal objetivo do 

Visual ExpDSL é proporcionar uma nova experiência de uso do ExpDSL, esta parte do 

projeto tem os seguintes requisitos a cumprir: 

• Utilizar uma interface que a maioria das pessoas estão acostumadas e que não 
envolva um passo complexo de instalação e configuração 

• O Visual ExpDSL deve ser reagir e se adaptar à evolução da ExpDSL, sem 
requerer um complexo trabalho de manutenção de código 

• O Visual ExpDSL deve ser capaz de gerar o modelo na forma textual e também 
deve ser capaz de receber um arquivo na forma textual e convertê-lo na forma 
visual 

• O Visual ExpDSL deve prover componentes que facilitem o processo de 
colaboração de outros desenvolvedores com o projeto 
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De acordo com estes requisitos, foi decidido a implementação de em editor web 

para a ExpDSL, usando formulários web para guiar o pesquisador através do processo 

de formalização do plano experimental, esta alternativa web da ExpDSL foi chamada de 

Visual ExpDSL.  

Para entender a implementação do Visual ExpDSL, é preciso explicar como a 

ExpDSL foi integrada ao projeto. A Figura 10 ilustra uma visão geral de como o projeto 

foi implementado. Nela pode-se notar que o gerador MWE2 foi usado para compilar a 

ExpDSL no modelo Ecore. Behrend et al explica o processo de  geração do modelo 

Ecore no guia do usuário do Xtext (Behrend, 2010). Este modelo ecore é inserido no 

ambiente na forma um arquivo jar, durante a instalação da ferramenta no servidor web. 

A estrutura de classes gerada pelo MWE2, representando o modelo Ecore encontra-se 

no Apêndice I. Perceba que estas classes refletem todos os conceitos modelados na 

ExpDSL. Esta é a estrutura que vai ser utilizada pelo componente DSLUtil para gerar os 

formulários web na Visual ExpDSL. 

O componente DSLUtil (http://bit.ly/1GEgIMo) usa a classes geradas pelo MWE2 

(Expdslv3FactoryImpl e Expdslv3PackageImpl) para carregar a estrutura da ExpDSL 

em tempo de execução e fornecer os componentes para a contrução dos formulários de 

formalização. É importante salientar que, embora o componente DSLUtil carregue as 

classes concretas geradas pelo MWE2, toda a programação do componente trabalha 

com interfaces e classes genéricas e abstratas. Sendo assim, uma evolução da ExpDSL 

onde a gramática foi mudada não causa impacto no código implementado no Visual 

ExpDSL, o único trabalho gerado seria rodar o gerador MWE2 novamente, atualizar os 

arquivos jar do modelo Ecore e reiniciar a aplicação. Com isto, os formulários de 

formalização são automaticamente adaptados para o novo modelo. Pode-se então 

considerar que o Visual ExpDSL se encaixa para qualquer DSL, não apenas a ExpDSL, 

sendo também um editor web genérico para modelos Ecore. 
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Figura 10 Visão geral da implementação do Visual ExpDSL 

 

 

Figura 11 Estrutura geral de um modelo Ecore 

 

A estrutura geral de um modelo Ecore pode ser observada na Figura 11, o Visual 

ExpDSL utiliza essa estrutura como a basse de contrução dos elementos dos formulários 
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web. Cada EClass é interpretada e tratada como um elemento no formulário, cada 

EAttribute se transforma em um campo para este elemento. O EDataType determina o 

tipo do campo que será apresentado no formulário (múltipla escolha, campo de texto, 

escolha única, etc). EReference é tratado como um link para criar um novo elemento no 

formulário, perceba na Figura 12, o elemento ExperimentElement no modelo ecore 

possui três referencias: ExperimentalDesign, Process e Questionnaire; e dois atributos 

do tipo EString: name e description. Todos estes elementos podem ser identificados no 

formulário ilustrado na Figura 13. 

 

Figura 12 Fragmento do modelo ExpDSL 

 

 

Figura 13 Fragmento do formulário VisualExpDSL 
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O Visual ExpDSL usa um arquivo de propriedades (arquivos que utilizam o modelo 

chave/valor) para fazer a internacionalização dos textos na interface. Este mesmo 

arquivo também é utilizado para enriquecer a interface e construir hints (campos de 

ajuda) para qualquer elemento ou campo no formulário, ajudando o usuário no 

entendimento dos elementos do modelo. A Figura 14 exemplifica um hint para o 

elemento ExperimentalDesign que usa a chave 

layout.formalization.ExperimentalDesign.hint no arquivo de propriedades, veja o 

resultado na Figura 15. Se um novo elemento no modelo é incluído, a chave no arquivo 

de propriedade para gerar o campo de ajuda seria 

layout.formalization.<NewElementName>.hint, este é o padrão utilizados nas chaves 

do arquivo de propriedade para adicionar hints nos elementos do formulário. Se um hint 

precisa ser adicionado para uma propriedade de um elemento, o padrão de chave a ser 

utilizado seria layout.formalization.<NewElementName>.<NameOfPropery>.hint. 

 

Figura 14 Exemplo de hint no arquivo de propriedades 
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Figura 15 Hint no elemento ExperimentalDesign 

 

O mesmo padrão utilizando o arquivo de propriedades pode ser utilizado para 

adicionar estilo aos campos ou labels de elementos específicos no formulário de 

formalização, para tirar proveito desta funcionalidade, pode-se seguir o seguinte padrão 

na configuração das chaves: layout.formalization.<Element>.<Propery>.styleClass 

para adicionar uma classe css para o campo que representa o Property ou 

layout.formalization.<Element>.<Propery>.labelClass para adicionar uma classe css 

para o label do campo que representa o Property. Estas opções são importantes para 

sobrescrever a aparência padrão do formulário de formalização, como esconder ou 

evidenciar algum elemento do modelo, por exemplo. 

Como foi ilustrado na Figura 6, o módulo de formalização utiliza das 

funcionalidades do Visual ExpDSL para apresentar os formulários que guiam o 

pesquisador no processo de elaboração seu experimento. A utilização deste módulo se 

encerra quando o pesquisador finaliza a elaboração do seu planejamento e deseja iniciar 

o processo de configuração do experimento e prepara-lo para a execução, sendo assim, 

as informações elaboradas precisam ser persistidas e compartilhadas com outros 

móduolos. Isto significa que ao salvar um experimento que está sendo formalizado, a 

estrutura precisa ser salva, entretanto, devido ao caráter dinâmico da implementação 

para atender possíveis modificações na DSL, nenhuma estrutura de tabelas  no banco de 

dados foi criada, o modelo formalizado é armazenado na forma de arquivos XMI, 

armazenados em uma pasta configurada nos arquivos de configuração do ambiente. Os 
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arquivos XMI são a representação em XML dos modelos Ecore, estes arquivos são 

convertidos novamente em objetos java para serem utilizados quando o programador 

desejar gerenciar o modelo formalizado, esta opção é realizada pelo componente 

DSLUtil. 

Quando o pesquisador salva o seu modelo formalizado do experimento, o ambiente 

executa uma série de transformações para gerar o arquivo XMI e também para converter 

o modelo Ecore na versão textual da ExpDSL, este último só é gerado se o modelo não 

tiver nenhum erro de validação. Uma vez gerado, o pesquisador pode optar por fazer o 

download do modelo ExpDSL na forma textual e utilizá-lo fora do ambiente ou até 

mesmo para fazer uma replicação daquele experimento, enviando o arquivo na 

elaboração de outro experimento.  

 Módulo  de  Execução 4.4.2

A fase de execução do experimento parte do momento em que o pesquisador 

finaliza a formalização e escolhe implantá-lo, processo que pode ser visualizado na 

Figura 16. Ao implantar o experimento, o ambiente gera uma estrutura no banco de 

dados que representa a base de execução do experimento, esta estrutura é extraída de 

dois arquivos gerados a partir da transformação Model To Text (M2T) da especificação 

formal do experimento na ExpDSL. Um destes arquivos representa uma definição de 

workflow baseada no JPDL e nela estão representados todas as características dos 

processos de execução que deverão ser criados pelo ambiente, algumas mudanças no 

padrão JPDL foram propostas pela DSL, para obter uma modelagem de workflows mais 

específica para execução de experimentos. O outro arquivo armazena dados da 

configuração do design estatístico do experimento (DoE), a partir deste arquivo o 

sistema irá preparar os dados para a configuração de distribuição dos participantes, 

gerando quadrados latinos ou blocos, por exemplo. 
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Figura 16 Fase de implantação do experimento 

 

A transformação M2T diminui o acoplamento do módulo de formalização e o 

módulo de execução, pois o módulo de execução não tem acesso direto ao modelo 

criado na formalização, apenas aos arquivos transformados. Sendo assim, caso alguma 

mudança na DSL seja proposta, o implementador da DSL deverá se preocupar em 

desenvolver também as transformações M2T, para gerar os arquivos seguindo o padrão 

adotado, e implantados juntamente com o jar da DSL, como já abordado anteriormente.  

Parte da estrutura gerada no processo de implantação está representada em 

diagrama na Figura 17,  a classe Workflow é a classe principal deste modelo, ela 

representa o conceito do experimento em forma de workflow. Cada workflow pode 

conter vários ProcessDefinition, este representa um fluxo de tarefas e questionários, a 

relação dos usuários participantes vinculados a um ProcessDefinition está expressa no 

modelo UserAssignment, esta relação é criada no momento de distribuição dos 

participantes para os tratamentos do experimento. Durante a execução das tarefas, cada 

participante pode efetuar pausas, expressas no modelo Break, UserExecution e 

ArtefactFile armazenam os dados de respostas dos participantes, sendo ArtefactFile a 

classe que liga o artefato de saída configurado ao arquivo feito upload pelo participante. 
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Figura 17 Diagrama de classe simplificado do modelo de execução 

 

Após a implantação, o pesquisador deve efetuar uma série de configurações 

preparar o experimento para a engine de execução, fazendo upload dos arquivos que 

serão utilizadas nas tarefas, selecionando os participantes do experimento e distribuindo 

os tratamentos a serem executados por cada um deles, esta distribuição pode ser feita de 

maneira manual ou aleatorizada pela ferramenta, a Figura 18 demonstra como parte 

destas configurações se apresenta no sistema para o pesquisador, neste caso, a figura 

mostra uma configuração de um quadrado latino com 4 réplicas. 
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Figura 18 Tela de configuração do design experimental 

 

A execução do experimento do ponto de vista do participante está ilustrada na 

Figura 19, perceba que cada participante terá acesso aos formulários de execução 

correspondente aos tratamentos definidos na configuração da execução. Estes 

formulários são controlados pela engine de execução e apresentam formulários  de 

tarefas, questionários e de coleta métricas, onde apenas as métricas de tempo gasto 

durante o processo são coletadas pelo ambiente, sendo as demais preenchidas pelo 

próprio participante ou pelo pesquisador. A Figura 20 mostra um exemplo de tela de 

execução de uma tarefa, perceba que o participante pode deixar um comentário, pausar 

o experimento e, neste caso, fazer download de um arquivo relacionado que foi 

configurado pelo pesquisador como artefato de entrada nesta tarefa. 
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Figura 19 Modelo de execução do experimento na visão do participante 

 

 

 

Figura 20 Exemplo de tela de execução de uma tarefa 

 

Durante a execução do experimento, ou mesmo após finalizado, o pesquisador 

possui acesso a uma tela de monitoramento. Nesta tela, ilustrada na Figura 21, o 

pesquisador tem acesso aos dados de execução de cada tarefa dos participantes. Nesta 

figura, podemos visualizar, por exemplo, que o participante em destaque  está 
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executando a tarefa SP1_F1_2, pois possui o horário de início e ainda não possui o 

horário de finalização. Pode-se observar também os links para download e visualização 

dos comentários, bem como o tempo de pausa efetuado nas tarefas. 

 

Figura 21 Fragmento da tela de monitoramento 

 Desenvolvendo Um Novo Módulo 4.4.3

Chamamos de módulos cada implementação que agrupam requisitos de acorodo 

com as suas similaridades, o módulo de execuão, por exemplo, agrupam os requisitos 

que se envolvem no processo de execução do experimento. Para satisfazer a necessidade 

de expansão dos requisitos do ambiente de suporte a experimentos controlados, a 

arquitetura deste precisa aceitar novas implementações sem causar muito impacto entre 

os componentes implementados, para isto os componentes precisam estar fracamente 

acoplados. Para entender o fraco acoplamento entre os componentes da arquitetura, 

primeiro é preciso citar o padrão Inversão de Controle. Este padrão é responsável pela 

modularidade dos componentes na arquitetura do ambiente proposto, favorecendo o 

fraco acoplamento dentre os componentes. Inversão de Controle representa um padrão 

de desenvolvimento muito comum na implementação de frameworks, está diretamente 

relacionado ao fluxo de execução do seu programa, onde, em um certo ponto,  o fluxo 

de controle a ser executado é determinado por uma infraestrutura de software chamada 
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container, fugindo do controle do programador (Fowler, 2004). Existem muitas formas 

de inversão de controle e este é um tópico bastante amplo, entretanto, para melhor 

entendimento a para nos atentarmos apenas a aquilo de real importância para o 

entendimento da implementação deste trabalho, vamos focar apenas na realização da 

inversão de controle utilizando Injeção de Dependência. A injeção de dependência é 

uma constante prática nas implementações orientadas a objetos na atualidade, ela 

consiste basicamente em passar o controle da instanciação de objetos para o container, 

sendo assim, o programador não se responsabiliza por instanciar os objetos ele apenas 

os solicita para o container e este irá recuperar a devida instância e injetar no seu códio 

(Fowler, 2004). 

A injeção de dependência se encontra por toda parte na infraestrutura do ambiente 

de suporte a experimentos controlados aqui proposto. Cada componente citado no 

capítulo 4.3.1 e 4.3.2, assim como o componente DSLUtil citado no capítulo 4.4.1 têm 

sua instanciação e lookup controlados pelo servidor JBoss.  A Figura 22 mostra um 

fragmento de classe criada como um componente. Na linha 38 da imagem destacada, 

podemos observar a anotação @Name, esta é a diretriz que informa ao servidor de 

aquele componente sertá gerenciado por ele, não cabendo ao programador se preocupar 

de como e onde instanciar esta classe. A Figura 23 traz um exemplo de como obter o 

componente DSLUtil em sua nova classe, observe a linha 49, a anotação @In é 

responsável por dizer ao servidor de que aquela variável requer uma instância do 

componente DSLUtil. Assim, caso o desenvolvedor deseje utilizar um destes 

componentes, esta injeção de dependência fornece o fraco acoplamento desejado. Estas 

anotações fazem parte do modelo proposto pelo framework Jboss Seam, cuja 

documentação pode ser encontrada em 

http://seamframework.org/Seam2/Documentation.html. 
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Figura 22 Fragmento do componente DSLUtil 

 

 

Figura 23 Exemplo de injeção de dependência de componentes 

 

Não existe uma estrutura definida para um módulo, basicamente a criação de um 

módulo consiste na criação de dois arquivos uma view e um controller, ambos 

ilustrados na Figura 7, e descritos no capítulo 4.3. Conforme já abordado, o acesso ao 

dados foi implementado de forma genérica utilizando JPA e muito dificilmente uma 

nova implementação irá necessitar da implementação de um componente específico de 

acesso ao banco, entretanto um módulo pode exigir a criação de outros componentes na 

arquitetura, isto pode ser feito desde que leve em consideração as orientações citadas 

anteriormente sobre a inversão de controle, para manter o fraco acoplamento destes 

componentes e para que eles possam ser utilizados por futuras implementações de 

maneira elegante. Para o desenvolvimento de um novo módulo, faz-se muito importante 

que  o desenvolvedor siga as orientações de implementação do framework Jboss Seam 

2.2. 

 Integração com R 4.4.4
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Conforme citado anteriormente, o ambiente deve fornecer suporte a análises 

básicas e geração de gráficos de ilustração do comportamento das variáveis, para isto, a 

ferramenta estatística R foi escolhida para dar suporte à geração destas informações e 

imagens, portanto, o R e suas variáveis de ambiente devem estar devidamente 

configurados na máquina em que o ambiente estiver sendo executado.  

A integração com o R é feita através do RCaller 

(https://code.google.com/p/rcaller/) que foi empacotado e distribuído juntamente com o 

ambiente, sendo assim,  implementações estatísticas podem utilizar facilmente os scripts 

R, os gráficos box plot e a tabela ANOVA do lado direito da Figura 21 ilustram o 

resultado de integração com o R para análise  dos dados de um experimento. 
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5  Estudo  de  Aval iação  do  Ambiente  

Esta seção apresenta o planejamento e análise dos resultados de um estudo de caso, 

elaborado para avaliar o ambiente proposto neste trabalho, levando em consideração a 

perspectiva de pesquisadores e participantes quando o ambiente é utilizado em um 

cenário real de experimentação. 

5.1   Estudo de Caso 

 Obje t ivo  e  Ques tões  de  Pesquisa 5.1.1

Buscando avaliar como o ambiente se comporta em um cenário real, este estudo de 

caso foi planejado com o objetivo principal de identificar se a ferramenta desenvolvida 

pode ser aplicada à realidade de pesquisadores e participantes, de maneira a facilitar o 

processo de experimentação conduzido por eles. O estudo de caso buscou responder as 

seguintes questões de pesquisa: 

• RQ1 – Intuitividade e completude do formulário de formalização: O 
formulário de formalização de experimentos é intuitivo e completo suficiente 
para o pesquisador expressar o seu experimento exatamente como ele foi 
idealizado? 

• RQ2 – Suporte do guia de atividades: A estrutura de guia de atividades, 
fornecida pelo módulo de execução, atende ao plano de execução idealizado 
pelo pesquisador e facilita o controle da execução do experimento? 

• RQ3 – Suporte dos mecanismos de coleta: Os mecanismos de coleta de dados 
propostos (artefatos, questionários e campos de dado nas atividades) são 
suficientes para a coleta de informações no módulo de execução?  

• RQ4 – Facilidade de uso do guia de atividades: Os participantes conseguem 
utilizar o guia de atividades, gerado pelo módulo de execução, com facilidade e 
sem requerer o auxílio do pesquisador?  

• RQ5 – Suporte ao processo de análise: O sistema organiza e exporta os dados 
de maneira a facilitar o processo de análise dos resultados?  

• RQ6 – Apoio ao planejamento: A adoção do ambiente favorece o tempo de 
planejamento e em um planejamento mais detalhado? 

 O Caso 5.1.2

O caso selecionado consiste em um experimento elaborado para a tese de doutorado 

de um aluno do Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O experimento consiste em avaliar dois 

formatos distintos de vídeo aulas para o ensino de programação de jogos digitais. O 

processo de seleção utilizou os seguintes requisitos: (i) cronograma – o pesquisador 
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deve ter o cronograma de execução do estudo bem definido e dentro do cronograma 

deste mestrado; (ii) planejamento –  o pesquisador deve possuir uma ideia básica do seu 

experimento, entretanto, não deve possuir o planejamento iniciado, pois queremos 

avaliar o processo com apoio da ferramenta do início (concepção) ao fim do estudo; (iii) 

área de atuação –  sendo selecionado apenas os experimentos que tiverem relação com 

engenharia de software e que envolvam participantes; (iv) treinamento – sendo aceitos 

apenas os pesquisadores que se disponibilizarem a participar de um treinamento rápido 

sobre a ferramenta; (v) experiência prévia – o pesquisador deve ter executado estudos 

prévios sem o auxílio da ferramenta para que possa expor sua opinião sobre a 

ferramenta em relação às suas experiências prévias. 

 Proposições  e  h ipóteses  5.1.3

A partir das questões de pesquisas apresentadas anteriormente, algumas 

proposições e hipóteses foram elaboradas para validação da teoria de que o ambiente de 

suporte a experimentos controlados pode de fato agregar valor ao processo de 

experimentação nas perspectivas de pesquisadores e participantes. A estrutura de  

proposições e hipóteses baseia-se nas orientações do guia proposto por Runeson et al 

(Runeson, Host, Rainer, & Rengell, 2012) e seguem listadas abaixo.  

5.1 .3 .1  Relacionadas  à  RQ1(In tu i t iv idade  e  comple tude  do  formulár io  

de  formal ização)  

• Proposição P1: Se o pesquisador utiliza o formulário de formalização de 
maneira fácil, sem necessitar de ajuda para criar o seu projeto experimental, e se 
o projeto experimental do pesquisador é expresso de maneira completa através 
dos campos dos formulários propostos, então o módulo de formalização é 
considerado intuitivo e completo.  

• Hipótese RH1: O formulário de formalização proposto para planejar 
experimentos no ambiente é intuitivo e completo.  

5.1 .3 .2  Relacionadas  à  RQ2 (Supor te  do  guia  de  a t iv idades)  

• Proposição P2:  Se o guia de atividades gerado atende as particularidades do 
projeto de execução do experimento, criando uma sequencia de atividades 
ordenadas de acordo com o que foi planejado pelo pesquisador, e se os 
formulários gerados  para os participantes responderem essas atividades 
favorecerem o pesquisador no controle das variáveis de execução do 
experimento, então o guia de atividades atende ao plano de execução idealizado 
pelo pesquisador e facilita o controle da execução do experimento.  
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• Hipótese RH2: O ambiente favorece o controle da execução do experimento 
através dos guias de atividades gerados para os participantes. 

5.1 .3 .3  Relacionadas  à  RQ3 (Supor te  dos  mecanismos  de  cole ta)  

• Proposição P3:  O módulo de execução fornece mecanismos de coleta de dados 
(artefatos, questionários e campos de dado nas atividades) para coletar métricas, 
feedback, variáveis, dentre outras informações que o pesquisador deseja obter do 
participante. Se o conjunto de mecanismos elaborados fornecem meios 
suficientes para a coleta dos dados desejados pelo pesquisador, então o ambiente 
favorece a coleta de dados da execução do experimento. 

• Hipótese RH3: O ambiente facilita a coleta de dados de execução do 
experimento. 

5.1 .3 .4  Relacionadas  à  RQ4 (Faci l idade  de  uso  do  guia  de  a t iv idades)  

• Proposição P4: Se o guia de atividades gerado pelo módulo de execução oferece 
uma interface fácil e intuitiva, fazendo com que o participante possa completar 
os passos requeridos pelo pesquisador sem a necessidade de ajuda para entender 
a sequencia das atividades, então este guia favorece o participante durante a 
execução do experimento. 

• Hipótese RH4: O guia de atividades favorece o participante na execução do 
experimento através de uma interface fácil e intuitiva.  

5.1 .3 .5  Relacionadas  à  RQ5 (Supor te  ao  processo  de  anál i se)  

• Proposição P5: Se os dados gerados pelo sistema são exportados da ferramenta 
de uma maneira que facilita o entendimento do pesquisador e auxilia na coleta 
de métricas, assim como na integração com outras ferramentas de análise 
estatística, então o sistema facilita o processo de análise dos resultados. 

• Hipótese RH5: O sistema exporta os dados organizados de uma maneira que 
facilita na coleta de métricas e na integração com ferramentas estatísticas, 
auxiliando o pesquisador na análise dos resultados.  

 

5.1 .3 .6  Relacionadas  à  RQ6 (Apoio  ao  p lanejamento)  

• Proposição P6.1: Se o pesquisador obtiver uma diminuição do tempo de 
planejamento utilizando o formulário de formalização do experimento e os 
campos de ajuda, então o ambiente favorece no que diz respeito ao tempo.  

• Hipótese RH6.1: O ambiente ajuda na diminuição do tempo de elaboração do 
experimento.  

• Proposição P6.2: Se o formulário de formalização permite lembrar os 
pesquisadores menos experientes de elementos importantes durante a definição 
de um experimento, então o ambiente favorece na criação de um experimento 
com planejamento mais detalhado.  
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• Hipótese RH6.2: O ambiente ajuda o pesquisador a criar um experimento com 
planejamento mais detalhado.  

 Considerações  Ét icas  5.1.4

É importante salientar que dados e opinião sobre a ferramenta foram coletados, 

sendo assim, cada participante do experimento concordou através de um termo de 

autorização da utilização dos dados para que os mesmos fossem analisados. Isso 

envolveu inclusive as respostas do experimento e dados de opinião pessoais coletados 

através de entrevistas. Como o experimento utilizado como caso, faz parte do trabalho 

de doutorado de um aluno da universidade, o aluno e seu professor orientador 

concordaram com a coleta e com os temos de utilização dos dados. Os dados coletados 

serão descritos adiante, entretanto, é importante deixar claro que nenhum dado de 

execução do  experimento será publicado, apenas servirão de base de análise, ou seja, o 

estudo de caso deve respeitar a confidencialidade do experimento executado. 

 Cole ta  de  Dados  5.1.5

Para evitar os efeitos de interpretação de apenas uma fonte de dados, o estudo levou 

em consideração o uso de quatro fontes de dados, sendo elas: (i) entrevistas, (ii) 

observações, (iii) dados de arquivos e (iv) métricas coletadas. 

As entrevistas foram efetuadas com o pesquisador do experimento. Cada entrevista 

foi conduzida na forma semiestruturada, onde um conjunto de questões guiou a 

entrevista de acordo com o interesse de responder as questões de pesquisa, entretanto, 

opiniões e tópicos fora das questões elaboradas também foram considerados. O estudo 

conduziu quatro entrevistas com o pesquisador responsável. A primeira ocorreu antes 

do início do experimento, imediatamente antes ao treinamento, o objetivo foi coletar do 

pesquisador as expectativas em relação ao ambiente de suporte e como ele esperava que 

o ambiente o auxiliasse na condução de seu experimento. A segunda entrevista foi 

conduzida após a formalização do experimento, momento em que o pesquisador 

finalizou o planejamento e as correções geradas a partir dos possíveis erros do processo 

de formalização, porém antes da execução, com o objetivo de captar do pesquisador 

informações sobre o módulo de formalização e como ele se sentiu ao utilizá-lo. A 

terceira entrevista teve o objetivo de coletar do pesquisador a experiência com o uso do 

módulo de execução, sendo assim, esta foi aplicada após a execução do experimento. A 
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quarta entrevista teve o objetivo de coletar opiniões gerais de utilização do ambiente, 

onde o pesquisador teve a oportunidade de debater sobre os pontos positivos e negativos 

do ambiente. No início da quarta entrevista, uma breve revisão da primeira entrevista, 

onde o pesquisador expressou sua expectativa sobre o ambiente foi apresentada para 

facilitar respostas efetivas em relação às expectativas apresentadas anteriormente. Os 

guias de questões preparados para cada uma dessas entrevistas são apresentados, 

respectivamente, nas Tabela 4, Tabela 5, Tabela 6 e Tabela 7. 

Para coletar dados de opinião dos participantes, um questionário foi aplicado 

individualmente a cada um deles, logo após o término da sua participação no 

experimento, visando coletar dados da visão do usuário sobre a o módulo de execução 

da ferramenta, na visão do participante, expressando como ele se sentiu ao utilizar o 

ambiente.  O questionário aplicado para os participantes pode ser observado na Tabela 

8. 

Além das entrevistas, um bloco de observações foi utilizado para anotar toda e 

qualquer observação sobre a utilização do ambiente. Estas observações foram  divididas 

em duas fases, sendo elas: (i) planejamento – onde foram coletados dados de 

observações feitas do momento em que o pesquisador iniciou a utilização da ferramenta 

até o momento em que ele finalizou a formalização do experimento e (ii) execução –  

onde dados foram coletados de observações feitas desde o momento em que o 

pesquisador iniciou a configuração da execução do experimento até o final da execução. 

O bloco de observações contém dados de dúvidas, sugestões, quantas vezes cada 

participante e pesquisador solicitou ajuda em relação ao ambiente, dentre outros dados 

que surgiram e que estavam relacionados à execução do estudo de caso. 

Outro método de coleta de dados utilizado foi o arquivo de formalização gerado 

pelos pesquisadores, este arquivo serviu para uma análise qualitativa onde foi observado 

se o resultado gerado pela formalização condiz com a expectativa idealizada no 

planejamento do experimento. 

Além disto, as seguintes métricas foram coletadas para análise: (i) quantidade de 

erros encontrados pelos participantes e pesquisado sobre o ambiente e (ii) quantidade de 

dúvidas que foram levantadas pelos participantes e pesquisadores sobre o ambiente, não 

contado as dúvidas durante o treinamento. Estas métricas foram obtidas através das  
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observações que ocorreram durante todo o processo. A próxima seção indica uma base 

de como essas métricas, entrevistas, observações e arquivos foram utilizados no 

processo de análise.  

 Questão 

Q1 Quais os principais desafios e barreiras do processo de experimentação que o 

pesquisador encontra no momento de planejar e conduzir um experimento 

controlado? 

Q2 Como uma ferramenta de suporte a experimentos controlados pode trazer 

benefícios aos pesquisadores durante o processo de experimentação? 

Q3 De uma maneira geral, quais os benefícios você espera obter com a utilização 

do ambiente? 

Tabela 4 Guia da entrevista pré estudo de caso com o pesquisador 

 

 Questão 

Q1 Como você julga o modelo de formulário proposto para a formalização do 

experimento? Você considera a ideia e o fluxo simples para o uso? 

Q2 Você teve alguma dificuldade na utilização do formulário de formalização que 

o atrapalhou durante a especificação do experimento? 

Q3 O formulário de formalização lhe forneceu algum texto de ajuda útil durante a 

formalização? Estes textos lhe ajudaram a entender algum conceito o qual você 

não possuía ou não se recordava? 

Q4 Em uma outra oportunidade de utilização da ferramenta, você utilizaria o 

formulário de formalização ou daria preferência pela formalização fora da 

ferramenta? 

Q5 De uma maneira geral, você considera a utilização do formulário de 

formalização um aspecto facilitador no processo de especificação do 

experimento? 
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Q6 Você teria algum comentário adicional, dúvidas, sugestões ou críticas sobre o 

módulo de formalização de experimentos proposto pelo ambiente?   

Tabela 5 Guia da entrevista sobre o módulo de formalização com o pesquisador 

 

 Questão 

Q1 Durante o passo de configuração das variáveis, você teve alguma dificuldade 

no que diz respeito a como a tela foi organizada? Em algum momento você se 

viu perdido em relação ao fluxo projetado para a configuração das variáveis de 

execução do experimento? 

Q2 Existe flexibilidade suficiente durante o processo de configuração do 

experimento para a execução de maneira que se encaixe perfeitamente ao 

design do seu experimento? 

Q3 Como você acha que os participantes se sentiram ao utilizar os guias de 

execução controlados pelo ambiente? 

Q4 A tela de acompanhamento foi útil durante o processo de execução? Existe 

algum dado que você sentiu falta nesta tela? 

Q5 Em uma outra oportunidade de utilização da ferramenta, você adotaria a 

utilização do módulo de execução ou prefere a utilização de outra abordagem 

(papel, por exemplo)?  

Q6 De uma maneira geral, você considera o módulo de execução um aspecto 

facilitador no processo de condução do experimento? 

Q7 Os arquivos gerados pelo módulo de execução contendo formulário de coleta 

de métricas e exportação dos dados gerados auxiliaram facilitando na análise do 

experimento?   

Q8 Você teria algum comentário adicional, dúvidas, sugestões ou críticas sobre o 

módulo de execução de experimentos proposto pelo ambiente?   

Tabela 6 Guia da entrevista sobre o módulo de execução com o pesquisador 
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 Questão 

Q1 Você considera que o ambiente satisfez as expectativas criadas antes da 

utilização? 

Q2 Você considera que o ambiente trouxe algum benefício no processo de 

especificação e condução do experimento controlado? 

Q3 Quais os pontos que você consideraria os principais pontos positivos e 

negativos sobre o ambiente? 

Q4 Em uma outra oportunidade, você adotaria a utilização da ferramenta?  

Q5 Você teria algum comentário adicional, dúvidas, sugestões ou críticas sobre o 

ambiente de suporte a execução de experimentos proposto pelo ambiente?   

Tabela 7 Guia da entrevista pós-experimento com o pesquisador 

 

 Questão Tipo Opções 

Q1 Como você classifica a organização 

de interface proposta para o módulo 

de execução das atividades? 

escolha única Muito bom; Bom; 

Satisfatório; Ruim, Muito 

ruim 

Q2 Como você classifica a sua 

experiência de utilização do guia de 

atividades proposto pelo ambiente? 

escolha única Muito bom; Bom; 

Satisfatório; Ruim, Muito 

ruim 

Q3 Com que frequência você ficou 

confuso em relação ao elementos 

de interface e como eles se 

apresentam? 

escolha única Com alta frequência; 

Com frequência; Às 

vezes; Raramente; Nunca 

Q4 Foi mais fácil responder as 

atividades com uma ferramenta de 

apoio do que seria seguindo um 

guia impresso. 

escolha única Concordo fortemente; 

Concordo; Neutro; 

Discordo; Discordo 

fortemente 
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Q5 Críticas e Sugestões  texto livre -- 

Tabela 8 Questionário pós-experimento aplicado com os participantes 

 

 Anál ise  dos  Dados   5.1.6

A variedade de itens de coleta de dados faz com que seja possível a coleta cruzada 

de algumas métricas que desejamos analisar. As entrevistas, questionários, arquivos e 

observações coletadas, serão utilizados para organizar uma tabela de dados 

interpretados a partir do conjunto de informações nos artefatos. Para analisar como o 

ambiente proposto se portou diante de um cenário de aplicação real, os dados extraídos 

serão analisados e categorizados. Um dos principais dados de que estamos interessados 

é chamado de problema, divididos e categorizados de acordo com o modelo proposto 

na Tabela 9. 

Categoria Descrição 

Defeito Toda e qualquer observação de problemas de execução da 

ferramenta, que impeçam o usuário de efetuar uma ação 

devida na ferramenta, sem apresentar um fluxo alternativo 

aceitável, será considerada um defeito.  

Usabilidade Toda característica de fluxo de tela, layout ou qualquer 

problema que impeça o usuário de utilizar a ferramenta com 

facilidade, será considerada um problema de usabilidade. 

Requisito Todo problema que envolva uma funcionalidade que não 

satisfaz os critérios de aceitação elencados na seção de 

requisitos, serão categorizadas como problema de requisitos. 

Tabela 9 Estrutura de categorização dos problemas identiicados 

 

Além dos problemas, o estudo de caso visa coletar informações que visam a 

melhoria do ambiente, estas informações englobam toda observação que, apesar de 

não comprometer o processo, poderia torná-lo mais eficiente e eficaz em algum aspecto. 

As melhorias do ambiente levantadas durante o processo serão categorizadas e divididas 

de maneira semelhante aos problemas, assim como pode ser observado na Tabela 10.  
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Categoria Descrição 

Usabilidade Toda melhoria de fluxo de tela, layout ou qualquer alteração 

que ajude o usuário a utilizar o ambiente  com maior 

facilidade. 

Requisito Toda sugestão de funcionalidade que não estão elencados na 

seção de requisitos e que podem melhorar o ambiente no 

suporte à experimentação. 

Tabela 10 Estrutura de categorização de melhorias para ambiente 

  

A estrutura de categorização dos dados pode alterar caso algum dado relevante 

surja durante o processo de análise dos resultados. Sendo assim, a análise ocorrerá de 

forma dinâmica e será reportadas adiante.  

 Ameaças  à  Val idade  5.1.7

As ameaças à validade representam situações que podem invalidar o resultado do 

experimento em alguma situação específica. As ameaças são divididas em quatro 

classes: (i) interna, (ii) externa, de (iii) construção e de (iv) conclusão. Ameaças internas 

influenciam na confiabilidade dos resultados gerados no estudo, devido a falta de 

controle ou falha no design dos fatores. Ameaças externas influenciam na falha de 

generalização dos resultados quando fora do escopo do estudo. Ameaças de construção 

influenciam no resultado gerado das observações em relação às hipóteses levantadas 

durante o planejamento. Ameaças de conclusão influenciam na confiança de que o 

tratamento utilizado é de fato o causador dos efeitos nas saídas observadas (Wohlin, 

Runeson, Höst, Ohlsson, Regnell, & Wesslén, 2012). 

Senso assim, as próximas seções listam sa ameaças identificadas e as ações 

correspondentes para mitigá-las. 

5.1 .7 .1  Ameaças  de  cons trução  

Seleção dos participantes: os resultados são dependentes das pessoas entrevistadas 

e a falta de experiência podem gerar opiniões equivocadas. Para obter o melhor 
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resultado possível, foi selecionado um pesquisador do curso de doutorado da 

universisade que possuía experiências recentes em processos de estudos empíricos. 

Viés de reação: existe o risco de que a presença do pesquisador do estudo de caso 

influencie no resultado, obtendo resultados favoráveis devido ao comportamento 

tendencioso. Para diminuir este problema, o pesquisador se fez presente sem opinar ou 

interagir com nenhum participante do experimento, apenas observando e fazendo 

anotações de maneira discreta. 

Corretude das entrevistas: as questões das entrevistas podem ser mal entendidas 

ou as respostas mal interpretadas, resultando em respostas equivocadas. Para evitar isto, 

as perguntas foram transcritas e o pesquisador do experimento teve que validar as 

respostas, fazendo correções se julgasse necessário. 

5.1 .7 .2  Ameaças  in ternas  

Falta de dados quantitativos: existe o risco dos dados quantitativos utilizados não 

serem suficientes para uma conclusão, entretanto os dados coletados foram analisados 

para gerar também dados quantitativos relevantes para as questões de pesquisa. Vale 

salientar que o resultado do estudo é proveniente principalmente de análise qualitativa 

dos dados, sendo a análise quantitativa usada como uma fonte adicional de evidências. 

Inferencias sobre o resultado: existe a possibilidade do pesquisador do 

experimento fazer inferências sobre o resultado por falta de parâmetros, gerando 

resultados inválidos por falta de experiência prévia. Para diminuir este risco, o 

pesquisador foi convidado a utilizar suas experiências recentes como parâmetro. Além 

disto, as entrevistas anteriores eram sempre revisadas com o pesquisador, para reforçar a 

evolução do processo. 

5.1 .7 .3  Ameaças  ex ternas  

Pesquisador específico: o fato do estudo de caso ter ocorrido com apenas um 

pesquisador (uma unidade de análise). Foi impossível encontrar outros pesquisadores 

que se encaixaram com os requisitos de seleção do caso, entretanto, para minimizar esta 

ameaça, o contexto do caso selecionado foi explicado para facilitar o entendimento de 

como os resultados aqui encontrados podem se aplicar para outro contexto específico. 
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Além disto, foram utilizados dados de várias fontes de dados, para validar a opinião do 

pesquisador. 

5.1 .7 .4  Ameaças  de  conclusão  

Interpretação dos dados: o resultado pode ser influenciado pela interpretação dos 

dados pelo pesquisador do estudo de caso, inserindo um viés de interpretação. Para 

mitigar esta ameaça, o estudo foi planejado para coletar dados de diversas fontes e 

tornar possível a triangulação destes dados. 

 Apresentação dos  Dados  Cole tados  5.1.8

Conforme abordado na seção anterior, no estudo de caso foram coletados dados de 

diversas fontes. Nesta seção os dados serão organizados em tabelas para melhor 

visualização e interpretação.  

A Tabela 11 organiza os dados transcritos da entrevista feita com o pesquisador 

antes do início do experimento. Esta entrevista, evidenciada na Tabela 4, teve o objetivo 

de obter a expectativa do pesquisador em relação ao ambiente de suporte a 

experimentos controlados. 

Questão Resposta 

Q1 - Quais os principais 

desafios e barreiras do processo 

de experimentação que o 

pesquisador encontra no 

momento de planejar e conduzir 

um experimento controlado?  

“Os desafios encontrados são como planejar o 

experimento de forma que seja de fácil execução e 

quais os recursos/detalhes são necessários para o 

planejamento. A barreira principal é a falta de 

softwares que auxilie o pesquisador/estudante a 

fazer o planejamento de forma adequada.” 

Q2 - Como uma ferramenta de 

suporte a experimentos 

controlados pode trazer 

benefícios aos pesquisadores 

durante o processo de 

experimentação? 

“A ferramenta pode auxiliar no planejamento, 

ganho em tempo e produtividade, diminuição de 

erros no decorrer do planejamento e facilitando a 

análise dos resultados. O benefício será a 

visualização de toda a estrutura do experimento, 

por exemplo, questões de pesquisa, ameaças à 

validade, variáveis dependentes e independentes, 
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entre outros. Toda essa estrutura estará visível 

para os participantes.” 

Q3 - De uma maneira geral, 

quais os benefícios você espera 

obter com a utilização do 

ambiente? 

“Facilidade no planejamento, produtividade (irei 

gastar menos tempo planejando, pois a ferramenta 

apresenta as propriedades/elementos essências do 

experimento), e facilidade de análise dos 

resultados.” 

Tabela 11 Transcrição da entrevista pré estudo de caso com o pesquisador 

 

A Tabela 12 organiza os dados transcritos da entrevista feita com o pesquisador 

após a utilização do módulo de formalização, no momento em que o pesquisador 

terminou de fazer todos os ajustes e correções do planejamento do experimento. 

Evidenciada na Tabela 5, a entrevista teve como objetivo captar a experiência e opinião 

do pesquisador sobre o módulo de formalização. 

 

Questão Resposta 

Q1 - Como você julgaria o 

modelo de formulário proposto 

para a formalização do 

experimento? Você considera a 

ideia e o fluxo simples para o 

uso? 

“O modelo de formulário é adequado e facilita o 

planejamento do experimento. Com a utilização 

desse formulário o pesquisador sabe o que deve 

ser trabalhado no experimento.” 

Q2 - Você teve alguma 

dificuldade na utilização do 

formulário de formalização que 

o atrapalhou durante a 

especificação do experimento? 

“As dificuldades encontradas foram: em alguns 

momentos ao esquecer de salvar o que estava 

sendo realizado em uma determinada situação e 

fosse fazer outra atividade, a ferramenta não 

disponibilizava um “alerta” para indicar ao 

usuário a necessidade de salvar a atividade em 

questão; outro ponto é a falta de campo para 

indicar se uma determinada tópico é obrigatório 

ou opcional. Outro ponto se refere ao uso dos 
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questionários, não existe a possibilidade de inserir 

um rótulo ou cabeçalho para separar dois 

questionários, isso pode gerar confusão pelos 

participantes do experimento no momento de 

responder aos questionários, principalmente 

quando o mesmo possui um número elevado de 

questões.” 

Q3 - O formulário de 

formalização lhe forneceu algum 

texto de ajuda útil durante a 

formalização? Estes textos lhe 

ajudaram a entender algum 

conceito o qual você não possuía 

ou não se recordava? 

“Sim, os hints ao lado dos campos auxilia no 

momento das dúvidas. Os hints ajudaram a 

entender sobre os campons que eu não conhecia.” 

Q4 - Em uma outra 

oportunidade de utilização da 

ferramenta, você utilizaria o 

formulário de formalização ou 

daria preferência pela 

formalização fora da 

ferramenta? 

“Utilizaria a ferramenta, pois facilita e diminui o 

tempo de planejamento do experimento.” 

Q5 - De uma maneira geral, 

você considera a utilização do 

formulário de formalização um 

aspecto facilitador no processo 

de especificação do 

experimento? 

“Sim” 

Q6 - Você teria algum 

comentário adicional, dúvidas, 

sugestões ou críticas sobre o 

módulo de formalização de 

“Algumas sugestões são: (i) Possibilidade exportar 

em Word o planejamento do experimento; (ii) 

Definir o que deve ser obrigatório ou opcional nos 

campos da formalização do experimento; (iii) 
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experimentos proposto pelo 

ambiente?  

Inserir rótulos para separar os formulários 

aplicados aos participantes do experimento.” 

 

Tabela 12 Transcrição da entrevista sobre módulo de formalização com o pesquisador 

 

Durante o processo de formalização do experimento, toda a utilização do ambiente 

feita pelo pesquisador foi observada com o objetivo de obter dados sobre a utilização da 

ferramenta, tais como, dúvidas e reação do usuário em algumas situações. Este processo 

de formalização foi realizado em dois dias, cada detalhe da utilização do sistema pelo 

pesquisador foi observado e anotado, os resultados podem ser visualizados na Tabela 

13, para o primeiro dia, e Tabela 14, para o segundo dia. 

Observação Descrição do ocorrido 

OBS01 Durante vários momentos o pesquisador se confundiu com o botão de 

salvar o elemento sendo editado e navegou para a edição de outros 

elementos do experimento, sem salvar o trabalho efetuado e perdendo 

aquela alteração. Isto ocorreu 3 vezes. 

OBS02 Alguns elementos da formalização tem um relacionamento de OR, 

como por exemplo no caso de SimpleAbstract e 

StructuredAbstract. Estes elementos não podem coexistir no 

experimento sendo formalizado, uma validação da ExpDSL. Esta 

situação só fica evidente para o pesquisador quando um dos 

elementos foi criado e os botões para criar os demais elementos 

foram desabilitados. Neste caso, foi observado que o pesquisador não 

entendeu o motivo dos botões terem sido desabilitados. 

OBS03 A relação de multiplicidade e obrigatoriedade entre os elementos não 

está clara para o pesquisador, isto gerou alguns questionamentos de 

quais os elementos eram obrigatórios em alguns momentos da 

formalização. 

OBS04 O pesquisador ficou confuso sobre o significado dos elementos 

Variável Dependente e Fator, sendo que ele demorou muito para 
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procurar sanar sua dúvida nos hints dos campos destes elementos. 

OBS05 Percebeu-se uma certa indecisão no momento de selecionar o valor 

para o element ScaleType. Neste caso, os hints não foram suficientes 

para sanar as dúvidas e o pesquisador só teve mais segurança após 

consultar sobre os tipos de escala na internet. 

OBS06 O participante não se acostumou facilmente com o conceito Range 

da ExpDSL. Por exemplo, ele se esqueceu que os valores do Fator 

são colocados no elemento Range. Este comportamento foi 

identificado diversas vezes, ocorrendo com bastante frequência. 

OBS07 O pesquisador efetuou algumas perguntas sobre o ambiente em 

alguns moemento, sendo elas: 

• “Pode ter os dois SimpleAbstract e StructuredAbstract?” 
• “É obrigatório ter Objetivo?” 
• “O que é variável dependente?” 
• “JogoA é um fator?” 

OBS08 As mensagens de validação do experimento, geradas pela ExpDSL, 

não estão formatadas para um fácil entendimento, gerando uma 

estrutura de mensagem complexa para a leitura e de difícil 

rastreabilidade para o campo que gerou o erro na validação. 

Tabela 13 Observações coletadas no primeiro dia de formalização do experimento 

 

Observação Descrição do ocorrido 

OBS01 Durante vários momentos o pesquisador se confundiu com o botão de 

salvar o elemento sendo editado e navegou para a edição de outros 

elementos do experimento, sem salvar o trabalho efetuado e perdendo 

aquela alteração. Isto ocorreu 2 vezes. 

OBS02 Para os relacionamentos de multiplicidade onde um elemento possui 

mais de um relacionamento com outro elemento, foi utilizado o 

campo do tipo SelectMultiple do HTML. Foi observado que este 

componente não parece ser muito intuitivo, sendo necessário 

pressionar a tecla ctrl para selecionar mais de um valor, o que gerou 
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confusão em alguns momentos para o pesquisador. 

OBS03 Em um certo momento o navegador fechou de maneira inesperada, 

sem o pesquisador salvar algumas alterações, e ele perdeu uma parte 

do trabalho que estava sendo feito. 

Tabela 14 Observações coletadas no segundo dia de formalização do experimento 

 

Após a formalização do experimento, o pesquisador deu início a fase de execução, 

este processo envolve toda configuração da estrutura de execução, traduzido nas 

seguintes atividades: (i) configuração dos artefatos envolvidos em cada tarefa a ser 

executada pelos participantes; (ii) escolha e cadastro dos participantes que irão executar 

o experimento e (iii) aleatorização dos participantes de acordo com o design 

especificado pelo pesquisador (DoE). Além disto, nesta fase ocorreu a aplicação dos 

tratamentos aos participantes, onde o pesquisador optou por usar a estrutura de 

execução dos workflows. O pesquisador contou também com a estrutura de 

acompanhamento das tarefas e da exportação dos dados coletados no experimento para 

serem analisados externamente à ferramenta. 

A utilização do ambiente também foi monitorada durante a fase de execução. 

Assim como na fase anterior, toda essa utilização, feita pelo pesquisador e pelos 

participantes envolvidos, foi analisada e anotada com o objetivo de obter dados sobre a 

utilização do módulo de execução. A execução do experimento foi desempenhada em 

dois dias, os resultados das observações podem ser visualizados na Tabela 15, para 

dados do primeiro dia. Para o segundo dia não houve nenhum problema ou observação 

que saísse do normal da execução do experimento, ocorrendo sem nenhum tipo de 

problema. 

Observação Descrição do ocorrido 

OBS01 A opção por configurar um design em Completamente Aleatorizado 

em Blocos, sendo que a variável de bloco seria o próprio participante 

e este participante executaria todos os tratamentos nesse bloco, foi 

bloqueada pela validação da ferramenta que apenas permite que cada 

participante só execute um tratamento em cada bloco. Sendo assim, o 

pesquisador teve que optar pela configuração manual dos 
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tratamentos, o que ocorreu de forma satisfatória para as necessidades 

do pesquisador. 

OBS02 Após configurar o experimento e seus participantes, o pesquisador 

selecionou a opção que libera o experimento para execução, ativando 

o botão “Start”, neste momento todos participantes já estavam 

autenticados na ferramenta e não obtiveram acesso ao experimento. 

Apenas após efetuar o logout e se autenticar na ferramenta o 

participante teve acesso à execução do experimento. 

OBS03 Nos questionários criados pelo pesquisador, haviam questões que 

deveriam ser opcionais, entretanto o sistema solicitou aos 

participantes preencher todos os campos, tendo que escrever o texto 

“não se aplica” para as questões que não haviam respostas. 

OBS04 Os questionários apresentaram erros de codificação nos caracteres 

especiais como “ç” e tambbém nas palavras acentuadas.  

Tabela 15 Observações coletadas no primeiro dia de execução do experimento  

 

Ao final da execução, os participantes responderam um pequeno questionário sobre 

a ferramenta, com o objetivo de coletar a percepção de cada participante sobre as telas e 

a organização do sistema de workflows gerado para a execução dos tratamentos. Os 

dados coletados neste formulário podem ser visualizados na Tabela 16. Vale salientar 

que apenas os participantes que estiveram presente nos dois dias de execução puderam 

responder o questionário, que foi abordado anteriormente na Tabela 8. 

Participante Q1 - Como 
você 
classifica a 
organização 
de interface 
proposta 
para o 
ambiente de 
execução 
das 
atividades? 

Q2 - Como 
você 
classifica a 
sua 
experiência 
de 
utilização 
do guia de 
atividades 
proposto 
pelo 
ambiente? 

Q3 - Com 
que 
frequência 
você ficou 
confuso em 
relação ao 
elementos de 
interface e 
como eles se 
apresentam? 

Q4 - É 
mais fácil 
responder 
as 
atividades 
com uma 
ferramenta 
de apoio do 
que seria 
seguindo 
um guia 
impresso 

Q5 - 
Críticas 
e 
Sugestõ
es 
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P1 Bom Satisfatório Às vezes Neutro  
P2 Muito bom Muito bom Nunca Concordo 

fortemente 
 

P3 Muito bom Bom Raramente Concordo 
fortemente 

 

P4 Muito bom Muito bom Às vezes Concordo 
fortemente 

 

P5 Bom Bom Nunca Concordo  
P6 Muito bom Muito bom Nunca Concordo  

Tabela 16 Questionário de opinião dos participantes sobre o módulo de execução 

 

Posteriormente ao término do experimento, imediatamente após a finalização da 

fase de execução experimento, uma nova entrevista foi conduzida com o pesquisador, 

desta vez com o objetivo de captar a experiência e opnião deste em relação ao módulo 

de execução de experimentos. A Tabela 17 organiza os dados transcritos desta 

entrevista, que teve suas questões evidenciadas na Tabela 6. 

Questão Resposta 

Q1 - Durante o passo de 

configuração das variáveis, você 

teve alguma dificuldade no que 

diz respeito a como a tela foi 

organizada? Em algum momento 

você se viu perdido em relação o 

fluxo projetado para a 

configuração das variáveis de 

execução do experimento? 

“A tela está organizada de uma forma que auxilia 

o planejamento do estudo. Inicialmente tive uma 

pequena dificuldade relacionada ao processo de 

adaptação com a ferramenta, mais logo o 

processo fluiu naturalmente.” 

 

 

Q2 - Existe flexibilidade 

suficiente durante o processo de 

configuração do experimento para 

a execução de maneira que se 

encaixe perfeitamente ao design 

do seu experimento? 

“Sim. Mesmo não satisfazendo ao design 

desejado, a opção manual resolveu o problema.” 

Q3 - Como você acha que os seus 

participantes se sentiram ao 

“Os participantes se sentiram confortáveis na 

execução do estudo, e depois de uma simples 
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utilizar os guias de execução 

controlados pelo ambiente? 

explicação de como utilizar a ferramenta o 

estudo fluiu sem dificuldades.” 

Q4 - A tela de acompanhamento 

foi útil durante o processo de 

execução? Existe algum dado que 

você sentiu falta nesta tela? 

“A tela foi útil e necessária para o 

acompanhamento da execução do experimento. 

Com a tela deu para acompanhar se os alunos 

estavam realmente executando as atividades 

propostas no experimento.” 

Q5 - Em uma outra oportunidade 

de utilização da ferramenta, você 

adotaria a utilização do módulo de 

execução ou prefere a utilização 

de outra abordagem (Papel por 

exemplo)? 

“Utilizaria a ferramenta, pois, a mesma auxilia 

muito no planejamento e no acompanhamento da 

execução do estudo.” 

Q6 - De uma maneira geral, você 

considera o módulo de execução 

um aspecto facilitador no 

processo de condução do 

experimento? 

“Sim, me ajudou durante todo o processo, 

auxiliando no controle da execução e facilitando 

na coleta dos dados” 

Q7 - Os arquivos gerados pelo 

módulo de execução contendo 

formulário de coleta de métricas e 

exportação dos dados gerados 

auxiliaram facilitando na análise 

do experimento?   

“Sim, na organização dos dados 

automaticamente no excel para análise.” 

Q8 - Você teria algum comentário 

adicional, dúvidas, sugestões ou 

críticas sobre o módulo de 

execução de experimentos 

proposto pelo ambiente? 

“Algumas sugestões são: 

• Possibilidade exportar em World o 
planejamento do experimento; 

• Definir o que deve ser obrigatório ou 
opcional nos campos da formalização do 
experimento; 

• Inserir rótulos para separar os 
formulários aplicados aos participantes 
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do experimento. 
 

Para o módulo de execução não há necessidade 

de alterações.” 

Tabela 17 Transcrição da entrevista sobre módulo de execução com o pesquisador 

 

Para finalizar, após todo o processo de experimentação uma última entrevista foi 

conduzida com o pesquisador do experimento, desta vez o objetivo foi  de obter uma 

visão geral da ferramenta do ponto de vista do pesquisador. Para isto, todo o material 

coletado de observações, questionários e entrevistas citados anteriormente foram 

revisados com o pesquisador, incluindo a primeira entrevista onde foi capturado a 

perspectiva que ele tinha sobre a ferramenta antes de utilizá-la. Esta última entrevista foi 

abordada primeiramente na Tabela 7 e o resultado da transcrição das respostas obtidas 

pode ser visualizado na Tabela 18. 

Questão Questão 

Q1 - Você considera que o 

ambiente satisfez as 

expectativas criadas antes da 

utilização? 

“Sim, de uma maneira geral” 

Q2 - Você considera que o 

ambiente trouxe algum 

benefício no processo de 

especificação e condução do 

experimento controlado? 

“Facilitou no processo de criação do experimento, 

com a estrutura do formulário de cadastro de 

experimento. Facilitou também no processo de 

condução e acompanhamento através dos guias de 

atividades e da tela de acompanhamento” 

 

Q3 - Quais os pontos que 

você consideraria os 

principais pontos positivos e 

negativos sobre o ambiente? 

“Positivos: 

• Facilita o planejamento do estudo, 
funcionando como um guia; 

• Facilita no acompanhamento da execução e 
na coleta de dados; 
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Negativos: 

• Não exporta para Word.” 

 

Q4 - Em uma outra 

oportunidade, você adotaria a 

utilização da ferramenta? 

“Sim.” 

 

Q5 - Você teria algum 

comentário adicional, 

dúvidas, sugestões ou críticas 

sobre o ambiente de suporte a 

execução de experimentos 

proposto pelo ambiente? 

“Seria útil que a ferramenta fosse mais flexível na 

criação dos questionários, possibilitando a utilização 

de rótulos para separar um questionário de outro, 

definir se um campo é obrigatório ou não… 

facilitaria mais a utilização da mesma e também se 

exportasse para Word” 

 

Tabela 18 Transcrição da entrevista pós-experimento com o pesquisador 

 

Além dos dados coletados nos questionários, entrevistas e observações já abordados 

anteriormente nesta seção, o arquivo resultante da formalização do experimento também 

foi utilizado. Este arquivo pode ser visualizado no Apêndice II, a formalização nele 

representada foi utilizada para análise de corretude da especificação, onde, com o 

auxílio do pesquisador, foram analisados se o resultado obtido no arquivo estava de 

acordo com a ideia do experimento e refletia exatamente os dados desejados. 

A próxima seção aborda os dados apresentados e como eles serão organizados e 

analisados para derivar conclusões no estudo.  

 Anál ise  dos  Dados  e  Conclusão 5.1.9

Nesta seção será apresentado o resultado da análise e interpretação dos dados, 

evidenciando o processo de obtenção de evidências  e como essas evidências foram 

interpretadas para gerar conclusões relacionadas às hipóteses. 
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5.1 .9 .1  In terpre tação dos  dados  

O objetivo básico da análise é, como em qualquer outra análise, tirar conclusões a 

partir dos dados, mantendo uma clara cadeia de provas (Runeson, Host, Rainer, & 

Rengell, 2012), para isto, análises quantitativas e qualitativas podem ser abordadas 

durante a interpretação dos dados. 

Para chegar às conclusões do estudo, é preciso preparar os dados, filtrando 

informações que servirão como evidência para ajudar a responder as questões de 

pesquisa, este processo ocorre paralelamente à coleta de dados e pode resultar em 

alterações e surgiemento de novas hipóteses, assim como explicado por Runeson 

(Runeson, Host, Rainer, & Rengell, 2012). 

A análise qualitativa aqui proposta leva em consideração dois aspectos problemas 

e melhorias do ambiente, assim como apresentado na seção 5.1.6. Os problemas foram 

classificados em três categorias:  (i) defeito, (ii) usabilidade e (iii) requisito, as 

melhorias foram classificadas em duas categorias:  (i) usabilidade e (ii) requisito. O 

resultado do levantamento destes dados pode ser observado na Tabela 19, para os 

problemas, e Tabela 20, para as melhorias. Perceba que cada item está relacionado a um 

conjunto de referências com as fontes de dados que o gerou, sendo derivados das 

observações, das entrevistas ou dos questionários aplicados, cujos resultados foram 

apresentados na seção anterior. Estes itens serão discutidos na próxima seção e servirão 

como base das conclusões elaboradasno estudo. 

Problemas 

Id Descrição Categoria Referências 

P1 O botão “Update”, que representa 

a ação de confirmar as alterações 

do elemento que está sendo 

editado no formulário de 

formalização, não apresenta boa 

usabilidade. 

Usabilidade Tabela 12 (Q2) 

Tabela 13 (OBS01) 

Tabela 14 (OBS01) 

 

P2 As mensagens de validação do Usabilidade Tabela 13 (OBS08) 
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formulário de formalização do 

experimento não é de fácil 

entendimento  e nem de fácil 

rastreabilidade para o elemento 

que gerou o erro de validação. 

 

P3 O sistema não apresenta 

indicação para campos ou 

elementos obrigatórios no 

formulário de formalização, 

ficando evidente para o usuário 

somente no momento da 

validação ao salvar o 

experimento. 

Usabilidade Tabela 12 (Q2, Q6) 

Tabela 13 (OBS03, 

OBS07) 

Tabela 17 (Q8) 

Tabela 18 (Q5) 

 

P4 O sistema não apresenta 

indicação para elementos que são 

de relação OU EXCLUSIVO no 

formulário de formalização, não 

ficando evidente para o usuário 

que ele só poderia criar um destes 

elementos no formulário. 

Usabilidade Tabela 13 (OBS02, 

OBS07) 

 

P5 Os conceitos ou nomes de alguns 

elementos no formulário de 

formalização não são de fácil 

entendimento, requerendo 

consulta na documentação da  

ExpDSL para seu entendimento e 

utilização. O sistema não inclui a 

documentação da ExpDSL e os 

hints de ajuda não são suficientes 

em alguns casos. 

Requisito Tabela 13 (OBS04, 

OBS05, OBS06, 

OBS07) 
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P6 O processo de formalização do 

experimento pode levar um tempo 

considerável, fazendo com que o 

pesquisador efetue muitas edições 

no modelo sem efetivamente 

salvá-las. Este longo tempo no 

formulário de formalização pode 

estar propício a problemas que 

façam o navegador fechar, 

fazendo com que o pesquisador 

perca as alterações efetuadas caso 

não tenha lembrado de salvar. 

Usabilidade Tabela 14  (OBS03) 

P7 A distribuição automática dos 

participantes não ocorreu com 

sucesso para o caso de um design 

Completamente Aleatorizado em 

Blocos em que um participante 

execute mais de um tratamento 

em cada bloco.  

Defeito Tabela 15 (OBS01) 

P8 Os participantes tiveram que fazer 

logout seguido de login na 

ferramenta para ter acesso à 

execução do experimento. 

Defeito Tabela 15 (OBS02) 

P9 O sistema não permite a 

utilização de questões opcionais 

nos questionários. 

Defeito Tabela 15 (OBS03) 

Tabela 19 Problemas evidenciados durante o processo de execução do estudo de caso 

  

Melhorias 
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Id Descrição Categoria Referências 

M1 O sistema deve possibilitar a 

divisão dos questionários em 

seções. 

Requisito Tabela 12 (Q2, Q6) 

Tabela 17 (Q8) 

Tabela 18 (Q3) 

M2 Exportar o planejamento do  

experimento para PDF/Word. 

Requisito Tabela 12 (Q6) 

Tabela 17 (Q8) 

Tabela 18 (Q3) 

M3 Alterar os componentes HTML 

do tipo SelectMultiple para 

Checkboxes.  

Usabilidade Tabela 14  (OBS02) 

Tabela 20 Melhorias indicadas durante o processo de execução do estudo de caso 

5 .1 .9 .2  Discussões  

Nesta seção, os dados apresentados anteriormente serão discutidos e analisados, 

com o objetivo de interpretar e levantar observações conclusivas, que serão úteis para a 

verificação das questões de pesquisa e hipóteses. Primeiramente, cada problema e 

melhoria identificados serão comentados e, logo após, gráficos e dados quantitativos 

serão extraídos para o embasamento das conclusões. 

Durante o processo de execução do estudo de caso, 9 problemas foram 

identificados. O problema P1 nos mostra que a tela de formalização do experimento 

forneceu dificuldades de usabilidade para o pesquisador, pois algumas vezes ele 

esqueceu de clicar nos botões “Update and continue” ou “Update and back”, que 

confirmam as alterações do elemento sendo editado, perdendo as alterações feitas 

naquele elemento ao iniciar uma nova ação. A Figura 24 mostra a organização da tela 

do formulário de formalização, neste caso, a edição de uma Task. Para solucionar o 

problema, foi constado que seria muito útil informar ao usuário com um alerta, caso ele 

estivesse saindo da tela de edição de  um elemento e este elemento contivesse dados não 

salvos. Esta solução gerou a tarefa TP1,  descrita na Tabela 21. 
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O problema P2 evidencia que as mensagens de validação geradas pela ExpDSL 

devem ser tratadas e melhor formatadas para facilitar o entendimento do pesquisador, a 

Figura 25 mostra um exemplo destas mensagens. A solução para este problema está 

representada na tarefa TP2,  descrita na Tabela 21. 

O ítem P3 revelou que a falta de indicadores para campos obrigatórios gerou erros 

desnecessários de validação, sendo que o pesquisadou deixava campos em branco por 

não saber que eram de preenchimento obrigatório. A Figura 24 exemplifica bem este 

caso, sendo que o campo “name” é de preenchimento obrigatório e não há indicação 

evidente para isto. A tarefa TP3, da Tabela 21, levanta que um simples asterisco no 

label do campo resolveria o problema. 

 

Figura 24 Fragmento do formulário de formalização na tela de criar/editar uma Task 
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Figura 25 Fragmento da tela de detalhes de um experimento salvo com erros de 

validação 

 

 

O ítem P4 pode ser visualizado na Figura 26, observe que antes os botões “Add 

Simple Abstract” e “Add Structured Abstract” estavam ativos e, após criar um 

“Structured Abstract”, estes botões foram desabilitados, significando que a formalização 

do experimento só permite uma instância destes dois elementos, não permitindo a 

criação dos dois. Perceba que não há nenhum indicador desta situação antes dos botões 

serem desabilitados. Para resolver este problema, uma possível solução seria agrupar 

estes botões e indicar a relação de unicidade utilizando a palavra “ou”, isto está melhor 

descrito na tarefa TP4, da Tabela 21. 
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Figura 26 Exemplo de elementos OU EXCLUSIVOS 

 

O problema P5 representa um problema de requisito, deixando bem claro a 

necessidade de se anexar  a documentação da ExpDSL ao ambiente, com uma 

explicação mais detalhada de cada conceito da linguagem, a tarefa TP5 da Tabela 21 

registra esta solução. 

P6 nos indica que situações inexperadas que provoquem o fechamento do 

navegador podem acontecer a qualquer momento, fazendo com que o pesquisador deva 

clicar constantemente no botão “Save”, visível na Figura 24, para consolidar as 

mudanças que estão sendo feitas e armazenar as alterações nos elementos do 

experimento. Para minimizar este problema, o sistema deve efetuar o salvamento 

automático do experimento periodicamente, isto foi descrito no item  TP6 da Tabela 21. 

Um defeito foi demonstrado pelo ítem P7, que relata que o sistema não foi capaz de 

distribuir os participantes no caso de um design Completamente Aleatorizado em 

Blocos em que um participante execute mais de um tratamento no bloco; tal 

comportamento foi considerado uma falha no algorítmo de distribuição que deve ser 

corrigido, assim como motra o item TP7 da Tabela 21. 

O ítem P8 descreve um defeito encontrado no módulo de execução, ele nos mostra 

que o refresh da página de listagem dos tratamentos a serem executados por um 

participante não está recarregando os dados do banco de dados, provavelmente devido 

ao armazenamento de algum dado na sessão do usuário. Para solucionar esse problema 

uma atividade de correção foi escrita na Tabela 21, a atividade TP8. 
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O ítem P9 surgiu devido à necessidade do pesquisador de criar questões opcionais 

em seus questionários. Apesar do modelo da ExpDSL definir este requisito, as 

transformações não refletiram este aspecto nos arquivos gerados para o módulo de 

execução, representando um defeito na DSL que se estendeu para o ambiente. A 

atividade TP9 registra a atividade para corrigir este problema. 

Além dos problemas que precisam ser corrigidos, os dados coletados no estudo de 

caso nos mostram melhorias indicadas pelo pesquisador, sendo uma melhoria de 

usabilidade e duas de requisito. A melhoria M1 mostra a necessidade do pesquisador de 

dividir o seu questionário em seções, para agrupar questões de contexto semelhantes e 

separar questões de contextos distintos. M2 representa um requisito que já havia sido 

observado e listado na seção 4.2.5, mas que ainda não foi implementado, evidenciando a 

necessidade de se exportar o planejamento para Word e PDF. A melhoria M3 foi 

observada a partir do comportamento do usuário ao utilizar o sistema e nos fez perceber 

que o componente HTML Checkbox é mais adequado para selecionar vários itens do 

que o componente Select Multiple. Todas essas melhorias também foram mapeadas em 

tarefas a serem executadas, representadas respectivamente por TM1, TM2 e TM3 na 

Tabela 21. 

Id Tarefa Categoria Módulo 

TP1 Informar ao usuário, através de um alerta, 

caso ele esteja saindo da tela de edição de 

um elemento deixando dados nao salvos, 

fornecendo a opção de salvá-los e sair ou 

sair sem salvar. 

Usabilidade 

 

Formalização 

TP2 Tratar e formatar os erros de validação 

gerados pela ExpDSL, evidenciando o 

conteúdo legível da mensagem e 

informando o campo que gerou o erro de 

validação. 

Usabilidade Formalização 

TP3 Adicionar asteriscos nos campos de 

preenchimento obrigatório no formulário 

Usabilidade Formalização 
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de formalização do experimento. 

TP4 Expressar a relação de OU EXCLUSIVO 

nos botões de adicionar novos elementos 

na fomalização. 

Ex: [Add Simple Abstract] or [Add 

Structured Abstract]  

Usabilidade Formalização 

TP5 Anexar a documentação da ExpDSL ao 

ambiente, com a explicação detalhada de 

cada conceito da linguagem. Adicionar 

links aos hints de ajuda que direcionam o 

usuário para a seção da documentação que 

explica o conceito do qual o hint resume. 

Requisito Formalização 

TP6 O sistema deve efetuar o slavamento 

automático da formalização do 

experimento sempre que possível. Deve 

também informar ao usuário que o 

salvamento automático foi efetuado. 

(exemplo: google docs) 

Usabilidade Formalização 

TP7 Corrigir o algoritmo de distribuição dos 

participantes e dos tratamentos para 

permitir que um participante execute mais 

de um tratamento no bloco. (Remover a 

validação e testar funcionalidade) 

Defeito Execução 

TP8 Corrigir o bug na tela de listagem dos 

tratamentos de um participante cujos 

dados não estão sendo recarregados com o 

refresh da página. 

Defeito Execução 

TP9 Corrigir a implementação da validação dos 

questionários para permitir questões 

Defeito  Formalização 
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opcionais. Esta atividade provavelmente 

terá uma parte de implementação nas 

transformações do projeto da ExpDSL. 

TM1 Permitir a divisão das questões de um 

questionário em seções distintas. Esta 

atividade provavelmente terá uma parte de 

implementação na alteração do modelo da 

ExpDSL. 

Requisito Formalização 

TM2 Permitir a exportação do planejamento do 

experimento para Word e PDF. 

Requisito Exportação 

TM3 Alterar os componentes Select Multiple 

para Checkboxes no formulário de 

formalização. 

Usabilidade Formalização 

Tabela 21 Tarefas a serem executadas para corrigir problemas e implementar 

melhorias de acordo com os dados do estudo de caso 

 

Ao todo foram coletados relatos de 9 problemas e  3 melhorias, a Tabela 21 lista 

as atividades necessárias para corrigir e melhorar o sistema de acordo com estes dados, 

totalizando 12 tarefas. Como pode ser observado na Figura 27, metade das tarefas 

representam melhorias de usabilidade (6 tarefas, todas para o módulo de formalização), 

um quarto de implementação de requisitos (3 tarefas) e um quarto de correção de 

defeitos (3 tarefas). A Figura 28 mostra que a maioria das tarefas estão alocadas para o 

módulo de formalização (9 tarefas), o módulo de execução (2 tarefas) e módulo de 

exportação (1 tarefa) apresentaram juntos apenas um quarto das tarefas. 
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Figura 27 Gráfico representando a quantidade de tarefas por categoria 

 

 

Figura 28 Gráfico representando a quantidade de tarefas por módulo 

 

Analisando cada tarefa, considerando as ocorrências que as geraram e o relato do 

pesquisador responsável por executar o experimento do estudo de caso; constatamos 

que as tarefas TP1, TP2, TP6, TP7 e TM2 são consideradas críticas e prioritárias, 
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indispensáveis para o funcionamento perfeito do ambiente de execução. TP1 e TP6 

resolvem problemas que podem resultar em perda de dados e inconsistência na 

formalização do experimento; TP2 melhora as  mensagens de erros que não viabilizam 

a identificação dos erros no formulário de formalização; TP7 corrige um problema com 

a distribuição dos participantes nos designs em bloco  e TM2 satisfaz a necessidade do 

usuário de obter a formalização do experimento em formatos facilmente legíveis 

(PDF/Word). 

A Figura 29 mostra que das 5 tarefas consideradas críticas, 3 foram relacionadas 

para melhorar a usabilidade, 1 para corrigir um defeito e 1 para implementar um 

requisito. A Figura 30 mostra que o módulo de formalização necessita de 3 tarefas, o 

módulo de execução de 1 e o módulo de exportação de 1. Analisando mais 

profundamente estes dados, foi constatado que todas as tarefas críticas para o módulo de 

formalização são para melhorar a usabilidade, a tarefa para o módulo de execução é de 

correção de defeito, e a tarefa do módulo de exportação para implementação de 

requisito. 

 

Figura 29 Gráfico representando a quantidade de tarefas críticas por categoria 

 

3!1!
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Figura 30 Gráfico representando a quantidade de tarefas críticas por módulo 

 

5 .1 .9 .3  Conclusões  

Os dados coletados no estudo de caso e as análises realizadas na seções anteriores 

são fonte de evidências para a constatação das hipóteses, na tentativa de responder as 

questões de pesquisa apresentadas anteriormente. As opiniões do pesquisador 

responsável pela realização do experimento e dos participantes que participaram do 

experimento, juntamente com as análises dos dados realizadas serão observadas para 

justificar os resultados. Cada questão de pesquisa será abordada separadamente a seguir. 

5 . 1 . 9 . 3 . 1  R Q 1  -  O  f o r m u l á r i o  d e  f o r m a l i z a ç ã o  d e  e x p e r i m e n t o s  

é  i n t u i t i v o  e  c o m p l e t o  s u f i c i e n t e  p a r a  o  p e s q u i s a d o r  

e x p r e s s a r  o  s e u  e x p e r i m e n t o  e x a t a m e n t e  c o m o  e l e  f o i  

i d e a l i z a d o ?  

• Proposição P1: Se o pesquisador utiliza o formulário de formalização de 
maneira fácil, sem necessitar de ajuda para criar o seu projeto experimental, e se 
o projeto experimental do pesquisador é expresso de maneira completa através 
dos campos dos formulários propostos, então o módulo de formalização é 
considerado intuitivo e completo.  

• Hipótese RH1: O formulário de formalização proposto para planejar 
experimentos no ambiente é intuitivo e completo.  

3!1!

1!

Tarefas+críWcas+por+módulo+
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A opinião do pesquisador sobre esta questão de pesquisa, expressa na entrevista 

transcrita na Tabela 12, é favorável, apesar dele citar algumas melhorias e defeitos de 

usabilidades. Analisando a entrevista o pesquisador relatou que o (i) modelo de 

formulário é adequado e facilita o planejamento do experimento, relatou ainda que 

(ii) os hints de ajuda foram úteis para entender sobre os campos que ele não 

conhecia o significado. Além disto, o pesquisador apontou que (iii) utilizaria a 

ferramenta para formalizar os seus futuros experimentos. Entretando, apesar da 

opinião favorável do pesquisador, a interpretação dos dados coletados resultou em 6 

tarefas de melhoria de usabilidade voltadas para o formulario de formalização, sendo 3 

destas tarefas consideradas críticas. Assim, podemos concluir que há evidências 

suficientes para comprovar a hipótese RH1, sendo o formulário de formalização carente 

de melhorias de usabilidade para ser considerado intuitivo. Em relação a completude, o 

pesquisador sentiu falta de questões opicionais nos questionários, fato que reforça a 

negação da hipótese RH1. 

5 . 1 . 9 . 3 . 2  R Q 2  -  A  e s t r u t u r a  d e  g u i a  d e  a t i v i d a d e s ,  f o r n e c i d a  

p e l o  m ó d u l o  d e  e x e c u ç ã o ,  a t e n d e  a o  p l a n o  d e  e x e c u ç ã o  

i d e a l i z a d o  p e l o  p e s q u i s a d o r  e  f a c i l i t a  o  c o n t r o l e  d a  

e x e c u ç ã o  d o  e x p e r i m e n t o ?  

• Proposição P2:  Se o guia de atividades gerado atende as particularidades do 
projeto de execução do experimento, criando uma sequência de atividades 
ordenadas de acordo com o que planejado pelo pesquisador, e se os formulários 
gerados  para os participantes responderem essas atividades favorecerem o 
pesquisador no controle das variáveis de execução do experimento, então o guia 
de atividades atende ao plano de execução idealizado pelo pesquisador e facilita 
o controle da execução do experimento.  

• Hipótese RH2: O ambiente favorece o controle da execução do experimento 
através dos guias de atividades gerados para os participantes. 

A opinião do pesquisador, expressa na entrevista transcrita na Tabela 17, é bastante 

favorável para esta questão de pesquisa. O pesquisador considera que o módulo de 

execução atuou de maneira positiva ajudano durante todo o processo de execução e 

auxiliando no controle da execução através da tela de acompanhamento, utilizada por 

ele para monitorar se os participantes estavam realmente executando as atividades 

propostas no experimento. Apesar do ambiente não ter executado a distribuição dos 

participantes de forma automática, resultando em uma atividade de correção de defeito 

(T7 na Tabela 21), a resposta a questão Q2 na Tabela 17 mostra que a opção manual 
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satisfez a necessidade do pesquisador, gerando a estrutura de execução de acordo com o 

previsto. Sendo assim, consideramos que o resultado do estudo é uma evidência 

favorável à hipótese RH2. 

5 . 1 . 9 . 3 . 3  R Q 3  -  O s  m e c a n i s m o s  d e  c o l e t a  d e  d a d o s  p r o p o s t o s  

( a r t e f a t o s ,  q u e s t i o n á r i o s  e  c a m p o s  d e  d a d o  n a s  

a t i v i d a d e s )  s ã o  s u f i c i e n t e s  p a r a  a  c o l e t a  d e  i n f o r m a ç õ e s  

n o  m ó d u l o  d e  e x e c u ç ã o ?  

• Proposição P3:  O módulo de execução fornecem mecanismos de coleta de 
dados (artefatos, questionários e campos de dado nas atividades) para coletar 
métricas, feedback, variáveis dentre outras informações que o pesquisador 
deseja obter do participante. Se o conjunto de mecanismos elaborados fornecem 
meios suficientes para a coleta dos dados desejados pelo pesquisador, então o 
ambiente favorece a coleta de dados da execução do experimento. 

• Hipótese RH3: O ambiente facilita a coleta de dados de execução do 
experimento. 

O pesquisador utilizou os artefatos e questionários para a coleta de dados do 

experimento. Os participantes tiveram que responder um questionário antes do 

experimento, resolver as atividades propostas e fazer o upload dos arquivos resultantes 

e, no final, responder mais um questionário. De acordo com a entrevista feita com o 

pesquisador, transcrita na Tabela 17, o pesquisador considerou os mecanismos de coleta 

um fator facilitador para a execução experimento. Sendo assim, mesmo encontrando 

uma atividade de correção de defeito (T9 na Tabela 21), considerada não crítica, 

conclui-se que o estudo dá suporte à hipótese RH3, sendo que os mecanismos de coleta 

foram suficientes e facilitaram o processo de coleta de informações. 

5 . 1 . 9 . 3 . 4  R Q 4  -  O s  p a r t i c i p a n t e s  c o n s e g u e m  u t i l i z a r  o  g u i a  d e  

a t i v i d a d e s ,  g e r a d o  p e l o  m ó d u l o  d e  e x e c u ç ã o ,  c o m  

f a c i l i d a d e  e  s e m  r e q u e r e r  o  a u x í l i o  d o  p e s q u i s a d o r ?  

• Proposição P4: Se o guia de atividades gerado pelo módulo de execução oferece 
uma interface fácil e intuitiva, fazendo com que o participante possa completar 
os passos requeridos pelo pesquisador sem a necessidade de ajuda para entender 
a sequencia das atividades, então este guia favorece o participante durante a 
execução do experimento. 

• Hipótese RH4: O guia de atividades favorece o participante na execução do 
experimento através de uma interface fácil e intuitiva.  
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A opinião positiva sobre esta questão de pesquisa foi um consenso entre os 

participantes do experimento, assim como pode ser visualizado nas respostas do 

questionário na Tabela 16. Além disto, o pesquisador observou que os participantes se 

sentiram confortáveis ao utilizar o sistema, necessitando de poucas instruções (Q3 da 

Tabela 17). Isto, somado ao fato de que nenhuma observação gerou atividades 

relacionadas aos guias de execução, dá suporte à hipótese RH4. 

5 . 1 . 9 . 3 . 5  R Q 5  -  O  s i s t e m a  o r g a n i z a  e  e x p o r t a  o s  d a d o s  d e  

m a n e i r a  a  f a c i l i t a r  o  p r o c e s s o  d e  a n á l i s e  d o s  

r e s u l t a d o s ?  

• Proposição P5: Se os dados gerados pelo sistema são exportados da ferramenta 
de uma maneira que facilita o entendimento do pesquisador e auxilia na coleta 
de métricas, assim como na integração com outras ferramentas de análise 
estatística, então o sistema facilita o processo de análise dos resultados. 

• Hipótese RH5: O sistema exporta os dados organizados de uma maneira que 
facilita na coleta de métricas e na integração com ferramentas estatísticas, 
auxiliando o pesquisador na análise dos resultados.  

Para esta questão de pesquisa, apenas a opinião do pesquisador foi considerada, 

sendo que o processo de análise foi feito em um momento posterior e sem 

acompanhamento. Como todos os dados de planilhas foram gerados com sucesso, sendo 

para os questionários, planilha de métricas e resultado das atividades, e o pesquisador 

considerou o fomato de exportação em planilhas do excel adequado e facilitador no 

processo de análise dos dados, consideramos que o resultado suporta a hipótese RH5. 

5 . 1 . 9 . 3 . 6  R Q 6  -  A  a d o ç ã o  d o  a m b i e n t e  f a v o r e c e  n o  t e m p o  d e  

p l a n e j a m e n t o  e  e m  u m  p l a n e j a m e n t o  m a i s  d e t a l h a d o ?  

• Proposição P6.1: Se o pesquisador obtiver uma diminuição do tempo de 
planejamento utilizando o formulário de formalização do experimento e os 
campos de ajuda, então o ambiente favorece no que diz respeito ao tempo.  

• Hipótese RH6.1: O ambiente ajuda na diminuição do tempo de elaboração do 
experimento.  

• Proposição P6.2: Se o formulário de formalização permite lembrar os 
pesquisadores menos experientes de elementos importantes durante a definição 
de um experimento, então o ambiente favorece na criação de um experimento 
com planejamento mais detalhado.  

• Hipótese RH6.2: O ambiente ajuda o pesquisador a criar um experimento com 
planejamento mais detalhado.  
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Esta questão leva em consideração a experiência prévia do pesquisador do 

experimento com outas situações de execução de experimentos controlados e outros 

tipos de estudos empíricos. O objetivo aqui é constatar se, na opinião do pesquisador, o 

ambiente lhe poupou tempo ao elaborar o experimento (RH6.1) e se o resultado do seu 

experimento estava mais detalhado em relação aos planejamentos anteriores. As 

evidências para validar estas hipóteses foram tiradas da entrevista feita com o 

pesquisador sobre o módulo de formalização e com a entrevista após a finalização do 

experimento, transcrita na Tabela 12 e Tabela 18 respectivamente. Nestas entrevistas o 

pesquisador considerou que gastou menos tempo no planejamento utilizando a 

ferramentas (Q4 da Tabela 12) e que a ferramenta serviu de guia para o planejamento, 

auxiliando para criar todos os dados de um experimento (Q3 - Tabela 18). Sendo assim, 

consideramos que os resultados dão suporte a RH6.1 e RH6.2. 
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6  Trabalhos  Re lac ionados  

6.1  Sistemas de Suporte a  Experimentos Controlados 

Conforme citado no capítulo 3, alguns autores propuseram o desenvolvimento de 

sistemas de suporte ao processo de experimentação. O SESE é uma ferramenta web 

proposta por Arisholm et al. (Sjøberg, et al., 2002) (Arisholm E. , Sjøberg, Carelius, & 

Lindsjørn, 2002) (Arisholm E. , Sjøberg, Carelius, & Lindsjørn, 2002) 

(KARAHASANOVIC, et al., 2005), desenvolvida para dar suporte a experimentos 

controlados em larga escala. O ponto forte desta proposta se encontra no módulo de 

execução, com controle e monitoramento das atividades executadas pelos participantes, 

entretanto, não existe uma proposta clara  de como esta ferramenta trabalha o na fase de 

análise. Com esta ferramenta, o pesquisador pode definir um experimento, com tarefas e 

questionários,  e efetuar buscas de participantes e atribuí-los ao experimento. Cada 

participante tem o seu fluxo de trabalho definido pela ferramenta, onde tarefas são 

resolvidas de forma sequencial através de formulários web com campos de resposta, 

inclusive para uploads de arquivos, caso seja necessário. Com o SESE, o pesquisador 

tem acesso ainda a uma tela de acompanhamento da execução do experimento.  

Travassos et al. propôs uma ferramenta de apoio a vários tipos de estudos empíricos 

eSEE (Dias Neto, Barcelos, A., Santos, Mafra, & Travassos, 2004) (Travassos, Santos, 

Mian, Dias Neto, & Biolchini, 2008) (Mian, Travassos, & Rocha, 2004) (Mian, 

Travassos, & Rocha, 2004) (MIAN, TRAVASSOS, ROCHA, & NATALI, 2004) 

(Chapetta, Santos, & Travassos, 2005), o ambiente se divide em três camadas 

conceituais de organização dos dados de um estudo: meta-level, para qualquer tipo 

estudo, configuration-level, para o tipo de estudo específico escolhido, e execution-

level, para definição, planejamento e execução do tipo de estudo específico estudo, 

incluindo experimento controlado. A proposta se baseia em um conjunto de ferramentas 

que podem ser executadas de maneira independente para configuração dos dados do 

experimento. Um ambiente de execução atua em uma camada acima da camada de 

configuração, através deste ambiente, existe a possibilidade de monitoramento, controle 

e execução das atividades do processo de experimentação, com base nas condições e 

restrições impostas durante a sua configuração. 
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Hochstein et al. propõe um conjunto de ferramentas para apoiar experimentos de 

engenharia de software em ambientes educacionais, o framework chamado Experiment 

Manager Framework (EMF) (Hochstein, Nakamura, Shull, Zazworka, Basili, & 

Zelkowitz, 2008). Além de ferramentas de análise dos dados, a proposta envolve um 

portal web, através do qual pesquisadores podem  especificar os tratamentos e atribui-

los a participantes e participantes podem responder os questionários e informar dados de 

métricas desejadas. O framework foca na execução do experimento, coleta e análise dos 

dados, entretanto só foi utilizado em experimentos de computação de alta performance 

(HPC).  

Neto et al (Neto, Garcia, Correia, & Junior, 2014) apresenta uma ferramenta web de 

apoio ao processo de experimentação que propõe auxiliar o experimento eu suas várias 

fases.  Através da ferramenta o pesquisador pode montar manualmente os guias de 

execução de atividades a serem executados pelos participantes. Além disto, a ferramenta 

coleta dados que podem ser exportados posteriormente para um ZIP. A ferramenta 

expressa o planejamento do experimento em arquivos XML que não segue nenhum 

modelo formal.  

A Tabela 22 recapitula os requisitos funcionais de um ambiente de suporte a 

experimentos controlados e a tabela Tabela 23 como cada ambiente citado acima 

realizou os requisitos apresentados, entretanto desta vez o ambiente proposto neste 

trabalho também foi adicionado nos resultados para traçar um comparativo entre elas. A 

Tabela 24 mostra que nenhum dos ambientes atende todos os requisitos, sendo que as 

duas propostas mais recentes, a ExpTool e o ambiente proposto neste trabalho, são as 

que mais atenderam os requisitos listados. Apenas a proposta apresentada neste trabalho 

destaca a realização dos requisitos RQ2 (Distribuição automática dos tratamentos) e 

RQ9 (Coleta de feedback). Os requisitos RQ12 (Suporte à análise dos dados) e RQ16 

(Guiar a execução das tarefas dos pesquisadores) permanecem sem serem atendidos por 

nenhuma das abordagens, restando assim uma lacuna para trabalhos que explorem de 

maneira mais profunda o processo de análise dos dados e os guias de atividades a serem 

aplicadas ao pesquisador durante o processo de preparação do experimento. 

RQ1 Definição formal do plano experimental 

RQ2 Distribuição automática dos tratamentos 

RQ3 Guiar a execução das tarefas dos participantes 
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RQ4 Coletar dados de execução 

RQ5 Registro automático de tempos de execução 

RQ6 Monitoramento da execução 

RQ7 Exportar plano experimental (PDF, EXPDSL, HTML, etc) 

RQ8 Caracterização dos participantes 

RQ9 Coleta de feedback 

RQ10 Preparação da execução 

RQ11 Exportar dados de execução 

RQ12 Suporte à análise dos dados 

RQ13 Empacotar experimento 

RQ14 Suporte à replicação de experimentos 

RQ15 Controle das etapas da execução (cronograma da execução) 

RQ16 Guiar a execução das tarefas dos pesquisadores (preparação do experimento) 

Tabela 22 Requisitos funcionais de um ambiente de suporte a experimentos controlados 

 

ExpTool 

RQ1 A formalização do plano experimental é armazenada em um arquivo xml, entretanto 
não especifica ou detalha o modelo utilizado 

RQ2 É necessário associar manualmente (através da ferramenta) cada participante com 
uma tarefa específica (técnica, método or ferramenta) e artefato 

RQ3 Utiliza uma lista de atividades (tarefas) que é disponibilizada para os participantes 

RQ4 Durante cada tarefa, dados da execução e respostas dos participantes são 
registrados e armazenados para download 

RQ5 O pesquisador pode determinar o tempo limite para execução de cada tarefa, o 
tempo de execução é cronometrado e um relógio com um cronômetro decrescente é 
apresentado ao participante. 

RQ6 Não aborda 

RQ7 Exporta o plano experimental como XML 

RQ8 Possui um questionário de caracterização, quando um participante abre um 
experimento associado para ele, deve responder este questionário antes de ter 
acesso às atividades 

RQ9 Não aborda 

RQ10 Dá suporte a seleção de participantes através do registo e envio de login com chave 
de acesso. Também permite o registro dos artefatos necessários à execução. Por 
fim, Um cronograma de aplicação dos tratamentos aos participantes deve ser 
definido 

RQ11 Empacota todos os dados de execução em um XML 
 

RQ12 O pesquisador pode relacionar os resultados obtidos externamente e as hipóteses, 
assim como registrar esses resultados com artefatos (planilhas e gráficos) e 
conclusões 

RQ13 Gera um pacote (lab package) que tem um XML ou/e um arquivo zipado contendo a 
definição do experimento com seus artefatos e seus dados coletados 

RQ14 O arquivo XML criado previamente para um experimento pode ser a entrada para um 
outro experimento. Neste caso, o arquivo XML representa um pacote (lab package) e 
o experimentador pode usá-lo para replicar o experimento 

RQ15 Durante a associação das tarefas aos participantes e artefatos, o pesquisador 
também gera um agendamento das tarefas, incluindo seu tempo máximo de 
execução 

RQ16 Não menciona. O pesquisador deve seguir um tutorial genérico (da própria 
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ferramenta) mas não é definido nenhum conjunto/lista de atividades para o 
pesquisador 

eSEE 

RQ1 Os processos são definidos por um metamodelo expresso em XML 

RQ2 Não aborda 

RQ3 O componente de execução é responsável pelo realização do processo de 
experimentação. Ele permite o monitoramento, controle e execução das atividades 
do processo de experimentação com base nas condições e restrições impostas 
durante a sua configuração 

RQ4 O componente de execução é responsável pelo realização do processo de 
experimentação. Ele permite o monitoramento, controle e execução das atividades 
do processo de experimentação com base nas condições e restrições impostas 
durante a sua configuração 

RQ5 Não aborda 

RQ6 O componente de execução é responsável pelo realização do processo de 
experimentação. Ele permite o monitoramento, controle e execução das atividades 
do processo de experimentação com base nas condições e restrições impostas 
durante a sua configuração 

RQ7 Exporta como XML e armazena no banco de dados para consulta 

RQ8 Não aborda 

RQ9 Não aborda 

RQ10 Document Modeling Component, é um componente para elaborar os instrumentos e 
os documentos produzidos/consumidos em todo o processo de experimentação 

RQ11 Não aborda 

RQ12 Não aborda 

RQ13 Não aborda 

RQ14 Não aborda 

RQ15 Não aborda 

RQ16 Existe uma série de atividades genéricas, mas estas atividades estão voltadas 
apenas para o modelo de especificação do experimento 

SESE 

RQ1 Não aborda 

RQ2 Não atende. O pesquisador atribui os participantes ao experimento, via ferramenta, 
mas de forma manual 

RQ3 Realizada através de "tarefas" e questionários aplicados aos participantes durante a 
execução 

RQ4 O participante pode responder questionários e também fazer o upload de arquivos 
diversos 

RQ5 O participante faz o registro dos tempos da tarefa em campos do formulário 

RQ6 O pesquisador pode acompanhar o estado das tarefas (iniciadas, em andamento, 
finalizadas) assim como verificar o tempo que cada uma durou 

RQ7 Não aborda 

RQ8 Não aborda (apenas cita que o recrutamento não é feito pela ferramenta) 

RQ9 Fornece a possibilidade de aplicar um questionário final 

RQ10 A preparação se restringe ao envio dos arquivos que serão usados pelos 
participantes 

RQ11 Os dados coletados podem ser exportados como arquivo do Microsoft Access 2000 

RQ12 Não aborda 

RQ13 Não aborda 

RQ14 Não aborda 
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RQ15 Permite a definição de quando o experimento deve começar (data/hora) para que os 
participantes não acessem as tarefas antes do tempo 

RQ16 Não aborda 

Experiment Manager Framework 

RQ1 Não aborda 

RQ2 Não aborda 

RQ3 As tarefas são apresentadas em formulários web, entretanto não menciona se o 
sistema controla o fluxo dessas tarefas 

RQ4 A ferramenta calcula automaticamente o tempo gasto nas atividades e possui 
formulários para coleta de métricas. 

RQ5 A ferramenta calcula automaticamente o tempo gasto, registrando também os 
tempos de pausa 

RQ6 Os dados de execução não são acessíveis durante a execução do experiment 

RQ7 Não aborda 

RQ8 Possível através do sistema de um questionário de caracterização 

RQ9 Não aborda 

RQ10 Existe uma preparação dos ambientes do experimento utilizando o conceito de 
classe, onde os participantes são estudantes. Entretanto, não menciona se é 
possível fazer o upload de artefatos e como esta preparação das atividades é 
efetuada 

RQ11 Os dados de execução são armazenados no banco de dados e são importados pela 
ferramenta de análise, entretanto, não é mencionado se o sistema exporta esses 
dados de maneira legível para o usuário para serem visualizados fora da ferramenta 

RQ12 O sistema possui gráficos de visualisação das métricas e permite a execução de 
algumas análises automáticas dos dados, entretanto não menciona testes de 
hipóteses ou variáveis 

RQ13 Não aborda 

RQ14 Não aborda 

RQ15 Não aborda 

RQ16 Não aborda 

Ambiente proposto (abordado nesta dissertação) 
 

RQ1 A ferramenta conta com a formalização do plano experimental expressa na 
linguagem ExpDSL, este modelo é armazenado um arquivos XMI 

RQ2 O sistema detecta o design do experimento configurado no modelo e realiza a 
distribuição e aleatorização dos participantes. Ainda é possível também efetuar a 
distribuição de forma manual 

RQ3 As tarefas são apresentadas em formulários web de forma sequencial 

RQ4 Além do tempo, que é coletato automaticamente, o sistema permite que o usuário 
responda questionários, informe dados em campos previamente configurados ou até 
mesmo envie arquivos assossiados à tarefa 

RQ5 O sistema conta com a coleta automática de tempo por tarefa e realiza o log de 
pausas que foram efetuadas durante a execução 

RQ6 Existe uma tela de acompanhamento onde o pesquisador pode ter acesso aos dados 
de execução do experimento em tempo real 

RQ7 Expora a formalização em XMI ou ExpDSL 

RQ8 Existe a possibilidade de cadastrar o questionário de caracterização para ser 
executado antes do experimento 

RQ9 Existe a possibilidade de cadastrar o questionário de coleta de feedback para ser 
executado após o experimento 

RQ10 Suporta a escolha dos participantes, upload de artefatos e configuração do design de 
execução  

RQ11 Exporta todos os dados coletados em planilhas do Excel, também anexa os artefatos 
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gerados pelos participantes e referencia esses artefatos através de links nas 
planilhas 

RQ12 O sitema exporta os dados em formatos que podem ser importantos em ferramentas 
estatísticas como R e Minitab. Também há a possibilidade de integração com o R 
que podem ser explorados em futuros módulos 

RQ13 O sistema gera todos os dados de execução (planilhas Excel) e formalização do 
experimento (ExpDSL), entretanto não segue nenhum formato padrão de replicação 
de experimentos  

RQ14 A replicação do experimento é possível através da utilização do arquivo da ExpDSL 

RQ15 O sistema controla as etapas da execução de acordo com o design. No caso do 
quadrado latino, a quantidade de etapas representa a quantidade de colunas no 
quadrado, por exemplo. Além disso, o pesquisador controla quando o experimento 
será inicializado 

RQ16 Não atende, apesar da ExpDSL permitir o cadastro dos processos de pesquisadores 

 

Tabela 23 Avaliação dos requisitos das ferramentas de apoio à experimentos 

controlados, acrescida do ambiente proposto (abordado nesta dissertação) 

 

Requisito 

Ambiente 
proposto 

(abordado 
nesta 

dissertação) 

ExpTool eSEE SESE 
Experimental 

Manager 

RQ1 ATENDE ATENDE ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE 

RQ2 ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE 

RQ3 ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE PARCIAL 

RQ4 ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 

RQ5 ATENDE ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE ATENDE 

RQ6 ATENDE NÃO ATENDE ATENDE ATENDE NÃO ATENDE 

RQ7 ATENDE ATENDE ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE 

RQ8 ATENDE ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE ATENDE 

RQ9 ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE 

RQ10 ATENDE ATENDE ATENDE PARCIAL PARCIAL 

RQ11 ATENDE PARCIAL NÃO ATENDE PARCIAL PARCIAL 

RQ12 PARCIAL NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE PARCIAL 

RQ13 PARCIAL ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE 

RQ14 ATENDE ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE 

RQ15 ATENDE ATENDE NÃO ATENDE PARCIAL NÃO ATENDE 

RQ16 NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE 

Tabela 24 Resumo do resultado da análise dos requisitos, acrescida do ambiente 

proposto (abordado nesta dissertação) 

 

6.2  Outras Propostas  
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Além das ferramentas de suporte a experimentos controlados citados acima, outras 

iniciativas foram apresentadas com o intuito de auxiliar o processo de experimentação. 

O VBER é um framework proposto por Stefan Biffl e  Dietmar Winkler (Biffl & 

Winkler, 2007) e tem como objetivo a avaliação de planejamentos de estudos empíricos. 

Através do framework o pesquisador analisar os riscos no planejamento do estudo, 

como por exemplo, as entregas que não estão vinculadas a nenhum stakeholder ou até 

mesmo proposições vinculadas aos stakeholders que não possuem nenhuma entrega 

atribuída.  O VBER entretanto, não possui caráter de ambiente de execução, estando 

mais voltado para o planejamento e validação do plano experimental. 

FIRE é um framework proposto por  Mendonça et al. com foco na replicação de 

experimentos tendo como palavra chave o compartilhamento de conhecimento 

(Mendonça, et al., 2008). O framework apresenta um modelo conceitual baseado em 

dois ciclos: interno, que interno foca na elaboração de um experimento específico, e 

externo, que envolve a troca de conhecimento entre grupos. O objetivo do FIRE é criar 

uma padronização de como estes ciclos devem ser executados de forma a facilitar  a 

troca de informação e, com isto, melhorar o resultado dos estudos na replicação. Apesar 

do framework cobrir boa parte do processo de experimentação, estra proposta não 

envolve nenhum tipo de implementação, oferecendo apenas apoio conceitual. 

Gingeer2 é uma proposta de ambiente de suporte a estudos empíricos na área de 

engenharia de software, proposto por P. Mian, G. Travassos, e  A.R.C Rocha (Torii, 

Nakakoji, Takada, Takada, & Shima, 1999). O ambiente proposto é baseado no 

framework CAESE, que apresenta arquitetura base para análise das necessidade, design 

do estudo, coleta de dados,  análise dos dados e empacotamento. Entretanto, o Gingeer2 

somente implementou a coleta e análise dos dados da arquitetura prevista. O ponto forte 

do  Gingeer2 está nas possibilidades de coleta de dados que incluem gravação de vídeo 

o voz, monitoramento do movimento dos olhos do participante, monitoramento de 

movimentos 3D dos participantes (para monitorar movimentos da cabeça, por exemplo), 

dentre várias outras opções. 

Kathryn T. Stolee e Sebastian Elbaum propuseram um estudo que trata como 

adaptar uma infraestrutura de crowdsourcing para estudos empíricos na área de 

engenharia de software, esta proposta foi chamada de Mechanical Turk (Stolee & 

Elbaum, 2010). Através do  Mechanical Turk é possível recrutar participantes com 
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facilidade, através de um vasto banco de participantes interessados e aptos a 

participarem de estudos com características semelhantes ao seu estudo. A proposta 

engloba ainda a execução do estudo e  como aplicar questionários ou atividades. O 

ponto forte do Mechanical Turk é justamente o banco de dados de participantes e as 

facilidades de se encontrar a quantidade exata de participantes para o seu estudo, 

entretanto, a proposta não trata de análise dos dados e nem de replicação do estudo. 

Freire et al. propõe uma abordagem baseada em modelos, para apoiar a definição e 

execução de experimentos controlados (Freire M. A., 2013) (Freire, Sizílio, Campos, 

Kulesza, & Aranha, 2014) (Freire, et al., 2014) (Freire, et al., 2013). A proposta consiste 

em uma linguagem específica de domínio (ExpDSL) para apoiar a formalização do 

planejamento de um experimento em engenharia de software. A linguagem permite a 

definição de aspectos do plano experimental, tais como, objetivos, questões e hipóteses 

de pesquisa, projeto experimental, variáveis dependentes, fatores, procedimento de 

coleta de dados, entre outros.  

Para avaliar a ExpDSL, dois experimentos controlados foram executados, um deles 

para avaliar a compreensão da linguagem, comparando com experimentos descritos em 

linguagem natural. O resultado desse experimento conclui que há um aumento do 

número de respostas correctas e a taxa de erro da compreensão diminuíram quando os 

participantes utilizaram o ExpDSL. O experimento conclui que existe evidência de que 

a compreensão de um plano experimental especificado na ExpDSL é diferente do que 

quando ele é especificado no artigo científico, contendo uma taxa de erro de 

compreensão menor com a ExpDSL. Uma análise qualitativa dos dados dos 

questionários mostra que, em geral, os alunos tem uma boa opinião sobre o ExpDSL e 

eles acham que é fácil de entender e de ler, mais do que o uso do artigo científico. 

O segundo experimento avaliou a usabilidade da ExpDSL utilizando o editor da 

linguagem baseado em pugin de programação do Ecplise IDE. Os resultados deste 

experimento mostram que não há evidências para rejeitar a hipótese nula, não podendo 

afirmar que a ExpDSL é fácil de usar. Entretanto, uma análise qualitativa dos dados de 

questionários mostra que, em geral, os participantes concordam que é fácil de usar a 

ExpDSL e eles preferem usar a DSL, em vez da linguagem natural para planejar seus 

experimentos. 
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Estes dois experimentos contribuem para a avaliação do ambiente apresentado 

nesta dissertação, visto que os aspectos do modelo da ExpDSL são herdados no 

ambiente, sendo o módulo de formalização uma representação de editor visual do 

modelo já avaliado pelos experimentos realizados por Freire et al. (Freire M. A., 2013) 

(Freire, Sizílio, Campos, Kulesza, & Aranha, 2014) (Freire, et al., 2014) (Freire, et al., 

2013). Sendo assim, o modelo base do ambiente, representado pela ExpDSL, possui sua 

compreensão e parte de sua utilização relacionados aos resultados obtidos nos 

experimentos de avaliação da DSL. 
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7  Cons iderações  F ina i s  

Este trabalho apresentou uma proposta de um ambiente de suporte a experimentos 

controlados em ExpDSL. Durante a dissertação foram apresentados: (i) a 

fundamentação teórica, para o bom entendimento da proposta; (ii) um levantamento de 

outros ambientes que auxiliam os pesquisadores no processo de experimentação; (iii) os 

requisitos e o desenvolvimento do ambiente de suporte a experimentos controlados 

especificados em ExpDSL; e (iv) analisamos a sua utilização em um ambiente real. 

Neste capítulo revisaremos as contribuições do trabalho, as limitações e os trabalhos 

futuros. 

7.1  Contribuições  do Trabalho 

Este trabalho propôs um projeto e implementação de um sistema web que permite a 

realização de experimentos controlados utilizando o modelo definido na ExpDSL. No 

capítulo 4 foram apresentados os requisitos, as decisões  arquiteturais, a implementação 

do sistema e como estendê-lo. O sistema encontra-se em fase beta e a implementação 

está hospedada no controle de versão git e pode ser baixada em 

https://github.com/gustavosizilio/workflow-ufrn. Neste mesmo endereço, encontram-se 

as informações de acesso ao sistema. O código fonte do projeto encontra-se aberto para 

modificações e contribuições da comunidade de desenvolvedores que queiram 

contribuir com melhorias e propor novas abordagens. Para pesquisadores que desejam 

utilizar o sistema, um email pode ser enviado para experimentoufrn@gmail.com, 

explicando a sua necessidade e solicitando as credenciais de acesso. 

Para ampliar as possibilidades de utilização da ExpDSL, uma proposta de editor 

online, baseada em formulários web, foi implementada e apresentada no capítulo 4.4.1. 

A Visual ExpDSL, apresentada neste capítulo, foi criada para criar uma alternativa de 

utilização da  ExpDSL diferente dos modelos de edição de plugins textuais baseados em 

eclipse, desta forma o pesquisador pode editar o seu experimento em qualquer lugar sem 

a necessidade de um passo complexo de configuração de ambiente de desenvolvimento. 

Além disto, com a Visual ExpDSL, espera-se fornecer um meio de edição que possa 

satisfazer a necessidade de pesquisadores de outras áreas, que não possuem nenhuma 

experiência de desenvolvimento ou linguagens de programação.  



102 

 

Para a avaliação da proposta, um estudo de caso foi executado com o intuito de 

observar como a utilização do sistema se comporta em um ambiente real. O capítulo 5 

detalha o planejamento, execução e análise dos resultados. O estudo de caso revelou 

que, para o contexto estabelecido no planejamento, o sistema encontra-se pronto para 

utilização e fornece apoio aos pesquisadores no planejamento e execução do 

experimento, mesmo apontando necessidades evidentes de melhorias de usabilidade na 

Visual ExpDSL. O suporte ao processo de análise atua na formatação dos dados, 

facilitando a integração com sistemas estatísticos. 

7.2  Limitações  do Trabalho 

O desenvolvimento da proposta e os estudos de avaliação executados nos 

mostram que o ambiente apresentado nesta dissertação ainda apresentam limitações que 

podem ser tratadas e melhoradas em trabalhos futuros. Uma destas limitações está 

evidenciada na Tabela 21, onde foram elencadas atividades de correções de bugs, 

melhorias e implementação de novos requisitos. Tais atividades mostram que, apesar do 

sistema estar funcional e atender os pesquisadores de maneira satisfatória, a usabilidade 

do módulo de formalização ainda pode ser trabalhada para tornar a interface mais 

intuitiva. 

Acreditamos que o ambiente proposto no trabalho pode ser utilizado por 

pesquisadores de diversas áreas, não somente de computação. Entretanto, uma limitação 

da avaliação do ambiente foi ter atendido apenas pesquisadores da área de Engenharia 

de Software, ficando os resultados da avaliação do ambiente restritos para esta área.  

O ambiente usa como base o projeto apresentado por Freire (Freire M. A., 2013) 

(Freire, Sizílio, Campos, Kulesza, & Aranha, 2014) (Freire, et al., 2014) (Freire, et al., 

2013), o qual propõe um modelo de formalização de experimentos. Uma outra limitação 

é a dependência criada com o projeto da ExpDSL, fazendo com que modificações no 

ambiente de suporte a experimentos controlados possam depender de alterações da 

ExpDSL, sendo assim, é de extrema importância que a abordagem proposta por Freire 

seja mantida e atualizada para corrigir bugs ou incluir melhorias. 

 

7.3   Trabalhos Futuros 
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O resultado referente à avaliação conduzida aqui nos mostra que alguns trabalhos 

futuros podem ser desenvolvidos para evoluir a proposta, sendo eles: 

• Implementar novos requisitos e corrigir alguns bugs evidenciados na 
Tabela 21. 

• Replicar o estudo de caso com outras unidades de análise para fazer 
o cruzamento dos resultados e confirmar as hipóteses. 

• Avaliar o ambiente no contexto dos especialistas do domínio 
experimental, utilizando survey; 

• Efetuar estudos voltados para outras áreas do conhecimento, além da 
área de computação, com o objetivo de avaliar como o ambiente atua 
nestas outras áreas. 

• Executar um experimento controlado para avaliar o módulo de 
formalização, comparando a abordagem de formulários e a 
abordagem utilizando ambiente de programação (Plugins textuais do 
Eclipse).   

• Executar experimentos controlados para avaliar os benefícios do 
ambiente, comparando com a execução de experimentos sem o 
suporte de ferramentas. 

• Implementação de novos módulos para ampliar as contribuições do 
trabalho, como o módulo de replicação, módulo de recrutamento, 
módulo de análise, dentre outros. 

• Realizar meta-análise dos dados experimentais a partir de 
especificações dos experimentos definidos em ExpDSL. 
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Apêndice  I : Representação do modelo Ecore da ExpDSL 

  



107 

 

Apêndice  I : Representação do modelo Ecore da ExpDSL 

Experiment ExperimentoTutor "O objetivo do experimento ? 

verificar o impacto do uso de videoaulas de programa??o de jogos 

digitais com o aux?lio de um tutor virtual e sem o tutor." 

 

Experimental Design Authorship { A1 "Thiago Reis" A2 

"Eduardo Aranha" } 

 

Abstract {  

 Background "O objetivo do experimento ? verificar o 

impacto do uso de videoaulas de programa??o de jogos digitais 

com o aux?lio de um tutor virtual e sem o tutor." 

 Objective "Verificar se os alunos do ensino m?dio aprende 

mais com o uso de um tutor para auxiliar na programa??o de jogos 

digitais." 

 Methods "Para verificar os resultados iremos realizar um 

experimento controlado." 

 Results "...." Limitations "..." Conclusions "..."  

}  

 

Keywords { "Jogos; Programa??o; Experimenta??o; Ensino M?dio" }  

 

Goals {  

 Objetivo1 "Verificar o impacto do uso de videoaulas de 

programa??o de jogos digitais com o aux?lio de um tutor virtual 

e sem o tutor." 

}  

 

Research Questions {  

 QP1 "De que forma a utiliza??o de um tutor virtual para 

auxiliar o ensino de programa??o de jogos digitais em um 

ambiente virtual de aprendizagem influencia o aprendizado de 

programa??o introdut?ria para alunos que est?o cursando o ensino 

m?dio?\n" relates to Objetivo1  

 QP2 "Os participantes conseguem aprender a desenvolver 

jogos nos formatos analisados?" relates to Objetivo1  

 QP3 "Os alunos se sentem motivados com essas abordagens de 

ensino de programa??o?" relates to Objetivo1  

 QP4 "Qual dos cen?rios (com tutor ou sem tutor) os alunos 

preferem que seja aplicado?"relates to Objetivo1  

}  

 

Dependent Variables {  

 Completude "O aluno desenvolveu o jogo por completo?" 

Scale Absolute relates to RH  

 Tempo "Quanto tempo o jogo o participante levou para 
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desenvolver o jogo?\n" Scale Interval relates to RH  

 Corretude "O aluno desenvolveu o jogo de forma correta?" 

Scale Absolute relates to RH  

}  

 

Factors {  

 Aluno "Ser? escolhidos 10 alunos de uma escola municipal do 

Natal." Scale Nominal Range { Aluno1 Aluno2 }  

 Tecnica "As t?cnicas utilizadas no experimento s?o: o jogo 

com o aux?lio do Tutor (CT) e sem aux?lio do Tutor (ST)." Scale 

Nominal Range { F2 F1 }  

} 

 

DoE = RCBD - Randomized Complete Block Design 

(blockVariable = Aluno , treatment = Tecnica )  

 

Context {  

 TipoAluno "Os alunos s?o de escolas p?blicas" Scale 

Nominal Range { EP }  

} 

 

Internal Replication 1 

 

Threats to Validity {  

 Ameaca1 description "Jogo" type Construction control 

action(s) ""  

 Ameaca2 description "Tempo" type Internal control 

action(s) ""  

} 

 

Process F1 to Tecnica.F1 { 

  Task F1 description "Acesse a plataforma e desenvolva o 

Jogo com o formato 1." { artefacts ARTF1 description "Enviar 

o execut?vel do Construct2 desenvolvido com o formato 1.\n" 

type output }  

} 

Process F2 to Tecnica.F2 { 

  Task F2 description "Enviar o execut?vel do Construct2 

desenvolvido com o formato 2." { artefacts ARTF2 description 

"Enviar o execut?vel do Construct2 desenvolvido no formato 2." 

type output }  

} 

 

Questionnaires  

Questionnaire PreTeste { 

 Q1 { description "Nome Completo" type Text required 0 }  

 Q2 { description "Idade" type Text required 0 }  



109 

 

 Q3 {description "Qual a s?rie ou curso est? cursado?" 

type Text required 0 }  

 Q4 {description "Tem conhecimentos de programa??o?" type 

SingleChoice { "Sim" "N?o"} }  

 Q5 { description "Se sim, quais as linguagens?" type 

Text required 0 }  

 Q6 {description "Tem conhecimentos sobre a ferramenta 

Construct2?" type SingleChoice { "Sim" "N?o" } }  

 Q7 { description "Tem computador ou notebook em casa?" 

type SingleChoice { "Sim" "N?o" } }  

 QP8 { description "Tem acesso a internet em casa?" type 

SingleChoice { "Sim" "N?o" }}  

}  

 

Questionnaire PosTeste type Post {  

 Q1 { description "O que voc? achou do tempo da 

videoaula?" type SingleChoice { "Excelente" "Bom" "Neutro" 

"Regular" "Ruim" } } 

 Q2 { description "O que voc? achou da qualidade do ?udio 

da videoaula?\n" type SingleChoice {"Excelente " "Bom" 

"Neutro" "Regular" "Ruim" } }  

 Q3 { description "O que voc? achou da qualidade do v?deo 

da videoaula?\n" type SingleChoice {"Excelente" "Bom" "Neutro" 

"Regular" "Ruim" } }  

 Q4 { description "O que voc? achou das explica??es 

apresentado nas videoaulas?\n\n" type SingleChoice { 

"Excelente\n\n" "\nBom\n" "\nNeutro\n" "\nRegular\n" "\nRuim" }}  

 Q5 { description "Voc? est? motivado para assistir mais 

videoaulas?" type SingleChoice { "Excelente" "Bom" "Neutro" 

"Regular" "Ruim" } }  

 Q6 { description "Ficou satisfeito em assistir a aula e 

desenvolver o jogo com o Tutor?\n" type SingleChoice { 

"Concordo Fortemente " "Concordo " "\nNeutro" "\nDiscordo" 

"\nDiscordo Fortemente" } }  

 Q7 { description "Como voc? desenvolveu o jogo na pr?tica 

com o aux?lio do Tutor, se sentiu confiante de que estava 

aprendendo?" type SingleChoice { "Concordo Fortemente" 

"\nConcordo" "Neutro" "\nDiscordo" "Discordo Fortemente" } } 

 Q8 { description "A forma de desenvolver o jogo com o 

Tutor est? adequado ao seu jeito de aprender?\n" type 

SingleChoice { "Concordo Fortemente" "\nConcordo" "\nNeutro" 

"\nDiscordo" "\nDiscordo Fortemente" } }  

 Q9 { description "Havia algo de interessante no 

desenvolvimento do jogo com o Tutor, que chamou a sua aten??o?" 

type SingleChoice { "Concordo Fortemente" "\nConcordo" 

"\nNeutro" "\nDiscordo" "\nDiscordo Fortemente" } }  

 Q10 { description "Gostaria de assistir outras videoaulas 
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com o Tutor?\n" type MultipleChoice { "Concordo Fortemente" 

"\nConcordo" "\nNeutro" "\nDiscordo" "\nDiscordo Fortemente" } }  

 Q11 { description "Recomendaria para seus colegas as 

videoaulas com o Tutor?" type SingleChoice { "Concordo 

Fortemente" "\nConcordo" "\nNeutro" "\nDiscordo" "\nDiscordo 

Fortemente" } }  

 Q12 { description "Divertisse com o desenvolvimento do 

jogo com o Tutor?\n" type SingleChoice { "Concordo Fortemente" 

"\nConcordo" "\nNeutro" "\nDiscordo" "\nDiscordo Fortemente" } }  

 Q13 { description "O desenvolvimento do jogo com o Tutor 

evolui num ritmo adequado e n?o fica mon?tomo - ofereceu novos 

obst?culos, situa??es ou varia??es de atividades?" type 

SingleChoice { "Concordo Fortemente" "\nConcordo" "Neutro" 

"\nDiscordo" "\nDiscordo Fortemente" } } 

 Q14 { description "O tutor virtual compensou a falta de 

um tutor presencial?\n" type SingleChoice { "Concordo 

Fortemente" "\nConcordo" "\nNeutro" "\nDiscordo" "\nDiscordo 

Fortemente" } }  

 Q15 { description "A experi?ncia com o desenvolvimento do 

jogo com o Tutor motiva voc? a aprender programa??o?\n" type 

SingleChoice { "Concordo Fortemente" "\nConcordo" "\nNeutro" 

"\nDiscordo" "\nDiscordo Fortemente" } }  

 Q16 { description "Quais as vantagens de desenvolver o 

jogo com o aux?lio do Tutor?" type Text required 0 }  

 Q17 { description "Quais as desvantagens de desenvolver o 

jogo com o aux?lio do Tutor?\n" type Text required 0 }  

 Q18 { description "Quais as dificuldades encontradas para 

o desenvolvimento do jogo com o aux?lio do Tutor?" type Text 

required 0 }  

 Q19 { description "Ficou satisfeito em assistir a aula e 

desenvolver o jogo sem o aux?lio do Tutor?" type SingleChoice 

{ "Concordo Fortemente" "\nConcordo" "\nNeutro" "\nDiscordo" 

"\nDiscordo Fortemente" } }  

 Q20 { description "Como voc? desenvolveu o jogo na 

pr?tica sem o aux?lio do Tutor, se sentiu confiante de que eu 

estava aprendendo?" type SingleChoice { "Concordo Fortemente" 

"Concordo" "\nNeutro" "\nDiscordo" "\nDiscordo Fortemente" } }  

 Q21 { description "A forma de desenvolver o jogo sem o 

aux?lio do Tutor est? adequado ao meu jeito de aprender?\n" 

type SingleChoice { "Concordo Fortemente" "\nConcordo" 

"\nNeutro" "\nDiscordo" "\nDiscordo Fortemente" } }  

 Q22 { description "Havia algo de interessante no 

desenvolvimento do jogo sem o aux?lio do Tutor, que chamou sua 

aten??o?" type SingleChoice { "Concordo Fortemente" 

"\nConcordo" "\nNeutro" "Discordo" "\n\nDiscordo Fortemente" } }  

 Q23 { description "Gostaria de assistir outras videoaulas 

sem o aux?lio do Tutor?\n" type SingleChoice { "Concordo 
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Fortemente" "\nConcordo" "\nNeutro" "\nDiscordo" "\nDiscordo 

Fortemente" } }  

 Q24 { description "Recomendaria para seus colegas as 

videoaulas sem o aux?lio do Tutor?" type SingleChoice { 

"Concordo Fortemente" "\nConcordo" "\nNeutro" "\nDiscordo" 

"Discordo Fortemente" } }  

 Q25 { description "Divertisse com o desenvolvimento do 

jogo sem o aux?lio do Tutor?" type SingleChoice { "Concordo 

Fortemente" "\nConcordo" "\nNeutro" "\nDiscordo" "\nDiscordo 

Fortemente" } }  

 Q26 { description "O desenvolvimento do jogo sem o 

aux?lio do Tutor evolui num ritmo adequado e n?o fica mon?tomo - 

oferece novos obst?culos, situa??es ou varia??es de 

atividades?\n" type SingleChoice { "Concordo Fortemente" 

"\nConcordo" "\nNeutro" "\nDiscordo" "Discordo Fortemente" } }  

 Q27 { description "A experi?ncia com o desenvolvimento do 

jogo sem o aux?lio do Tutor motiva voc? a aprender 

programa??o?\n" type SingleChoice { "Concordo Fortemente" 

"\nConcordo" "\nNeutro" "\nDiscordo" "\nDiscordo Fortemente" } }  

 Q28 { description "Quais as vantagens de desenvolver o 

jogo sem o aux?lio do Tutor?\n" type Text required 0 }  

 Q29 { description "Quais as desvantagens de desenvolver o 

jogo sem o aux?lio do Tutor?\n" type Text required 0 }  

 Q30 { description "Quais as dificuldades encontradas para 

o desenvolvimento do jogo sem o aux?lio do Tutor?" type Text 

required 0 }  

 Q31 { description "Qual o formato voc? prefere para 

aprender a programar jogos digitais?" type SingleChoice { "Com 

o Tutor\n" "\nSem o Tutor" "\nNenhum dos 2" } }  

 Q32 { description "Justifique sua resposta" type Text 

required 0 }  

 Q33 { description "Qual o formato voc? acredita ser mais 

intuitivo para aprender programa??o de jogos digitais?\n" type 

SingleChoice { "Com o Tutor" "Sem o Tutor" "\nNenhum dos 2" } 

}  

 Q34 {description "Fa?a outros coment?rios." type Text 

required 0 }  

}  
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