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Resumo 

Este trabalho apresenta a delagem de um processo de engenharia reversa e a definição de um 
modelo de qualidade assoe' do, visando à obter indicativos da qualidade do produto atual e dos 
artefatos produzidos duran e este processo. Para a realização da modelagem foi utilizado o 
método FUSION-RE/I, o 
recuperando visões funcio 
ferramenta), que é uma a 
controlar a qualidade de 
pelo processo de desenvol 
envolve tanto a visão de 
qualidade (modelo de qua 
um particular projeto. 

qual tem como objetivo auxiliar na atividade de manutenção, 
is e estruturais de um sistema, e a abordagem SQUID (método e 
rdagem de desenvolvimento de software que visa a garantir e 

software através de medições de artefatos intermediários produzidos 
imento ao qual o software está submetido. A abordagem SQUID 
esenvolvimento (modelo de desenvolvimento) quanto a visão de 
ade), que devem estar associadas em função das características de 

 



Abstract 

This work presents the modeling of a reverse engineering process and the definition of the 
associated quality model, aiming at obtaining evidence of the quality of artifacts and the products 
produced during this process. For the accomplishrnent of the modeling, the FUSION-RE/I 
method and the SQUID approach were used. The FUSION-RE/I is a reverse engineering 
method that leads to recover functional and structural visions of a system. The SQUID approach 
(method and tool) aims at controlling and guaranteeing the quality of a software through 
measurements of the intermediate artifacts produced during the development process to which 
the software is submitted. The SQUID approach involves two different visions: the development 
vision (development model) and the quality vision (quality model). These visions should be 
associated in accordance to the characteristics of a particular project. 
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Capítulo 1 — Introdução 

Capítulo 1 - Int dução 

1.1 -Contexto 

O desenvolvimento de so • are exige, cada vez mais, um processo sistemático e controlado. O 
mercado consumidor tem se tomado mais rigoroso na escolha de seus produtos e a qualidade dos 
mesmos passou a ser u fator critico para a garantia do sucesso. Ao mesmo tempo, 
desenvolvedores de softw 	sentem a necessidade de melhorar a qualidade de seus produtos 
para manterem-se competiti os no mercado [Oliveira 95]. 

A própria evolução históri a do desenvolvimento de software já previa uma época em que a 
simples existência do soft e não satisfaria o mercado, que se tornaria mais exigente no sentido 
não apenas de produção ou aquisição de produtos de software, e sim de produção e aquisição de 
software de qualidade [Bas.  i 91]. 

O momento atual e os ano que seguem podem certamente ser chamados de Era da Qualidade. 
Com  a maior consolidação do software no mercado, maior é a exigência por garantia de 
qualidade por parte dos usuários. Aqueles fornecedores que não estiverem aptos a fornecer 
qualidade em seus produto poderão ser excluídos do mercado. Neste contexto, o uso de uma 
abordagem de desenvol ento de software que auxilie no gerenciamento e controle da 
qualidade, e de métodos e técnicas de engenharia reversa que apóiem as atividades de 
manutenção, documentaçã e reengenharia de sistemas existentes, desempenha um papel 
ftuidamental na elaboração/ volução de produtos com melhor qualidade. 

1.2 - Motivação Relevância 

Pesquisas realizadas recei4emente no Brasil indicam que a maioria das empresas ainda não 
possui uma cultura voltad para a questão da qualidade (sistema de qualidade, avaliação da 
qualidade dos produtos, m1horamento de processos, coleta de métricas). Porém percebe-se uma 
evolução ao se comparar s resultados obtidos através de pesquisas feitas anteriormente e em 
1999 [MCT 00][Weber 01] 

O incentivo que o governo brasileiro vem dando à exportação de software, através do programa 
SOFTEX 2000 (Programa Nacional de Software para Exportação), tem promovido um aumento 
do número de empresas ue desenvolvem software. Neste ponto, a qualidade de software 
destaca-se como um fator 4e diferenciação decisivo. 
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Atualmente, encontram-se disponíveis diversos modelos e padrões de qualidade de produto 
[NBR 13596][NBR ISO/IEC 12119][ISO/IEC 14598-5] e de processos de software 
[CMM][ISO/IEC TR 15504][NBR ISO/IEC 12207][1S0 9000-3]. É necessária a familiarização 
e adequação desses modelos de qualidade ao ambiente das empresas para que os mesmos possam 
ser adotados de um modo viável e prático pelos profissionais responsáveis da área, através de um 
planejamento e controle de seu uso. 

Muitas empresas de desenvolvimento de software estão se adequando às tendências tecnológicas, 
como a adoção da abordagem orientada a objetos em seus projetos. Em muitas situações faz-se 
necessário também a introdução de métodos de engenharia reversa que auxiliem na recuperação 
da documentação atualizada do sistema atual, que pode ser utilizada para melhorar a 
manutenibilidade e/ou para apoiar a realização de processos de reengenharia. Atualmente 
existem diversas abordagens de engenharia reversa orientada a objetos [Penteado 96][Costa 
97][Cirnitile 99]. A abordagem FUSION-RE/I (Fusion — Reverse Engineering / Interface) [Costa 
97] é uma delas, e gera documentação de análise orientada a objetos de sistemas desenvolvidos 
originalmente com orientação a procedimentos, apoiando assim sua transição. Poucas iniciativas 
tratam a engenharia reversa como um processo (planejamento, controle, métricas) [Sneed 
95][Bennett 98][Systa 00]. Este trabalho procura contribuir nesta perspectiva. 

Este trabalho de mestrado está inserido dentro do projeto SQUAD (Software QUality Across 
Different regions) o qual é uma ação conjunta entre entidades européias e sul-americanas, entre 
eles o ICMC-USP. O Projeto SQUAD visa à coordenação do esforço de pesquisa na área de 
qualidade de software, contribuindo para a eficiência na atividade de pesquisa e na disseminação 
e exploração de seus resultados. A ação conjunta SQUAD envolve entidades que têm projetos 
de pesquisas em andamento na área de qualidade de software e padronização. As atividades e 
objetivos desses projetos são fortemente relacionados, de forma que um efeito sinergético pode 
ser obtido com um mamo de coordenação e troca de resultados. 

Um dos produtos disponíveis utilizados no projeto SQUAD é a ferramenta SQUID (Software 
QUality In Development), a qual foi financiada pelo programa ESPRIT (European Strategic 
Programme for Research and Development in Information Technology) da Comissão Européia, e 
apóia a aplicação de um método desenvolvido para garantia e controle da qualidade (abordagem 
SQUID). O principal objetivo da ferramenta SQUID é permitir a uma organização de 
desenvolvimento de software: 

• Planejar e controlar a qualidade dos produtos durante o desenvolvimento pelo uso de 
medições; 

• Aprender de uma maneira aprofundada e mais sistemática sobre o processo e produto de 
software e ter um feedback apropriado de experiências atuais auxiliando o planejamento e 
desenvolvimento de projetos futuros; 
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• Avaliar a qualidade do produto final. 

  

1.3 — Objetivo 

Este trabalho tem por obj 
processos de software, ab 
qualidade associado a ess 
empresas de software (no 
qualidade e na perspectiva 
concretizada na ferramenta 

tivo, com base em modelos e padrões de qualidade de produto e 
trair um processo de engenharia reversa e definir um modelo de 
processo, identificando e desenvolvendo mecanismos para apoiar 

ontexto brasileiro) na evolução de seus produtos de software, com 
ecnológica atuaL Utilizar-se-á a experiência dos parceiros europeus, 
QUID, para o desenvolvimento deste trabalho. 

1.4— Organizaçã do Trabalho 

Para os propósitos descrit s, este trabalho está dividido em 7 capítulos. Neste capitulo são 
descritos o contexto no q este trabalho está inserido, a motivação para realizá-lo e o objetivo a 
ser atingido. 

O Capítulo 2 refere-se esp 
do que é qualidade, qualid 
processo de software, apr 
avaliação e melhoria de 
(GQM) que é um mec 
panorama da qualidade no 

cificamente ao tema Qualidade, onde é apresentada uma visão geral 
de de software, descreve o conceito de qualidade de produto e de 
enta modelos para avaliação de produtos de software e modelos de 
rocesso de software, descreve a abordagem Goal/Question/Metric 
o simples e eficaz para o estabelecimento de métricas, além de um 

etor de software brasileiro. 

O Capítulo 3 apresenta os 
de engenharia reversa orie 

No Capítulo 4 é apresent 
será utilizada no escopo d 
aspectos de modelagem. 

No Capítulo 5 é apresent 
qualidade associado segun 

No Capítulo 6 é descrito 
ferramenta SQUID e com 
proposta. 

onceitos relacionados à tecnologia de engenharia reversa e o método 
ado a objetos FUSION-RE/I. 

a a abordagem SQUID (Software Quality in Development) a qual 
sse trabalho. A ferramenta SQUID é por sua vez descrita a fim de 

a a modelagem do método FUSION-RE/I e definido um modelo de 
o a abordagem SQUID. 

como a modelagem realizada no capítulo anterior é introduzida na 
instanciar um projeto de engenharia reversa utilizando a modelagem 

Finalmente, no Capítulo 7 são apresentadas as conclusões do trabalho e propostas algumas 
linhas de pesquisa que pos4am vir a ser desenvolvidas. 
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Nos apêndice são apresenta os: 

• Apêndice A — Relatório QUID do modelo de desenvolvimento proposto; 

• Apêndice B — Relatório QUID do modelo de qualidade proposto; 

• Apêndice C — Relatório 
desenvolvimento; 

SQUID 	da 	integração 	dos 	modelos 	de 	qualidade e de 

• Apêndice D — Relatório QUID das unidades de medidas utilizadas; 

• Apêndice E — Telas de r cursos estatísticos disponíveis na ferramenta SQUID. 
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Capítulo 2 - Qu 

2.1 — Consideraç 

lidade de Software 

es Iniciais 

Não há dúvidas de que a qiialidade se tomou um fator competitivo de grande importância, que 
pode determinar a hegei4onia, a simples sobrevivência ou o desaparecimento de urna 
organização. 

A indústria de software, n 
significativas visto na man 
de qualidade e produtividad 

entanto, ainda busca caminhos para atingir o ritmo de melhorias 
Pira e, mais ainda, os resultados que são exigidos hoje em termos 

Uma visão geral do conce 
qualidade de software e co 
são apresentados na seçã 
avaliação de produtos de s 
abordagem GQM que a 
qualidade no setor de soft 
produto como de processo 

to de qualidade é apresentada na seção a seguir. A definição de 
ceitos relacionados à qualidade de produto e processo de software 
subseqüente. As demais seções apresentam alguns modelos para 

ftware, modelos de avaliação e melhoria de processos de software, a 
a na identificação e estabelecimento de métricas e um panorama da 
are brasileiro. A abordagem SQUID que envolve tanto a visão de 
e software será descrita no Capítulo 4. 

2.2 — Visão Geral de Qualidade 

Na literatura vários autor 's definiram qualidade sob abordagens diferentes. Segundo Rothery 
[Rothery 93], qualidade si ica "adequação ao uso conforme as exigências feitas". Isto implica 
dizer que o produto deve ecutar de maneira apropriada à função para a qual ele foi designado. 

Crosby [Crosby 79] defin qualidade como "conformidade aos requisitos". Esses devem ser, 
portanto, claramente de i dos para que não sejam mal interpretados. No caso de software, ao 
longo do seu processo de desenvolvimento, são realizarias medições para verificar a adequação 
aos requisitos. As não c ormidades encontradas são consideradas como defeitos e portanto, 
como falta de qualidade. 

De acordo com Juran [J an 70], a definição de qualidade está ligada à "adequação ao uso", o 
que significa levar em corfrideração os requisitos e as expectativas do cliente. Visto que cada 
cliente usa o mesmo prod to de maneiras diferentes, ele deve possuir a capacidade de atender a 
cada uma das diversas epectativas de maneira conveniente e satisfatória. Essa capacidade 
existente no produto co oe o que chamamos de características de qualidade. 
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Ainda, de acordo com a Norma NBR 13596, "qualidade é a totalidade das características de uma 
entidade, que lhe confere !, capacidade de satisfazer às necessidades explícitas e implícitas" 
[NBR 13596]. 

2.3 — Qualidade de Software 

De um modo geral, qualidade de software pode ser definida como um conjunto de atributos de 
software que devem ser satisfeitos de modo que o software atenda às necessidades dos usuários. 
A determinação dos atributos relevantes para cada software varia em função do domínio da 
aplicação, das tecnologias utilizadas, das características específicas do projeto e das necessidades 
do usuário e da organização [Kan 95]. 

Diante disto, existem duas visões de qualidade de software, uma dos usuários e outra dos 
desenvolvedores, mas ambas consideram que o software não pode falhar. O usuário avalia o 
software sem conhecer seus aspectos internos, está apenas interessado na facilidade de uso, no 
desempenho, na confiabilidade dos resultados obtidos e também no preço do software. Os 
desenvolvedores avaliam aspectos internos como taxa de defeitos, confiabilidade, facilidade de 
manutenção e também aspectos de conformidade em relação aos requisitos dos clientes 
[NBR 13596]. 

Tanto do ponto de vista do usuário quanto do desenvolvedor, os requisitos de software formam a 
base a partir da qual a qualidade é avaliada. Pode-se afirmar com segurança que a falta de 
conformidade aos requisitos é falta de qualidade. Existem tipos de requisitos explícitos e 
implícitos. Se o software atende aos requisitos explícitos, mas não está de acordo com os 
requisitos implícitos, então a qualidade é duvidosa. 

Além dos requisitos, existem padrões específicos que definem os critérios de desenvolvimento 
que servem como diretrizes para o desenvolvimento do software que está sendo produzido. Se 
os critérios não são seguidos, o resultado é falta de qualidade [Pressman 00]. 

Sobre a definição de Qualidade de Software, a abordagem SQUID está em consonância com os 
princípios de qualidade definida pela Norma NBR 13596. De acordo com a Norma NBR 13596, 
"Qualidade de Software é a totalidade das características de um produto de software, que lhe 
conferem a capacidade de satisfazer necessidades explícitas e implícitas" [NBR 13596]. 

Por outro lado, Kan [Kan 95] define Qualidade de Software de uma maneira extremamente 
objetiva, explicitando somente a "conformidade aos requisitos do software". 

Pressman [Pressman 00] por sua vez, coloca uma definição mais abrangente, na qual "Qualidade 
de Software é a conformidade aos requisitos de desempenho e de funcionalidade que foram 
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explicitamente definidos, ais padrões de desenvolvimento explicitamente documentados, e às 
características implícitas que são esperadas de todo software profissionalmente desenvolvido". 

Qualidade de Produt 

Qualidade de produto de 
atingidas, contribuem para 
devem estar relacionadas ao 

de Software 

oftware refere-se a um conjunto de características que, quando 
obter os objetivos de qualidade do software. Estas características 

requisitos de qualidade estabelecidos para o produto. 

Requisitos de qualidade 
tios fatores. Áreas de ap 
diferentes projetos numa 
distintos. Ainda, pode have 
uma vez que atingir um re 
[Oliveira 95]. 

produtos de software, entretanto, são dificeis de definir devido a 
cação diferentes têm requisitos de qualidade diferentes. Além disso, 
esma área de aplicação podem apresentar requisitos de qualidade 
conflitos entre requisitos dentro de uma mesma área de aplicação 
'sito em maior grau pode acarretar numa perda em outro requisito 

Para auxiliar nesta definiçã 
de qualidade desejáveis p 
enquanto outros são mais 
atributos que contribuam p 

existem normas e métodos que buscam estabelecer características 
a um produto de software. Alguns modelos são mais específicos 
enéricos, no entanto, todos eles mantêm um mesmo foco: definir 

a a utilização do software. 

Raramente qualidade pode 
ter terminado. Por essa r 
desenvolvimento. Assim, a 
como perspectiva, as carac 
desenvolvimento de softw 
produto final deverá aprese 

er incorporada ao produto final após o processo de desenvolvimento 
o, a qualidade do produto de software é um objetivo do processo de 
desenvolver-se um produto, deve-se ter previamente estabelecidas, 

erísticas de qualidade que se desejam alcançar. Se o processo de 
e considerar as características de qualidade, pode-se dizer que o 

tar essas características [ICan 95]. 

Qualidade de Proce 

Entende-se por processo de 
prodiwir um software, ou 
atividades, metas, transfo 
evolução de software [Pre 

so de Software 

software um conjunto de ferramentas, métodos e práticas usadas para 
eja, um processo de software é representado por um conjunto de 
ções e eventos que encapsulam estratégias para o cumprimento da 

00]. 

Como as exigências por 
controle sobre o processo 
fator inibidor de qualidade 
gerar produtos de acord 
organização em produzir s 
de desenvolvimento uma 

"dade têm sido cada vez maiores, tomou-se essencial ter-se um 
e desenvolvimento de software de modo que este não se tome uni 

e produtividade. O objetivo de gerenciar o processo de software é 
com o planejado e simultaneamente melhorar a capacidade da 

ftware com maior qualidade [Humphrey 89]. Considerar o processo 
ividade que deve ser controlada med a  e melhorada é um passo 
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importante para torná-lo re 
relacionamento entre as ati 
características do produto de 

No entanto, definir e gerenci 
uma tarefa complexa e min 
necessário adotar-se um m 
modelagem adequadas, pos 
atividades de ciclo de vida d 

2.4 — Modelos par 

A preocupação com a quali 
Para que se possa prod 
atributos determinam a q 
92]. 

Ao longo dos anos, diverso 
procurando identificar cara 
qualidade. 

Nesta seção serão abordado 
modelos de McC211 [McCa 
em dia (entre eles a Norma 
a Norma ISO/IEC 14598-5. 

ente efetivo. Para tanto é necessário que se tenha controle do 
dades, as ferramentas, o pessoal, os métodos e principalmente as 
software, que é o objetivo final de todo o processo. 

todo um processo de software de modo a atingir estes objetivos é 
ciosa visto a intensa dinâmica que o rege. Deste modo, toma-se 
delo de processo de software que, a partir de metodologias de 
ser usado para desenvolver descrições mais precisas e formais das 
software [Humphrey 89]. 

Avaliação de Produto de Software 

ade de um produto de software é cada vez maior em nossos dias. 
um  software de qualidade, contudo, é necessário identificar que 
ade desejada, estabelecendo seu universo de abrangência [Belchior 

modelos para avaliação da qualidade de software foram propostos, 
eristicas de qualidade gerais e procedimentos para se determinar a 

modelos para avaliação de produtos de software. São descritos os 
77], o qual é um dos precursores dos demais modelos usados hoje 

R 13596), a Norma NBR 13596, a Norma NBR ISO/IEC 12119 e 

2.4.1 — O Modelo de cCall 

McCall e outros pesquisad res [McCall 77] propuseram uma categorização dos fatores que 
afetam a qualidade do soft are. Estes fatores de qualidade, mostrados na Figura 2.1, focalizam 
três importantes aspectos • o produto de software: suas características operacionais, sua 
habilidade de suportar m danças e sua adaptabilidade diante de novos ambientes. As 
definições dos fatores de q *da& se encontram na Tabela 2.1. 
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Mam 
Flexi 
Test.  

,ten,bilidade 	 Portabilidade 
bilidade 	 Reusabilidade 
bi1idade 	 lnteroperabilldade 

Habilidade de 
	Adaptabilidade a 

ser alterado 
	novos ambientes 

Características 
operacionais 

Corretitude 
Contiabilidade 

Eficiência 
Integridade 
Usabilidade 

Figura 2.1 - Fatores de Qualidade de Software de McCall [McCalI 77] 

Tabela 2.1 - Definição dos Fatores de Qualidade segundo McCall 
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Corretitude Medida do quanto o programa satisfaz suas especificações e do 
quanto cumpre os objetivos visados pelo cliente. 

Con fiabilidade Medida do quanto o programa pode desempenhar as funções 
esperadas com uma certa precisão. 

Eficiência O total de recursos computacionais e de código requerido para o 
programa desempenhar suas funções. 

Integridade A extensão do quanto o acesso ao software ou a seus dados por 
pessoas não autorizadas pode ser controlado. 

Usabilidade O esforço requerido para aprender, operar, preparar dados de 
entrada, e interpretar os dados de saída do programa. 

Manutenibilidade O esforço requerido para localizar e corrigir erros no programa. 

Flexibilidade o esforço necessário para modificar um programa operacional. 

Testabilidade O esforço requerido para testar um programa para garantir que ele 
desempenhe a função pretendida. 

Portabilidade O esforço requerido para transferir o programa de um hardware e/ou 
ambiente de software para outro. 

Reusabílídade A extensão com que o programa (ou partes do programa) pode ser 
reutilizado em outras aplicações. 

lntero pera bilidade 0 esforço exigido para se acoplar um sistema a outro. 
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É importante realçar que • ificilmente conseguimos obter medidas diretas dos fatores de 
qualidade anteriormente rela ionados. Na realidade, McCall propõe que um conjunto de métricas 
seja definido e usado para d senvolver expressões para cada um desses fatores, de acordo com a 
seguinte relação: 

Fq = 	x Mi + C2  x M2+ + x Mn 

onde Fq  é um fator de qu dade de software, 

ci são coeficientes de egressão e, 

mi são métricas que etam o fator de qualidade. 

Em McCall [McCall 77], podem ser encontradas as métricas mi usadas para cada um dos fatores 

de qualidade anteriormente rtlacionados. 

2.4.2 — A Norma NBR 13596 

A Norma NBR 135961  (A 
Diretrizes para seu Uso 
subcaracterísticas), que des 
Essas características fornece 
software. 

aliação de Produto de Software — Características de Qualidade e 
[NBR 13596] define seis características (subdivididas em 

evem, com um mínimo de sobreposição, a qualidade de software. 
uma base para posterior refinamento e descrição de qualidade de 

Esta Norma é dirigida àq eles envolvidos com aquisição, desenvolvimento, uso, suporte, 
manutenção ou auditoria de oftware. 

2.4.2.1 — As Característi as de Qualidade da NBR 13596 

Segundo a NBR 13596, qualidade de um produto de software pode ser avaliada pelas 
características descritas a se uir. 

• Funcionalidade: refere-s- ao conjunto de atributos que evidenciam a existência de um 
conjunto de funções que satisfaz necessidades estabelecidas ou implícitas e suas propriedades 
especificadas. Suas 	ubcaracterísticas são: Adequação, Acurácia, Interoperabilidade, 
Conformidade e Segur a de acesso (Tabela 2.2). 

I  Internacionalmente conhecida mo ISOREC 9126 [1SO/IEC 9126]. 
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Tabela 2.2 - Subcaracterísticas da Funcionalidade [INIBIR 135961 

Funcionalidade 

Subcaracterística Descrição 

Adequação Atributos do software 	evidenciam a presença de um conjunto de funções e que 
sua apropriação para as tarefas especificadas. 

Acurácia Atributos 
ou conforme 

do software que evidenciam a geração de resultados ou efeitos corretos 
acordados. 

Interoperabilidade Atributos 
especifi 

do software que evidenciam sua capacidade de interagir com sistemas 
bados. 

Conformidade Atributos 
convenções 
relacionadas 

do software que fazem com que ele esteja de acordo com as normas, 
ou regulamentações previstas em leis e descrições similares, 
à aplicação. 

Segurança de 
acesso 

Atributos do software que evidenciam sua capacidade de evitar o acesso não 
acidental ou deliberado, a programas e dados. 

auto* 

zdo' Confabilidade: refere-se 

manter seu nível de desmpenho, 

de tempo. 	Suas subcamcterísticas 

(Tabela 2.3). 

Tabela 2.3 - Subcaracterlsticas 

ao conjunto de atributos que evidenciam a capacidade do software 

sob condições estabelecidas, por um determinado período 

são: Maturidade, Tolerância a falhas e Recuperabilidade 

da Confiabilidade [NBR 135961 

Confiabilidade 

Subcaracterística Descrição 

Maturidade Atributcs 
software. 

do software que evidenciam a freqüência de falhas por defeitos no 

Tolerância a falhas Atributcs 
desempenho 
interfaces 

do software que evidenciam sua capacidade em manter um nível de 
especificado nos casos de falhas no software ou violação nas 

especificadaa 

Recuperabilidade Atribui: 4s 

01 
de des4mpenho 

do software que evidenciam sua capacidade de restabelecer seu nível 
e recuperar os dados diretamente afetados em caso de falha, e 

e esforço necessários para tal. 

• Usabilidade: refere-se ao conjunto de atributos que evidenciam o esforço necessário para se 

poder utili7nr o sofiwa4e, bem como o julgamento individual desse uso, por um conjunto 

explícito ou implícito de usuários. 	Suas 	subcaracterísticas são: Inteligibilidade, 

Apreensibilidade e Openkionalidade (Tabela 2.4). 

Tabela 2.4 - Subcaracteristi da Usabilidade (NBR 135961 

• 

Subcaracterística 

Usabilidade 

Descri ..o 

Inteligibilidade Atributos do software que evidenciam o esforço do usuário para reconhecer o 
concei • lógico e sua aplicabilidade. 

Apreensibilidade Atribut.s do software que evidenciam o esforço do usuário para aprender sua 
aplica 'o (por exemplo: controle de operação, entradas, saídas). 

Operacionalidade Atributos do software que evidenciam o esforço do usuário para sua operação e 
control- da sua operação. 
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• Eficiência: refere-se ao 
de desempenho do software 
estabelecidas. 	Suas 
Comportamento em relação 

Tabela 2.5 —Subcaracteristicas 

conjunto de atributos que evidenciam o relacionamento entre o nível 
e 	a quantidade 	de recursos 	utilizados, 	sob condições 

subcaracteristicas são: Comportamento em relação ao tempo e 
aos recursos (Tabela 2.5). 

da Eficiência [NBR 13596] 

Eficiência 
Subcaracterística Descrição 

Comportamento em 
relação ao tempo 

Atributos 
processamento 

do software que evidenciam seu tempo de resposta, tempo de 
e velocidade na execução de suas funções. 

Comportamento em 
relação aos recursos 

Atributos 
duração 

do software que evidenciam a quantidade de recursos usados e a 
de seu uso na execução de suas funções. 

• Manutenibilidade: refere-se 
para 	realizar 	modificações 
Analisabilidade, Modificabilidade, 

Tabela 2.6 — Subcaracteristicas 

ao conjunto de atributos que evidenciam o esforço necessário 
especificas 	no 	software. 	Suas 	subcaracteristicas 	são: 

Estabilidade e Testabilidade (Tabela 2.6). 

da Manutenibilidade 1NBR 13596] 

Manutenibilidade 
Subcaracterística Descrição 

Analisabilidade Atributos do software 	evidenciam o esforço necessário para diagnosticar que 
deficiências ou causas de falhas, ou para identificar partes a serem modificadas. 

Modificabilidade Atribut 
remov 

s do software que evidenciam o esforço necessário para modificá-lo, 
r seus defeitos ou adaptá-lo a mudanças ambientais. 

Estabilidade Atribut 
por m 

s do software que evidenciam o risco de efeitos inesperados ocasionados 
dificações. 

Testabilidade Atribut 
softwa 

s do software que evidenciam o esforço necessário para validar o 
e modificado. 

• Portabilidade: refere-se o conjunto de atributos que evidenciam a capacidade do produto de 
software ser transferido de um ambiente para outro. O ambiente pode estar referenciando um 
ambiente organizacion4, um ambiente de hardware ou um ambiente de software. Suas 
subcaracteristicas são: Adaptabilidade, Capacidade para ser instalado, Conformidade e 
Capacidade para substit (Tabela 2.7). 
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Tabela 2.7 — Subcaracteristicas da Portabilidade (NBR 135961 

Portabilidade 
Subcaracteristica Descrição 

Adaptabilidade Atributcs 
ambien)es 
ações 
considerado. 

do software que evidenciam sua capacidade de ser adaptado a 
diferentes especificados, sem a necessidade de aplicação de outras 

u meios além daqueles fornecidos para essa finalidade pelo software 

Capacidade para ser 
instalado 

Atributcs 
num ambiente 

do software que evidenciam o esforço necessário para sua instalação 
especificado. 

Conformidade Atributes 
relacio 

do software que o tomam consonante com padrões ou convenções 
ados à portabilidade. 

Capacidade para 
substituir 

Atributes 
substit 

do software que evidenciam sua capacidade e esforço necessário para 
ir um outro software, no ambiente estabelecido para esse outro software. 

Para utilizar essas caract 

estabelecer 	métricas, 	uive'. 
aplicação. 

A importância de cada c. . 
ponto de vista considerado ( 

2.4.3 — Norma NBR 1 

A Norma NBR ISO/IEC 
[NBR ISO/IEC 12119] é . 
oferecidos e liberados para 
norma tratar o processo de 
sistema de qualidade do pr • 
documentado de progr. 	. 
genérica" (exemplos: proce.sadores 
gráficos, programas para 

Os potenciais usuários de 
testes, compradores e 
Figura 2.2 mostra a estrutur: 

rísticas com propósitos de definição e avaliação, é necessário 
de avaliação e critérios específicos para a organização e/ou 

teristica de qualidade varia em função da classe da aplicação e do 
uário, desenvolvedor ou gerente). 

(MEC 12119 

21191  (Pacotes de Software — Teste e Requisitos de Qualidade) 
plicável à avaliação de pacotes de software na forma em que são 
uso no mercado. 	É importante salientar que não é objetivo desta 
produção do software, suas atividades e produtos intermediários ou o 
dutor. Entende-se por pacote de software o "conjunto completo e 

fornecidos a diversos usuários para uma aplicação ou função 
de texto, planilhas eletrônicas, bancos de dados, software 

ções técnicas ou científicas e programas utilitários). 

a norma são fornecedores, entidades certificadoras, laboratórios de 
os que podem se beneficiar com produtos melhor especificados. A 
básica da norma. 

Norma 
NER ISOAEC 12119' 

I  
Instmokts 
para Teste 

Regata:is 
de Quaidade 

3/4  1 
Pmgramas 
eDefl 

Prémoutsans 
de Tesa) 

Atividades 
de Teste 

Registam 
de Testa 

Reatam 
de Teste 

TCSID do 
Acompenhamento 

DeS0100 de 
Produto 

Documentação 
de Usuária 

I 

Figura 2.2 — trutura da Norma NBR ISO/IEC 12119 (NBR ISO/IEC 121191 

1  Internacionalmente conhecida mo ISO/IEC 12119 [ISO/IEC 12119]. 
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2.4.3.1 - Requisitos de ualidade 

Um pacote de software devi,  possuir a Documentação do Pacote, que é composta pela Descrição 
de Produto, Documentação de Usuário e Programa e Dados. A seguir são descritos os 
requisitos de qualidade de c. a um desses componentes. 

Descrição de Produto 

É um documento que exp I e as principais propriedades de um pacote de software, com os 
seguintes objetivos: 

• Auxiliar o usuário ou os «otenciais compradores deste produto, na avaliação da adequação do 
produto às suas reais ne ssidades; 

• Servir como base para te tes. 

Este documento deve estar disponível ao usuário, independentemente da aquisição do produto, 
através de um catálogo, de m disquete de apresentação ou qualquer outro meio disponível que 
alcance esse objetivo. A • escrição deve ser clara, compreensível e harmônica com outros 
documentos associados. A norma propõe aspectos práticos e diretos, indicando "o quê" deve 
conter esta descrição. 

Na Tabela 2.8, está resumida uma parte destas indicações, as quais podem ser mandatárias 
(termo "deve") ou recomendáveis (termo "pode"). É importante observar que o uso de um 
requisito como recomendáv 
alguns tipos de produtos 
reserva de passagens 
ISO/1EC 12119]. 

Tabela 2.8 — Requisitos de 

Item 

e 
aér 

Qua 

Requ 

I está diretamente relacionado com o tipo do produto, ou seja, para 
s requisitos podem ser mandatários (por exemplo, um sistema de 
tem como um dos requisitos mandatários a Eficiência) [NBR 

idade para a Descrição de Produto [NBR ISO/IEC 12119] 

Descrição de Produto 
-itos 

Requisitos Gerais 
sobre o Conteúdo da 
Descrição de Produto 

O co 
organ 
avali-ção 

teúdo da descrição deve ser inteligível, completo e possuir boa 
zação e apresentação, auxiliando os compradores em potencial na 

da adequação do produto às suas necessidades, antes de adquiri-lo. 
Identificações e 
Indicações 

Deve 
so 
pacot 

apresentar o nome do produto, sua versão, os requisitos de hardware e 
re, as principais atividades realizadas e os componentes entregues com o 
. 

Declaração sobre 
Funcionalidade 

Deve 
existi 
nece 

apresentar uma visão geral das funções disponíveis, os valores limites se 
em e os dispositivos de segurança de acesso ao produto quando 

- rios. 
Declaração sobre 
Confiabilidade 

Deve 
dado 

apresentar as informações sobre os procedimentos para preservação de 
. 

Declaração sobre 
Usabilidade 

Deve 
conh-  
adap 

apresentar o tipo de interface com o usuário, se é necessário algum 
imento técnico específico para o seu uso e se o produto pode ser 

:do às necessidades do usuário. 
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Item Requi 

Descriçãd de Produto (Continuação) 

itos 

Declaração sobre 
Eficiência 

Pode ncluir informações a respeito do tempo de resposta e taxa de throughput. 

Declaração sobre 
Manutenibilidade 

Pode tonter declarações sobre a manutenibilidade do produto. 

Declaração sobre 
Portabilidade 

Pode zonter declarações sobre a portabilidade do produto. 

Documentação 

É o conjunto completo 

para utilização de 

dados necessários 

do produto de software. 

Os principais requisitos 

Tabela 2.9 - Requisitos 

• 

Item 

de Usuário 

de 

um prodito, 

para a 	'alação 

da 1 

de Que 

Requisitos 

4ocumentos, disponíveis na forma impressa ou não, que é fornecido 

sendo também uma parte do produto. Ela deve incluir todos os 

(se necessário), para o uso da aplicação e para a manutenção 

ocumentação de Usuário estão descritos na Tabela 2.9. 

idade para a Documentação de Usuário [NBR ISOIIEC 12119] 

Documentação deUsuãrio : 

Completitude Deve conte 
estabelecer 
limite. 

todas as informações necessárias para o uso do produto, tal como 
todas as funções do pacote, procedimentos de instalação e os valores 

Correção A informaço apresentada deve estar correta e sem ambigüidade. 

Consistência Deve haver 
termo deve 

plena coerência entre a documentação e a descrição de produto. Cada 
er um único significado. 

Inteligibilidade A documen 
atividades ..m 
explicaçõe 

-ção deve ser compreensível pela classe de usuários que desenvolve 
o produto, utilizando termos apropriados, exibições gráficas e 

detalhadas. 

Apresentação e 
Organização 

Deve ser a.resentada 
índices eta 
haver indicação 

através de uma forma que facilite uma visão geral, através de 
.elas de conteúdo. Se o documento não está na forma impressa, deve 

de como efetuar a impressão. 

Programas e Dados 

Os requisitos de qualidad 

características de qualidacb 

Confiabilidade e Usabilidad 

Não há requisitos específlc1 

Qualquer requisito declara 

deve estar em conformidad 

na Tabela 2.10. 

para Programas e Dados utilizam as mesmas definições das 

da Norma NBR 13596. As características de Funcionalidade, 

são destacadas e devem ser verificadas através do uso do produto. 

s para os aspectos de Eficiência, Manutenibilidade e Portabilidade. 

o na documentação do pacote, referente às características citadas, 

Os principais requisitos para Programas e Dados estão descritos 
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Tabela 2.10 — Requisitos de Qualidade para Programas e Dados [NBR ISO/IEC 12119] 

Item 
Programas e Dados 

Requisitos 
Funcionalidade Devem ser verificados os procedimentos para instalação do produto; a presença 

de todas as funções mencionadas; a execução correta destas funções; a 
ausência de contradições entre a descrição do produto e a documentação do 
usuário. 

Confiabilidade O usuário deve manter o controle do produto, sem corromper ou perder dados. 
mesmo que a capacidade declarada seja explorada até os limites ou fora deles, 
se uma entrada incorreta é efetuada, ou ainda se instruções explícitas na 
documentação são violadas. 

Usabilidade A comunicação entre o programa e o usuário deve ser de fácil entendimento, 
através das entradas de dados, mensagens e apresentação dos resultados, 
utilizando um vocabulário apropriado, representações gráficas e funções de 
auxilio (help), entre outras; o programa também deve proporcionar uma 
apresentação e organização que facilite uma visão geral das informações, além 
de procedimentos operacionais que o auxiliem, por exemplo, a reversão de uma 
função executada e o uso de recursos de hipertexto em funções de auxilio, 
entre outras. 

2.4.3.2 — Instruções para Teste 

Este item recomenda como um produto deve ser testado em relação aos requisitos de qualidade. 
Inclui tanto o teste das propriedades necessárias a todos os produtos de mesmo tipo, quanto o 
teste das propriedades especificadas na descrição do produto. Na Tabela 2.11 são mostradas 
essas recomendações. 

Tabela 2.11 — Instruções para Teste [NBR ISO/IEC 12119] 

Instruções para Teste 
Fases Componentes Recomendações 
Pré-Requisitos de 
Teste 

Presença de 
Itens do 
Produto 

Devem estar presentes, para a execução do teste, todos os 
componentes a serem entregues e os documentos de requisitos 
identificados na Descrição de Produto. 

Presença de 
Componentes 
do Sistema 

Deve estar disponível todo o ambiente de hardware e software 
identificados na Descrição de Produto. 

Treinamento Se o treinamento for mencionado na Descrição de Produto, o 
responsável pelo teste deve ter acesso ao material e ao programa 
de treinamento. 

Atividades de 
Teste 

Descrição de 
Produto 

Todo requisito especificado nesta Descrição deve ser testado. 

Documentação 
de Usuário 

Todo requisito especificado nesta Documentação deve ser testado. 

Programas e 
Dados 

Todo requisito especificado para os Programas e Dados deve ser 
testado. 

Registros de 
Teste 

Os registros devem conter informações suficientes para permitir a 
repetição do teste, através de um Plano de Teste com os casos de 
teste, os resultados associados e a identificação das pessoas 
envolvidas. 
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Instruções para Teste (Continuação) 

Fases Componentes Recomendações 

Relatório de 
Teste 

Deve conter um resumo com os objetivos e resultados dos testes 
efetuados com a seguinte estrutura: identificação do produto; 
sistemas computacionais utilizados; documentos usados; 
resultados dos testes da Atividade de Teste; uma lista das não 
conformidades e a data de encerramento do teste. 

Teste de 
Acompanhamento 

Quando um produto é testado novamente (considerando o teste 
anterior), todas as partes modificadas e as partes inalteradas, mas 
influenciáveis pelas modificações, devem ser testadas como se 
fosse um produto novo. 

2.4.4 - Norma ISO/IE 14598-5 

A Norma internacional ISO) 

para Avaliadores) [ISOIIE( 

prática da avaliação de pro 

para avaliar produtos já exi 

utilizada por avaliadores di 

usuários e entidades certiflc 

[EC 14598-5 (Avaliação de Produto de Software - Parte 5: Processo 

14598-51 fornece requisitos e recomendações para implementação 

uto de software. O processo de avaliação proposto pode ser usado 

;tentes ou produtos intermediários (em desenvolvimento). Pode ser 

laboratório, fornecedores de software, compradores de software, 

doras, cada qual com seu objetivo. 

Em termos de característièas de qualidade, pode ser usada a NBR 13596. Entretanto, o 

mensuramento direto dessas características não é prático. Nesse contexto, a utilização da 

experiência do engenheiro de software prevalece para a avaliação, o que pode reduzir a 

objetividade da avaliação [ ukumo 971. 

As características esperadas do Processo de Avaliação são [ISO/IEC 14598-5]: 

• Repetível: a avaliação 

avaliação, realizada pel 

como idênticos; 

repetida de um mesmo produto, com mesma especificação de 

mesmo avaliador, deve produzir resultados que podem ser aceitos 

• Reprodutível: a ava' 

realizada por um avalia 

idênticos; 

ção do mesmo produto, com mesma especificação de avaliação, 

Dor diferente, deve produzir resultados que podem ser aceitos como 

• Imparcial: a avaliação jnão deve ser influenciada frente a nenhum resultado particular; 

• Objetiva: os resultados da avaliação devem ser factuais, ou seja, não influenciados pelos 

sentimentos ou opiniãe do avaliador. 

O Processo de Avaliação p 

de requisitos da avaliaçã 

avaliação e conclusão da av 

oposto pela Norma ISOIIEC 14598-5 inclui cinco atividades: análise 

especificação da avaliação, projeto da avaliação, execução da 

liação, como pode ser visto na Figura 2.3. 
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Análise dos 
Requisitos Oa 

Avaliação 

ReqLasatos da 
Avaliação Requisitos do 

Solicitante —> 

Especificação 
da AValia40 

Especificação da 
Avahação 

Registros da 
Avaliação Descrição 

do Produto 
Plano da 
Avaliação 

Projeto da 
Avaliação Registro de M629 

de Avaliação 

3specificação da 
afiação pré-definida 

Entradas do 
Avaliador 

Metcdos de 
Avaliação 

Execução da 
AVaL300 

Rascunho do 
Rei idoodo  
Avaliação Paramentas& AVidiaÇão Relatdrios de 

Avaliação 
Revisada 

Resumo dos 
Remitidos da Avaliação 

--> Conclusão da 
AvaNação 

Cernpeneraes do 
Praluto 

Entradas do 
Solicitam< 

Figura 2.3 — Processo de Avaliação [IsonEc 14598-5] 

A seguir são descritas as ati 

 

idades do Processo de Avaliação. 

Avaliação 

er os objetivos da avaliação. Vários pontos de vista podem ser 
os diferentes usuários do produto, tais como comprador, fornecedor, 

Análise de Requisitos da 

Nesta fase deve-se descre 
considerados, dependendo 
desenvolvedor e operador. 

 

Especificação da Avaliam 

  

Nesta fase deve-se definir • escopo da avaliação e as medidas a serem executadas no produto 
submetido à avaliação nos seus vários componentes. O nível de detalhes na especificação da 
avaliação deveria ser tal qu , na sua base, a avaliação seja repetível e reprodutível. 

Projeto de Avaliação 

Nesta fase deve-se docum 
medidas especificadas na 
descreve os recursos ne 
distribuição desses recurso 

Execução da Avaliação 

Nesta fase deve-se obter 
software de acordo com 
avaliação e como planejad 
do relatório de avaliação e 

tar os procedimentos a serem usados pelo avaliador para executar as 
e anterior. O avaliador deve produzir um plano de avaliação, que 

essários para executar a avaliação especificada, assim como a 
nas várias ações a serem executadas. 

sultados da execução de ações para medir e verificar o produto de 
os requisitos de avaliação, como especificado na especificação da 
no plano de avaliação. Ao executar essas ações, tem-se o rascunho 
s registros da avaliação. 

a 
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Nesta fase, deve-se revisar o relatório da avaliação e disponibilizar os dados resultantes da 
mesma. 

2.5 — Modelos d Avaliação e Melhoria de Processo de 
Software 

Vários esforços e trabalho 
avaliação e melhoria de qua 
pela sua disseminação e imp 
Norma NBR ISO/IEC 122 
15504) e a Norma Interna 
seção. 

têm contribuído para a elaboração de modelos e normas para 
dade em processos de software. Dentre esses os mais significativos 
rtância de contribuição são o Capability Maturity Model (CMM), a 

7, o relatório técnico ISO/IEC TR 15504 (finura Norma ISO/IEC 
ional ISO 9000-3 os quais são resumidamente apresentados nesta 

2.5.1 — Capability Ma urity Model (CMM) 

Maturidade de processo é grau em que esse processo é definido, gerenciado e controlado. A 
capacidade de atingir metas de custo, qualidade e cronograma são influenciados pela maturidade 
do processo de software da organização. Assim, em adição ao modelo de processo, há questões 
relacionadas a todo siste

nla

de gerenciamento de qualidade da companhia, o qual é importante 
para o resultado do projeto çle software. 

O modelo Capability Ma 

maturidade de uma org 
Software Engineering Instit 

dos EUA. Apresenta uma 
qualidade de processo de s 
processo de software de 
gerenciamento de process 
software [Marciniat 94]. 

rity Model (CMM) [Paullc 93] propõe a avaliação da capacidade e 
ção e indica diretrizes para a melhoria. Foi desenvolvido pelo 

te (SEI), atendendo a clientes como o Department of Defense (DoD) 
strutura básica de métodos confiáveis e coerentes para a avaliação de 
ftware. Além disso, apresenta um modelo que apóia a melhoria do 

organização através da aplicação criteriosa de conceitos de 
e de melhoria de qualidade do desenvolvimento e manutenção de 

No modelo CMM, os pro 
representam a situação e 
software. Cada nível de 
software, composto por 
que, quando satisfeitas, a 

Os cinco níveis de maturi 
1, que não possui área-cha 

ssos de software são classificados em cinco níveis de maturidade que 
que se encontra a organização em relação aos seus processos de 
turidade é um estágio bem definido de evolução de processo de 

conjunto de atividades denominado áreas-chave de processo (ACPs) 
entam a capacitação do processo de software [Humphrey 89]. 

e do modelo CMM e suas respectivas ACPs (com exceção do nível 
e de processo), são apresentados na Tabela 2.12. 
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Tabela 2.12 - Níveis e Áreas-ch ve de Processo do Modelo CMM 

Níveis Enfoque Áreas-Chave de Processo 

Qualidade 

Produtividade 
5 

Otimizado 
Melhoramento 
Continuo do Processo 

Prevenção de Defeitos 

Gerenciamento de Mudança de Tecnologia 

Gerenciamento de Mudança de Processo 

Gerenciado 

Gerenciamento 
Quantitativo 

Gerenciamento Quantitativo do Processo 

Gerenciamento de Qualidade de Software 

3 
Definido 

Padronização o do 
Processo 

Foco no Processo da Organização 

Definição do Processo da Organização 

Programa de Treinamento 

Gerenciamento de Software Integrado 

Engenharia de Produto de Software 

Coordenação Intergrupos 

Revisões 

2 
Repetitivo 

Gerenciamento 
Projetos Básic. 

de 
Gerenciamento de Requisitos 

Planejamento de Projeto de Software 

Acompanhamento e Supervisão do Projeto de 
Software 

Gerenciamento de Subcontrato de Software 

Garantia de Qualidade de Software 

Gerenciamento de Configuração do Software 

Risco 1 

Inicial 
Sucesso é con eguido através de esforço pessoal 

Retrabalho 

A seguir são apresentadas 

modelo CMM. 

2.5.1.1 —Nível 1: Inicial 

principais características de cada um dos níveis de maturidade do 

No nível inicial de mat 

desenvolvimento e manute 

que haja urna análise conj 

sobre a possibilidade deste 

são freqüentemente aband 

metas irreais são impostas, 

a eliminação ou diminuiçã 

crono grama possa ser c 

envolvidas no projeto, s 

gerentes. 

idade, a organização não fornece um ambiente estável para o 

.ção de software. Compromissos são assumidos pelos gerentes, sem 

ta com os demais responsáveis pelo desenvolvimento do software 

serem cumpridos [Tsukumo 961. Assim cronogramas e orçamentos 

nados por não serem baseados em estimativas realistas. Quando 

há normalmente um comprometimento da qualidade do produto com 

de etapas de desenvolvimento, como testes e revisões, para que o 

prido [Curtis 921. O sucesso depende totalmente das pessoas 

habilidades técnicas, conhecimento, motivação e do bom senso dos 
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O processo de software de uma organização do nível 1 é imprevisível, já que o mesmo é 
constantemente alterado no decorrer do projeto. A funcionalidade e a qualidade do produto 
também não podem ser previstas. Existem poucos processos estáveis e que possam ser 
controlados na organização, não havendo mecanismos que permitam aprender com a experiência 
de projetos anteriores [Fiorini 98]. 

2.5.1.2 - Nível 2: Repetitivo 

No nível repetitivo, políticas de gerenciamento do projeto de software e procedimentos para a 
implementação destas políticas são estabelecidos [Curtis 92]. O planejamento e gerenciamento 
de novos projetos são baseados na experiência obtida com projetos similares no passado 
[Humphrey 89]. Um dos objetivos do nível 2 é a institucionalização de um processo efetivo de 
gerenciamento do projeto de software, o qual permite que a organização repita o sucesso obtido 
em projetos anteriores. Um processo efetivo pode ser caracterizado como praticado pela 
organização, documentado, treinado (ensinado), medido, controlado e possível de ser melhorado. 
As estimativas são realistas, pois são baseadas na experiência da organização e nos requisitos do 
projeto em questão. Há um acompanhamento dos custos do projeto, cronograma, funcionalidade 
do produto. qualidade, etc. Os problemas são identificados e corrigidos. Caso haja uma 
terceirização de etapas do ciclo de vida de desenvolvimento do software, é estabelecida uma 
forte relação com o fornecedor (terceiro) de maneira que as atividades desenvolvidas pelo 
terceiro possam ser acompanhadas. 

As organizações do nível 2 podem ser definidas como disciplinadas, pois o planejamento e o 
acompanhamento do projeto são claramente estabelecidos e controlados, permitindo a repetição 
de resultados de sucesso [Paulk 93]. 

2.5.1.3 - Nível 3: Definido 

No nível definido, o processo de software padrão da empresa é documentado, incluindo as 
atividades referentes à engenharia de software e de gerenciamento do projeto de software. Um 
processo definido permite que atividades de engenharia de software e gerenciamento sejam 
integradas a cada projeto, auxiliando tanto técnicos como gerentes a realizarem suas atividades 
de maneira mais eficiente. Um grupo para processos de engenharia de software é estabelecido 
para facilitar atividades de definição e melhoria de processos. Um programa de treinamento é 
montado para garantir que os gerentes e os técnicos adquiram as habilidades e conhecimentos 
necessários para exercerem suas atividades. 

As organizações do nível 3 podem ser definidas como sendo padronizadas e consistentes, já que 
as atividades de engenharia de software e gerenciamento são estáveis e podem ser repetidas. 
Dentro da linha de produtos estabelecida, custo, cronograma, e funcionalidade estão sob controle 
e a qualidade do software é acompanhada. A capacidade da organização é baseada num 
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conjunto comum de atividc des, regras e responsabilidades de acordo com um processo de 

software definido [Paulk 93 

2.5.1.4 - Nível 4: Geren • iado 

No nível gerenciado, a org 	ção estabelece metas quantitativas de qualidade para os produtos 

e processos de software. • odutividade e qualidade são medidas para as atividades do processo 

de software em todos os p ojetos da organização. Um banco de dados é usado para coletar e 

analisar os dados decorrent-s dos processos de software dos projetos. Os processos de software 

são instrurnentados com m;djdas bem consistentes e definidas. Estas medidas estabelecem uma 

fundamentação quantitativa para a avaliação dos processos e produtos de software dos projetos. 

Os projetos adquirem con role sobre seus produtos e processos, através da diminuição da 

variação do seu desempenhe de acordo com limites quantitativos aceitáveis [Fiorini 98]. 

As variações no processo d- software podem ser distinguidas de variações aleatórias. Os riscos 

são diminuídos e controlado., pois há a aplicação de métricas de controle de qualidade. 

Às organizações do nível 4 

medido e opera dentro de 

são tomadas para corrigir 

software são previsivelment 

são caracterizadas como previsíveis, pois o processo de software é 

tes mensuráveis. Quando estes limites são ultrapassados, ações 

problema e retornar à situação de normalidade. Os produtos de 

de alta qualidade [Paullc 93]. 

2.5.1.5 - Nível 5: Otimiz do 

No nível otimizado, a or 

processo. A organização 

ocorrência de defeitos. 

realização de análises de cu 

mudanças nos processos de 

são identificadas e transferid 

ção como um todo é voltado para a melhoria contínua do 

periodicamente seus processos com o objetivo de prevenir a 

ados de eficiência do processo de software são utilizados para 

to-beneficio de implementação de novas tecnologias e proposição de 

software da organização. As inovações em engenharia de software 

s para toda a organização. 

As equipes de projeto de o 

Os processos de software 

outros projetos passados. 

As organizações do nível 

Estas melhorias ocorrem t; 

na organização como pela 

novas tecnologias e método 

anizações do nível 5 analisam defeitos para determinar suas causas. 

o avaliados para prevenir os defeitos conhecidos decorrentes de 

podem ser caracterizadas como sendo continuamente melhoradas. 

to por incrementos nos processos de software existentes e praticados 

novação e reestruturação total desses processos e a utilização de 

[Paullc 931. 

O nível 5 não é o destino 

aperfeiçoamento. 

e sim uma base para construir a capacidade de se estar sempre em 
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O CMM tendo se consolida 

software, foi integrado (na 

Industries Alliance/Tnterim 5 

Maturity Model (IPD-CM 

Integrated) [CMMI] o qu 

gerenciar novos aspectos 

"sistema", englobando soft 

como um modelo consistent 

lo como um dos principais modelos de qualidade para processos de 

ua versão 2.0 DrafL C) juntamente com outros modelos (Electronic 

tandard (EIA/IS) 731 e Integrated Product Development Capability 

vI) v.0.98) para formar o CMMI (Capability Maturity Model 

.1 apresenta melhorias sugeridas pelos seus usuários, permitindo 

a além do desenvolvimento de software, segundo conceitos de 

are, hardware e infra-estrutura. O CMMT está sendo desenvolvido 

com a futura Norma ISO/IEC 15504. 

2.5.2 - Norma NBR 1 O/IEC 12207 

A norma NBR ISO/IEC 122 

tem o objetivo de estabelec 

como referência na contrat 

melhores práticas de enge 

A norma faz uso de uma t 

atividades e tarefas, a sere 

seja na aquisição, fornecime 

7 [NBR ISO/IEC 122071 - Processos do Ciclo de Vida do Software 

r urna estrutura comum de processos de software, que seja utili7ada 

ção de produtos e serviços de software, bem como descrever as 

ia e gerenciamento de software. 

rminologia bem definida e sua estrutura é composta de processos, 

aplicadas em operações que envolvam o software de alguma forma, 

to, desenvolvimento, operação ou manutenção. 

A estruturada norma foi 

adaptável à necessidade do 

básicos: modularidade e re 

existente na definição dos 

coesão. Em princípio, todo 

se responsabilidade pela 

facilitando a aplicação da 

envolvidas [NBR ISO/IEC 1 

oncebida de maneira que fosse flexível, modular e pudesse ser 

produto a ser gerado. Para isto, ela baseia-se em dois princípios 

ponsabilidade. Entende-se modularidade como uma característica 

rocessos, que possuem o mínimo de acoplamento e o máximo de 

os processos possuem uma única função no ciclo de vida. Define-

esignação de urna parte envolvida para executar um processo, 

orma em um projeto, onde várias pessoas podem estar legalmente 

207]. 

Os processos da norma (Fi 

Organizacionais. A Norma 

para a organização. 

2.4) são caracterizados em três tipos: Fundamentais, de Apoio e 

o especifica como executar estes processos, deixando esta tarefa 
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Figura 2.4 - Processos de Ciclo de Vida do Software [Rocha 011 

Os Processos Fundament. formam o ciclo de vida do software, sendo responsáveis pela 

geração dos produtos de soft are. São representados pelos processos {NBR ISOIIEC 122071: 

• Processo de Aquisição: define as atividades do adquirente, organização que adquire um 

sistema, produto de so • are ou serviço de software. 

• Processo de Fornecime o: define as atividades do fornecedor, organização que provê o 

sistema, produto de so are ou serviço de software ao adquirente. 

• Processo de Desenvol ento: define as atividades do desenvolvedor, organização que 

define e desenvolve o pro.uto de software. 

• Processo de Operação: • efine as atividades do operador, organização que provê serviço de 

operação de um siste 	computacional, no seu ambiente de funcionamento, para seus 

usuários. 

• Processo de Manutençã 

serviço de manutenção 

produto de software, isto 

lo atualizado e em perfeit 

define as atividades do mantenedor, organização que provê o 

5 o produto de software, isto é, gerenciando as modificações no 

é, gerenciando as modificações no produto de software para mantê-

operação, até sua descontinuação. 

Os Processos de Apoio tê como objetivo auxiliar outros processos, visando principalmente a 
qualidade e o sucesso do pro eto. São representados pelos processos [NBR ISO/IEC 122071: 

• Processo de Documentai ão: define as atividades para registro da informação produzida por 

um processo de ciclo de ida. 
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• Processo de Gerência de Configuração: define as atividades de gerência de configuração 

• Processo de Garantia d Qualidade: define as atividades para garantir objetivamente que os 

produtos e processos de software estão em conformidade com seus requisitos especificados e 

aderem aos seus planos stabelecidos. 

• Processo de Verificação define as atividades (para o adquirente, o fornecedor, ou uma parte 

independente) para vê ificação dos produtos de software, em profundidade variável, 

dependendo do projeto . e software. 

• Processo de Validação: • efine as atividades (para o adquirente, o fornecedor ou uma parte 

independente) para valid ção dos produtos de software do projeto de software. 

• Processo de Revisão Co junta: define as atividades para avaliação da situação e produtos de 

uma atividade. Este pr cesso pode ser empregado por qualquer uma das duas partes, onde 

uma delas (parte revisor ) revisa a outra parte (parte revisada) em um fórum conjunto. 

• Processo de Auditoria: 

planos e contrato. Este 

uma delas (parte auditor 

auditada). 

efine as atividades para determinar a conformidade com requisitos, 

rocesso pode ser empregado por qualquer uma das duas partes, onde 

) audita os produtos de software ou atividades da outra parte (parte 

• Processo de Resoluçã. de Problema: define um processo para análise e remoção dos 

problemas (incluindo o-conformidades), independente da sua natureza ou origem, que 

forem descobertos dur. te a execução dos processos de desenvolvimento, de operação, de 

manutenção ou de outro. processos. 

Os Processos Organizacion: is têm como objetivo garantir e melhorar os processos dentro da 

organização. São represent dos pelos processos [NBR ISO/IEC 12207]: 

• Processo de Gerência: fine as atividades básicas da gerência, incluindo gerência de projeto, 

  

durante um processo de ido de vida. 

• Processo de Infra-Estru ura: define as atividades básicas para o estabelecimento da estrutura 

de apoio de um process • de ciclo de vida. 

• Processo de Melhoria: 

fornecedor, desenvolve 

para estabelecer, medir, 

efine as atividades básicas que uma organi7s'ção (isto é, adquirente, 

or, operador, mantenedor, ou o gerente de outro processo) executa 

ntrolar e melhorar seu processo de ciclo de vida. 

  

• Processo de Treinament.: define as atividades para prover pessoal adequadamente treinado. 
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Processo de Adaptação 

26 

O processo de adaptação 

aplicação na organização ou 

fatores que diferenciam 

aquisição, modelos de ciclo 

organizacional. A existênc 

projeto, organização, model 

efine as atividades necessárias para adaptar a norma para sua 

em projetos. A adaptação deve ser executada com base em alguns 

organização ou projeto de outros, dentre os quais a estratégia de 

de vida de projeto, características de sistemas e software e cultura 

a desse processo permite que a norma seja adaptável a qualquer 

de ciclo de vida, cultura e técnica de desenvolvimento [Rocha 01]. 

Está prevista uma nova vers'o da norma NBR ISO/IEC 12207 para o início de 2002 que visa a 

retratar as melhores práticas dotadas pela comunidade de software. 

2.5.3 - ]SOA EC TR 15504 

Em junho de 1991, o grupo (nternational Organizaflon for Standardization (150) se reuniu para 

estudar um padrão para av. ação do processo de software. Firmou-se então um compromisso 

internacional de que o dese volvimento do projeto seria coordenado por 4 centros técnicos de 

desenvolvimento: Inglaterra, Austrália, Canadá e EUA [Tsukwno 97]. 

Assim, em 1993 foi criado o projeto SPICE (Software Process Improvement and Capabiliiy 

dEtermination), com o ob-tivo de gerar normas para avaliação de processos de software, 

visando a melhoria contínua do processo e a determinação da sua capacidade. O produto deste 

projeto é atualmente o relat 

ISO/IEC TR 15504 foi proj 

dos avaliadores, e os 

[ISOIIEC TR 155041: 

rio técnico ISO/IEC TR 15504 (futura Norma ISO/IEC 15504). O 

tado para satisfazer as necessidades dos clientes, dos fornecedores e 

equisitos individuais de cada um. 	Os beneficios incluem 

  

• Para os compradores: d tentai a capacidade atual e potencial de um processo de software 

do fornecedor. 

• Para fornecedores: dete 

efetuar a melhoria ou 

software. 

a capacidade atual e potencial de seus processos de software, 

estrutura que define um roteiro para a melhoria do processo de 

o 	Para avaliadores: uma e rutura que define todos os aspectos para conduzir avaliações. 

A estrutura do ISO/IEC 

software usados pela org 

avaliação de processos de s 

dos processos, quanto pod 

[ISOIIEC TR 155041. 

R 15504 fornece meios para examinar e avaliar os processos de 

ção. Dentro da visão do ISO/IEC TR 15504, os resultados da 

fiware podem ser usados tanto para a determinação da capacidade 

m ser usados nas atividades de melhoria de processo (Figura 2.5) 



É examinado 
pela 

Identifica 
mudanças no 

Leva 

Identifica capacidade 
e nscos do 
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Figura 2.5 - Avaliação de Processo de Software - ISO/IEC TR 15504 [ISO/IEC TR 15504] 

No contexto da determinação da capacidade do processo, a avaliação fornece meios para 
identificar a capacidade de processos selecionados na unidade organizacional, tomando como 
base um processo idealizado. Essa análise comparativa serve tanto para identificar os riscos 
envolvidos em empreender um novo projeto, usando os processos selecionados, quanto de 
motivação para melhoria desses processos [Tsukumo 96]. 

No contexto de melhoria de processo, a avaliação fornece meios de caracteri7ar a prática atual 
aplicada na unidade organizacional, em termos da capacidade de processos selecionados, 
identificando mudanças que devem ser efetuadas para melhorá-los. 

O ISO/IEC TR 15504 é composto por nove partes, e o contexto de cada uma delas é mostrado na 
Figura 2.6. 
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Figura 2.6 - Partes Componentes do ISOIIEC TR 15504 (ISO/IEC TR 155041 

A seguir são apresentadas c.da umas das partes do modelo ISO/IEC TR 15504. 

2.5.3.1 - Parte 1: Conce tos e Guia Introdutório 

Esta parte fornece os concei os de avaliação de processo de software e o uso desses conceitos no 

contexto de melhoria de pro esso e determinação da capacidade do processo. Descreve como as 

outras partes do modelo o integram e fornece diretrizes para sua seleção e uso. Explica os 

requisitos contidos no moda o e sua aplicabilidade para conduzir uma avaliação, para construção 

e seleção de ferramentas d,  suporte e para construção de um processo estendido. Processos 

estendidos ou são proce os inteiramente novos, ou são processos que incluem práticas 

adicionais às práticas bási. procurando adequar o processo às características especificas das 

organizações [ISO/IEC TR 5504a]. 

2.5.3.2 - Parte 2: Descri, ão de um Modelo Idealizado de Processo 

A parte 2 do ISO/IEC TR 5504 define um modelo ideal de processo de software que forma a 

base para a avaliação. O modelo define, em alto nível, as atividades fundamentais que são 

essenciais para uma boa genharia de software. O modelo descreve quais atividades são 

exigidas e não como devem ser implementadas. Esse modelo é aplicável a todas as empresas de 

software, não sendo nece 	•o um tipo especifico de estrutura organizacional, filosofia, modelo 
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F 
de ciclo de vida do software, tecnologias ou metodologias de desenvolvimento [ISO/IEC TR 
15504b]. 

2.5.3.3 — Parte 3: Class ficação dos Processos 

A parte 3 do ISO/IEC TR 
avaliação do processo, gar 
serem repetidas e que repre 

15504 define um conjunto de requisitos mínimos para a condução da 
tindo que as saídas desta avaliação sejam consistentes, possíveis de 

entem as instâncias do processo avaliado [ISO/IEC TR 15504c]. 

Esta parte define critérios para pontuar a capacidade de processos em relação ao processo 
idealizado. Além disso, esta parte deve ser definido um formato de registro e saída das 
avaliações. Deve ser nota .o que o ISO/IEC TR 15504 não impõe qualquer formato específico 
para isto. Esta parte é importante para garantir que os resultados das avaliações sejam 
confiáveis, consistentes e re roduzíveis [ISO/IEC TR 15504c]. 

2.5.3.4 — Parte 4: Guia • e Orientação para Condução da Avaliação 

A parte 4 do ISO/IEC TR 15504 fornece um guia de orientação para conduzir uma avaliação. As 
diretrizes deste guia deve 
de organização. Este guia 
[ISO/IEC TR 15504d]. 

ser suficientemente genéricas para serem aplicáveis aos vários tipos 
omece base para avaliar e interpretar os critérios definidos na parte 3 

  

usada para entender os processos atuais de uma organização. A 
os os processos relacionados (gerenciamento, desenvolvimento, 
s por uma organização. 

A avaliação de processo é 
avaliação se aplica a to 
manutenção, suporte) usad e 

• 

es para Elaboração de um Instrumento de Avaliação 

é uma ferramenta, ou conjunto de ferramentas, usadas durante uma 
irnativa da adequação ou da existência de práticas. Um instrumento 
dor fornecendo um conjunto consistente de indicadores que ajudam 
áticas foram implementadas nos processos da organização. O 
mece um mecanismo para registrar as informações coletadas numa 
odem ser recuperadas. A capacidade do instrumento de avaliação de 
os fornece a possibilidade de manter os resultados para posterior 
TR 15504e]. 

2.5.3.5 — Parte 5: Diretri 

Um instrumento de avalia • 

avaliação para auxiliar a es 
de avaliação auxilia o avali 
a julgar quão bem as p 
instrumento de avaliação f 
avaliação, sendo que estas 
armazenar e recuperar da • 
análise e melhoria [ISO/IE 

O principal objetivo de 
avaliação de maneira co 
garantindo a validade, a usa 

A parte 5 do relatório téc 
instrumento de avaliação. 
instrumentos de avaliação. 

• instrumento de avaliação é ajudar o avaliador a reali72r uma 
istente e reprodutível, reduzindo a subjetividade do avaliador e 
ilidade e a comparação entre os resultados da avaliação. 

co ISO/IEC TR 15504 fornece diretrizes para construção de um 
Fornece um guia para seleção, construção e utilização dos 
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o um formato padrão para um instrumento de avaliação. O 
mentado como um questionário, um sistema especialista ou uma 

e, já que os requisitos para um instrumento de avaliação são 
específico, estilo ou modo de uso USOAEC TR 15504e]. 

ação e Treinamento de Avaliadores 

o para a preparação e qualificação dos avaliadores para que estes 
esso de software. Esta parte está relacionada com o treinamento, a 

ao aprendizado do avaliador, e também fornece mecanismos que 
onstrar competência e validar o aprendizado, o treinamento e a 
SOAEC TR 15504f]. 

eiramente para os avaliadores, para os responsáveis pela seleção e 
e pelos responsáveis por assegurar que um avaliador está 
para a tarefa. Também é útil para as organizações que desejam 

iados de avaliação. 

Nesta parte não é forme 
instrumento pode ser impl 
ferramenta manual ou on-
independentes de um projeto 

2.5.3.6 — Parte 6: Qualifi 

Esta parte fornece orientaç 
realizem a avaliação do pro 
experiência, a competência 
podem ser usados para de 
experiência dos avaliadores 

Este guia é direcionado p 
formação dos avaliadores 
apropriadamente qualificad 
oferecer treinamentos aprop 

2.5.3.7 — Parte 7: Guia d 

Esta parte fornece diret 
entendimento dos atuais pro 
avaliação para formular ou 
de melhoria de processo n 
para diferentes necessidade 
eles podem ser usados por 
atividades de melhoria USO 

Orientação para Melhoria de Processo 

s para a utilização da avaliação de processo de software para o 
essos de software da organização, e na utilização dos resultados da 
riorizar os planos de melhoria. O guia inclui exemplos de aplicação 

variedade de situações. Os conceitos e princípios são apropriados 
de negócios, domínios de aplicação e tamanho de organização, e 

qualquer tipo de organização de software que deseje orientar suas 
EC TR 15504g]. 

Esta parte descreve como definir as entradas para avaliação do processo e como usar os 
resultados da avaliação para o propósito de melhoria de processo. 

2.5.3.8 — Parte 8: Gui de Orientação para Determinação da Capacidade de 
Processo 

Esta parte descreve como d 
da avaliação para o propósi 
guia especificamente direci 
organização que deseja d 
projeto, quanto pode ser u 

finir entradas para a avaliação do processo e como usar os resultados 
o de determinar a capacidade do processo USOAEC TR 15504h]. O 
na a determinação da capacidade do processo tanto para uso numa 
terminar os riscos associados pelo comprometimento com novo 
do por um comprador para avaliar fornecedores externos. 

2.5.3.9 — Parte 9: Vocab lário 

Esta parte contém um dici nário envolvendo todos os termos utilizados nas outras partes do 
ISO/IEC TR 15504. Os t mios são primeiramente definidos em agrupamentos para facilitar o 
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entendimento. Os agrup 
grupo. Estes termos são a 
TR 15504i]. 

2.5.4 - ISO 9000-3 

Desde seu surgimento em 1 
indústrias e governos, em 
enfoque na qualidade, 
organizações e governos 

entos são feitos de maneira a manter termos comuns no mesmo 
esentados em ordem alfabética para facilitar a referência [ISO/IEC 

87, a série de padrões ISO 9000 tem gerado bastante interesse nas 
bito mundial. Este interesse é motivado principalmente pelo 

também, pela obrigatoriedade de certificação que muitas 
useram a seus fornecedores [Coallier 94]. 

A ISO 9000-3 [MO 900 
desenvolvimento, fomecime 
série de normas ISO 900 
especificam os requisitos 
produtos e serviços, não 
implementados nas org 
qualidade, dependendo do s 

A NO 9001 é aplicável a e 
instalação e assistência téc 
necessária a elaboração de 
específicos do software. 

-3] é um guia para a aplicação da ISO 9001 USO 9001] no 
to e manutenção de software. A Norma ISO 9001 fiz parte da 
voltadas para a gestão e garantia da qualidade. Estas normas 

os para que as empresas possam assegurar a qualidade de seus 
definindo modelos ou impondo sistemas de qualidade a serem 
ções. As empresas definem seus próprios modelos de gestão de 
u tipo de negócio e suas características [Tsulcumo 97]. 

presas em geral que atuam em projeto, desenvolvimento, produção, 
ca. Como esses documentos da Série ISO 9000 são genéricos, foi 
m documento complementar onde fossem abordados alguns aspectos 

Assim, em 1993 foi criada 
Desenvolvimento, Fornecim 
um correspondente na ISO 
diretrizes propostas na IS 
para a produção de soft 
conformidades em todos os 
A ISO 9000-3 é dividida e 
suporte (Figura 2.7). 

Norma ISO 9000-3 — "Diretrizes para Aplicação da ISO 9001 ao 
nto e Manutenção de Software". Para cada item da ISO 9001 existe 
9000-3 que o detalha e o adapta ao software [Larnprecht 94]. As 
9000-3 destinam-se a descrever os controles e métodos sugeridos 

are que atendem aos requisitos do comprador, evitando-se não 
estágios, desde o desenvolvimento até a manutenção USO 9000-3]. 

três partes, estrutura, atividades do ciclo de vida e atividades de 



	<,„
Estl - Responsabilidade da Administração 
Es12 - Sistema de Qualidade 
Est3 - Auditona Interna 
Est4 - Ação Corretiva 

< Supl - Gestão de Configuração 
Sup2 - Controle de Documentos 
Sup3 - Registros da Qualidade 

_ 

Sup4 - Medição 
Sup5 - Regras, Práticas e Convenções 
Sup6 - Ferramentas e Técnicas 
Sup7 - Aquisição 
Sup8 - Produto de Software Incluldo 
Supe - Treinamento 

Estrutura - Est 
Aspectos Organizacionais 

r

Atividades do Ciclo de Vida - Cic 
Atmdades do Desenvolvimento de Software 

< Ciei - Análise Crítica do Contrato 
Cie2 - Especificação dos Requisitos do Comprador 
Cic3 - Planejamento do Desenvolvimento 
Cic4 - Planejamento da Qualidade 
Cie5 - Projeto e Implementação 
Cic6 - Ensasos e Validação 
Cic7 - Aceitação 
C1c8 - Cópia, Entrega e Instalação 
Cie9 - Manutenção  

Atividades de Suporte - Sup 
Atividades que apoiam ciclo de vida 
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Figura 2.7 — Partes Componentes da ISO 9000-3 [Rosa 97] 

2.5.4.1 - Estrutura 

Descreve aspectos organizacionais. relacionados ao sistema de qualidade. São detalhadas' as 
responsabilidades e ações relacionadas à qualidade que devem ser tomadas tanto pelo fornecedor 
quanto pelo comprador [ISO 9000-31. Os pontos abordados são descritos na Tabela 2.13. 

Tabela 2.13 — ISO 9000-3 (Estrutura) [ISO 9000-3] 

ISO 9000-3 — Estrutura 

Estl - Responsabilidade da Administração 

Definir e documentar sua política e objetivos para a qualidade, e assumir o compromisso com estes. O 
comprador deve cooperar com o fornecedor, a fim de prover todas as informações necessárias em 
tempo hábil e resolver itens pendentes. 

Est2 - Sistema da Qualidade do Fornecedor 

Estabelecer e manter documentado um sistema de qualidade. Este sistema deve ser um processo 
integrado por todo ciclo de vida. A prevenção de problemas deve ser enfatizada mais do que a correção. 

Est3 - Auditorias Internas do Sistema da Qualidade 

Implantar um sistema abrangente de auditorias internas de qualidade planejadas e documentadas, para 
verificar se as atividades de qualidade estão em conformidade com a forma planejada e para determinar 
a eficácia do sistema de qualidade. Os resultados das auditorias devem ser documentados para que se 
possa fazer as ações corretivas referentes às deficiências encontradas. 
Est4 - Ação Corretiva 

Estabelecer, documentar e manter procedimentos para investigar as causas de produto não conforme, 
detectar e eliminar causas potenciais, iniciar ações preventivas para tratar dos problemas, aplicar 
controles para assegurar a realização das ações corretivas e implementar e registrar alterações nos 
procedimentos resultantes de ações corretivas. 
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2.5.4.2 — Atividades do Ciclo 

Descreve 	as 	atividades 	de 
desenvolvimento de software 
as atividades relacionadas à 
natureza deste modelo utilizado 
estabelecido pela organiza :o, 
agrupadas em nove catego .. 

Tabela 2.14 - ISO 9000-3 (Ativid 

Cie/ - Análise Critica do Con 

ISO 

de Vida 

desenvolvimento 	de 	software. 	A Norma 	define 	que 	o 
deve ser feito segundo um determinado modelo de ciclo de vida, e 

qualidade devem ser planejadas e implementadas de acordo com a 
[ISO 9000-3]. Independentemente do modelo de ciclo de vida 

a Norma define que as atividades do ciclo de vida devem ser 
, descritas na Tabela 2.14. 

des do Ciclo de Vida) [ISO 9000-31 

9000-3 -Atividades do Ciclo de Vida 

-to 
Analisar cada contrato para as 
documentados; que as informa 
ambas as partes; e que o com. 

egurar que os objetivos, os requisitos e os riscos sejam definidos e 
•es reservadas sejam protegidas; que a terminologia seja aceita por 

rador tenha capacitação para atender os requisitos contratuais. Deve-se 
os critérios de aceitação; o tratamento das alterações nos requisitos 
ursos, ferramentas e itens de software fornecidos pelo comprador; 

utilizados. 

considerar alguns itens como: 
durante o desenvolvimento; r- i 
normas e procedimentos a ser-m 
Cic2 - Especificação dos Req sitos do Comprador 
Os requisitos devem incluir to 
como desempenho, segurança 
estabelecidos de maneira prec 
sendo que estes devem estar 
ter especificado todas as interf 
hardware. 

s os aspectos necessários à satisfação das necessidades do comprador, 
contra riscos, privacidade e confiabilidade. Tais requisitos devem ser 
sa, o suficiente para permitir a validação durante a aceitação do produto, 
-gistrados na especificação. A especificação de requisitos também deve 
ces entre o produto de software e outros produtos de software ou de 

Cic3 - Planejamento do Dose olvimento 
Definir um processo ou metod 
comprador num produto de so 
• Fases de desenvolviments 
• Entradas requeridas para • 
• Sardas requeridas para ca 
• Procedimentos de verifica 
• Análise dos problemas pot-nciais 

requisitos especificados. 

logia disciplinada, para transformar a especificação dos requisitos do 
-re. Isto envolve a identificação de: 

a serem realizadas; 
- da fase; 
a fase; 
:o a serem executados em cada fase; 

associados às fases de desenvolvimento e ao atendimento dos 

Cic4 - Planejamento da Quali. ade 
Deve preparar um plano de qu-lidade 
deve ser atualizado, ao longo ea 
criticas e ensaios, gestão de c 
corretiva. 

como parte do planejamento de desenvolvimento. Este plano 
execução do desenvolvimento, deve conter atividades como análises 

.nfiguração e controle de alteração, e também controle de defeitos e ação 

Cic5 - Projeto e Implementa o 
Transformar as especificaçõe 
devem ser realizadas de man-ira 
especificação, e não depende 

dos requisitos do comprador num produto de software. Estas atividades 
disciplinada, a fim de produzir um produto de acordo com a 

das atividades de ensaio e de validação para assegurar a qualidade. 



Capítulo 2— Qualidade de SoftWare 
	 34 

ISO 9000-3 —Atividades do Ciclo de Vida (continuação) 

Cic6 - Ensaios e Validação 

Os resultados dos ensaios devem 
alterações devem ser identificadas 
devem ser avaliadas. Antes de 
produto completo, quando possível, 

ser registrados, sendo que as áreas atingidas por quaisquer 
e ensaiadas novamente. A adequação e pertinência dos ensaios 

liberar o produto, o fornecedor deve validar sua operação como um 
sob condições semelhantes às do ambiente de aplicação. 

Cic7 - Aceitação (pelo comprador) 

Julgar se o produto é aceitável 
tratar dos problemas detectados 

ou não, conforme os critérios previamente acordados. O método para 
deve ser documentado e acordado entre o fornecedor e o comprador. 

Cic8 - Cópia, Entrega e Instalação 

A cópia é uma etapa que deve 
guias do usuário, definição e abordo 
feitas para verificar a correção 
instalação as funções, responsabilidades 
claramente estabelecidas. 

ser conduzida antes da entrega. A cópia deve conter versão, manuais e 
quanto aos direitos autorais e licenças. Prescrições devem ser 

e completeza das cópias dos produtos de software entregues. Na 
e obrigações do fornecedor e do comprador devem ser 

Cic9 - Manutenção 

É estipulada no contrato, após 
estabelecer e manter procedi 
atividades atendem aos requis 
classificadas em: resolução de 
aprimoramento de desempenh.. 
tempo, durante o qual ela dev 

a entrega e instalação inicial do produto de software. O fornecedor deve 
entos para realizar atividades de manutenção e verificar se estas 
tos especificados para a manutenção. As atividades de manutenção são 
problemas, modificação de interface e expansão funcional ou 

Os itens nos quais a manutenção deve ser realizada e o período de 
ser efetuada, devem ser especificados no contrato. 

2.5.4.3 - Atividades de 

Descreve as atividades que 

organizadas em nove ite 

qualidade; medição; regras, 

software incluído e treiname 

Tabela 2.15 - ISO 9000-3 (Ativi . 

Supi - Gestão de Configuraç.. 

uporte 

apóiam as atividades do ciclo de vida de desenvolvimento. Estão 

gestão de configuração; controle de documentos; registros da 

'ráticas e convenções; ferramentas e técnicas; aquisição; produto de 

to, descritos na Tabela 2.15. 

des de Suporte) (ISO 900041 

150 9000.3 - Atividades de Suporte 

Fornecer um mecanismo para dentificação, controle e acompanhamento das versões de cada item de 
de configuração deve: identificar as versões de cada item de software; 
ção de produtos de software em desenvolvimento ou já entregues e 

simultânea de um determinado item de software por mais de uma 
inicio até a liberação, todas as ações e alterações resultantes de uma 

software. O sistema de gestã* 
identificara situação de elabo 
instalados; controlar a atualização 
pessoa' identificar e seguir, do 
solicitação de alteração. 

Sup2 - Controle de Documentos 

Estabelecer e manter procedimentos 
Norma ISO 9000-3. Os documentos 
de alteração; entradas e saída 
validação; documentação para 
documentos devem ser anali 
emitidos. 

para controlar todos os documentos relacionados ao conteúdo da 
abrangem: aprovação e emissão de procedimentos; procedimentos 

da fase de desenvolvimento; planos e resultados de verificação e 
o comprador e o usuário e documentação de manutenção. Todos os 
dos criticamente e aprovados por pessoal autorizado, antes de serem 
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ISO 
Sup3 — Registro da Qualidade 

9000-3 — Atividades de Suporte (continuação) 

Estabelecer e manter procedimentos 
dispor os registros da qualidade. 
relação ao produto envolvido. 
estabelecidos e registrados. 

para identificar, coletar, indexar, arquivar, armazenar, manter e 
Todos os registros da qualidade devem ser legíveis e identificáveis em 

Os tempos de retenção dos registros da qualidade devem ser 

Sup4 — Medição 
As medidas devem ser relatad 
devem ser pertinentes ao pro4jto 
quantitativos da qualidade do 
o processo de desenvolviment 
conforme programado; com q 
de que sejam introduzidos def 

s e utilizadas para gerenciar o processo de desenvolvimento e entrega, e 
de software específico. O fornecedor deve dispor de indicadores 

rocesso de desenvolvimento e entrega, os quais devem refletir o quanto 
está sendo efetuado em relação ao projeto e aos objetivos de qualidade 

e eficácia o processo de desenvolvimento está reduzindo a probabilidade 
itos, ou que quaisquer defeitos introduzidos não sejam detectados. 

Sup5 — Regras, Práticas e Co vençães 

Suprir regras, práticas e conv 
Norma ISO 9000-3. O fomecddor 
revisá-las, quando requerido. 

nções de modo a tornar efetivo o sistema da qualidade especificado na 
deve analisar criticamente estas regras, práticas e convenções e 

Sup6 — Ferramentas e Técnic-s 
Utilizar ferramentas, recursos 
Estas ferramentas, recursos e 
para o desenvolvimento de pr 
requerido. 

técnicas para tornar efetivas as diretrizes do sistema de qualidade. 
écnicas podem ser eficazes para fins de gerenciamento, assim como 
dutos. O fomecedor deve aprimorar as ferramentas e técnicas, quando 

Sup7 — Aquisição 

Assegurar que um produto ou 
documentos de aquisição dev 
encomendado. O fornecedor 
ã adequação dos requisitos es•ecificados 

-erviço adquirido está de acordo com os requisitos especificados. Os 
m conter dados descrevendo claramente o produto ou serviço 

teve analisar criticamente e aprovar os documentos de aquisição, quanto 
antes da liberação. 

Sup8 — Produto de Software I cluído 

A inclusão ou uso de produtos 
requerido ao fornecedor. O fo 
armazenamento, proteção e 
sejam inadequados para o u • 
fornecedor não isenta o como 

de software fomecidos 	comprador, ou por terceira parte, pode ser pelo 
ecedor deve estabelecer e manter procedimentos para validação, 

anutenção de tais produtos. Produtos fornecidos pelo comprador que 
devem ser registrados e relatados ao comprador. A validação pelo 

da responsabilidade de fornecer produtos aceitáveis. -dor 
Sup9 — Treinamento 
Estabelecer e manter procedi 
para todo o pessoal que exec 
abordados devem ser determi 
de computador específicos a 
software. Também pode ser 
específico com o qual o so 

entos para identificar as necessidades de treinamento, e providenciá-lo 
ta atividades que influenciam a qualidade. Os assuntos a serem 
ados, considerando-se as ferramentas, técnicas, metodologias e recursos 

do 	de rem usados no desenvolvimento e gerenciamento 	produto 
ecessário incluir treinamento de habilidades e conhecimento do campo 
re deve lidar. 

É importante salientar que 
produto e recomenda aça 
abordada por ela tal como é 

Atualmente a Norma ISO 
adequar-se à nova versão da 

a ISO 9001 somente indica o controle da não conformidade de um 
conetivas e preventivas. 	A melhoria continua do processo não é 

abordada explicitamente no modelo CM1vI [Coallier 94]. 

9000-3 encontra-se em processo de revisão na ISO de forma a 
150 9001:2000 [ISO 9001a]. 
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2.6 — A Abordage Goai/Question/Metric (GQM) 

A qualidade representa 
contribuiu para o surgimen 
característica que uma abo 
adaptação aos objetivos e 
experiências, obtidas empiri 

Este seção apresenta a abo 
originalmente proposta pelo 
— Universidade de Matylan 

programas de avaliação de a 

É um mecanismo simples 
projetadas e implementadas 
o projeto de medição e qu 
software [Basili 86][Basili 
90][Rosa 97][Sanches 93][ 
são: NASA (National Aer 
Coopers & Lybrand. 

fator essencial no desenvolvimento de software, fato este que 
o de diversas abordagens de avaliação de qualidade. A principal 
dagem de avaliação de qualidade deve ter é sua capacidade de 
articularidades de cada projeto, permitindo o aproveitamento de 

nte, na melhoria de projetos futuros [ICimer 95][Kirner 97]. 

dagem Goal/Question/Metric (GQM) [Basili 84][Basili 95], que foi 
professor Victor Basili, do Software Engineering Laboratoty (SEL) 
, e que surgiu como um suporte na elaboração e implementação de 
ributos de qualidade de produtos e processos de software. 

eficaz para estabelecer métricas, as quais podem ser planejadas, 
partir de um foco adequado e direto sobre as metas desejadas para 
já foi utilizado em vários projetos de pesquisa de engenharia de 

88][Basili 90][Gresse 96][Rombach 87a][Rombach 89][Rombach 
hepperd 90]. Alguns exemplos de organizações onde foi aplicado 
nautics and Space Administration), Hewlett Packard, Motorola, 

2.6.1 — Visão Geral d 

A abordagem GQM for -1 
interesse da análise e o r 
propósito de quantificar os 
serem coletados [Sanches 9 

O método GQM é apresent 
down (Figura 2.8), porque 
interpretação só se tornam 
contexto. 

Abordagem GQM 

e um mecanismo que orienta a determinação dos objetivos de 
ento de cada objetivo em um conjunto de questões, com o 

mesmos. Tais questões definem o conjunto específico de dados a 

l• 

do na forma de urna estrutura hierárquica, que utiliza a técnica top-

muitas características observáveis no software, cuja forma de uso e 
laras a partir da definição de modelos e objetivos apropriados para o 
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Figura 2.8 - Estrutura Hierárquica do Método GQM [Basili 95) 

O método GQM consiste e 6 passos básicos, apresentados na Figura 2.9. 

Figura 2.9 - Passos do Método GQM 



OBJETOS 
(Produtos, Processos, R- ursos) 
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2.6.2 - Estabelecer .s Objetivos da Coleta de Dados 

O primeiro passo focaliza • trabalho a ser realizado, ou seja, a definição das metas. A Meta é 

definida em termos do: Obj' o de Estudo, Propósito, Perspectiva, Ambiente. 

O Objeto de Estudo pode r um processo, ou um produto, ou um recurso. Um processo está 

relacionado com as ativida. es  de software normalmente associadas com o tempo, por exemplo, 

as atividades de especiflcaç o, projeto, teste e entrevista. Produtos são artefatos, documentos e 

produtos que são gerados durante o ciclo de vida do sistema, por exemplo: especificações, 

projetos, programas. Rec sos são itens, usados pelos processos para produzir suas saídas, por 

exemplo: pessoal, hardware, software, espaço de escritório. 

O Propósito pode ser: det rminar, entender, melhorar, caracterizar, avaliar, prever, motivar ou 

controlar algum aspecto de qualidade do objeto de medida. Determina-se o porquê do projeto 

está sendo analisado. 

A Perspectiva identifica a uem interessa os resultados da pesquisa; neste item fixa-se o ponto 

de vista da análise. Exemplo: ponto de vista do usuário, cliente, gerente, desenvolvedor, 

organização. 

O Ambiente fornece o conte o para as interpretações dos resultados. 

Como ilustrada na Figura 2. 10, a meta segundo Basili [Basili 951, possui 3 coordenadas: Objetos, 

Propósitos e Pontos de Vist 

Figura 2 10 - Coordenadas da Meta do Método GQM [Basili 95] 
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Se as metas desejadas não forem fixadas ou não estiverem bem definidas, corre-se o risco de 
coletar dados que não estão relacionados com essas metas, dados sem significados para o 
objetivo da pesquisa, obtendo como resultado padrões incompletos ou não discerníveis. 

2.6.3 — Desenvolver uma Lista de Questões de Interesse 

Uma vez que as metas de estudo tenham sido estabelecidas, elas devem ser usadas para 
desenvolver uma lista de questões de interesse para ser respondidas pelo estudo. As questões de 
interesse definem os parâmetros e as categorias que permitem uma análise quantitativa dos 
dados. 

As questões devem permitir uma caracterização do objeto (processo, produto ou recurso) de 
pesquisa e dos aspectos de qualidade do mesmo ponto de vista selecionado. As questões de 
interesse permitem uma definição mais nítida do objetivo da pesquisa, pois essas forçam os 
investigadores a considerar a análise de dados antes que eles sejam coletados [Rombach 87b]. 

A omissão de questões de interesse tem como conseqüência a falta de uma base quantitativa para 
satisfazer as metas dos estudos. Em efeito, se as questões de interesse não podem ser formuladas 
é porque as metas não foram bem definidas. 

As metas resultarão na geração de várias questões de interesse diferentes e questões de interesse 
formam uma ponte entre determinar as metas subjetivamente do estudo e as medidas para serem 
usadas no estudo. Elas permitem aos investigadores determinarem as quantidades que precisam 
ser medidas e os aspectos das metas que podem ser medidos. 

2.6.4 — Estabelecer as Métricas 

Estabelecidas as questões de interesse o próximo passo é construir métodos de categorização. O 
passo 3 coloca como cada questão será avaliada, de modo que se possa saber quais os dados que 
devem ser coletados. 

As métricas são definidas baseando-se nas abstrações, conceitos e propriedades associadas ao 
objeto de estudo. 

Cada questão geralmente induz a um esquema de categorização que futuramente pode ser 
dividido em subcategorias. É importante ressaltar que cada medida necessita ser vista da 
perspectiva apropriada [Sanches 93]. As métricas podem ser objetivas e subjetivas. 

As métricas objetivas são aquelas que dependem somente do objeto que esta sendo medido e não 
do ponto de vista da análise, por exemplo: número de versões do documento, horas do pessoal 
gasto em determinada tarefa, tamanho de um programa. 
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As métricas subjetivas são a 
vista do qual está sendo an 
do usuário. 

Se não for definido um esq 
tarde, eles não possam ser id 

uelas que dependem do objeto que está sendo medido e do ponto de 
lisado, por exemplo: entendimento de um texto, nível de satisfação 

ema de categorização de dados antes da coleta, pode ser que mais 
ntificados, quando alguma categoria em particular for fixada. 

2.6.5 — Projetar e Te r o Questionário de Coleta de Dados 

Depois de estabelecidas as étricas, o questionário de dados é usado para proporcionar uma 
cópia permanente dos dados e reforçar a memória tanto do entrevistado como a do entrevistador. 

A tarefa de projetar o que 
estudos conduzidos pelo 
compromisso entre dois obj 

tionário de coleta de dados foi uma das partes mais dificeis dos 
SEL, principalmente porque os questionários representam um 
ivos conflitantes. 

Existe por parte do pesqui dor o desejo de coletar um conjunto de dados completo e detalhado 
que conflitará com as neces idades de minitnizar o tempo de esforço envolvido em fornecer esse 
conjunto de dados. 

O primeiro objetivo corda te permite a criação de questionários detalhados e extensos que 
requerem muito tempo par o seu preenchimento. O segundo objetivo conflitante referente ao 
tempo requer um questionar o curto tipo teste de caixas. 

A participação de forneced res de dados (entrevistados) no processo de desenvolvimento do 
questionário é muito benéfli a, porque as queixas relacionadas com o entendimento, por aqueles 
que devem usar o formulári 

O questionário deve ser co 
responder às questões de • 
dados devem ser efetuadas 
importante, pois várias itera 
que um projeto satisfatório 

são resolvidas mais cedo, antes da coleta de dados começar. 

cuido assim que os dados que eles contêm possam ser usados para 
eresse. Se necessário, as alterações no questionário de coleta de 
tes que a coleta de dados comece. Um projeto de teste piloto é 

ões do projeto e períodos de testes são geralmente necessários, antes 
eja usado. 

Se não for usado um que ionário de coleta de dados é necessário confiar na memória do 
entrevistado e do entre 	dor. Este enfoque pode permitir falta de completeza e dados 
inexatos. 

2.6.6 — Coletar e Vali • ar os Dados 

Os dados são coletados través do preenchimento do questionário desenvolvido na etapa 
anterior. 
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car os questionários quanto a não ocorrência de erros, consistência 

a nas entrevistas com aquelas pessoas que fornecem os dados. 

dar os dados concorrentemente é que a exatidão do processo de 

tificada. A análise de dados do SEL mostra que sem a validação é 

os na ordem de 50%. 

terpretar os dados coletados, no contexto das questões colocadas no 

s quais os dados estão associados. 

significanteinente de acordo com o propósito da medição. Um 

ve ser identificado entre as métricas e o foco de qualidade, e esse 

istente com o objetivo especificado [Briand 961. 

de medição depende da sua aplicação prática. A maioria de falhas 

ativa é a dificuldade de realização prática das métricas e seu efetivo 

empresas que produzem sistemas de software. Isso decorre de um 

métricas, como falta de aplicabilidade prática e a ineficácia nos 

A validação consiste em ve 

e completitude. Ela é basca 

O resultado de coletar e v 

coletar dados deve ser q 

possível a inexatidão dos da 

O último passo é analisar e 

passo 2 (seção 2.6.3) e com 

A análise dos dados varia 

relacionamento estatístico 

relacionamento deve ser co 

O sucesso de um progr 

ocorridas neste tipo de inic 

uso, conforme se constata 

planejamento deficitário 

2.6.7 - Analisar os D dos 

resultados obtidos como ind cadores de apoio aos processos técnicos e gerenciais. 

2.7 - A Qualidade no Setor de Software Brasileiro 

A preocupação mundial c 

produção brasileira de so 

vezes é necessário comprov 

tem passado a considerar e 

Setorial de Qualidade e P 

Qualidade e Produtividade ( 

O grande objetivo do 5 

produtividade e, para tal, v 

. 	Conscientizar as empre 

• Oferecer infra-estrutur 

qualidade. 

Neste contexto, o SSQP/S 

diagnóstico periódico da q 

quatro diagnósticos, em 19 

m a qualidade de software tem tido, recentemente, reflexos na 

are. Uma vez que, para competir no mercado internacional, muitas 

a qualidade de software, o setor de produção de software no Brasil 

a importante questão. Uma prova concreta é a criação do Subcomitê 

odutividade de Software (SSQP/SW) no Programa Brasileiro da 

BQP). 

QP/SW-PBQP é atingir padrões internacionais de qualidade e 

as estratégias e ações têm sido propostas no sentido de: 

de desenvolvimento de software da importância da qualidade; 

para que estas empresas busquem atingir padrões satisfatórios de 

-PBQP tem realizado, desde 1993, pesquisas visando elaborar um 

dade e produtividade em software no Brasil- Já foram realizados 

3, 1995, 1997 e 1999. A seguir são mostrados alguns dos resultados 



a 
o 

a 
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obtidos no diagnóstico da q 
com 446 empresas 

alidade e produtividade em software de 1999 [MCT 001, realizad 

A partir da comercialização ruta anual proveniente de software, informada para o ano de 199£ 
as empresas foram classificas as por porte, de acordo com a faixa de valores a que pertenciam 
microempresas (até R$ 120 mil), pequenas (acima de R$ 120 mil a R$ 720 mil), médias (acim 
de R$ 720 mil a R$ 2,5 milhões) e grandes empresas (acima de R$ 2,5 milhões). 	4 
predominância na amostra ('3%) é de micro e pequenas empresas (Tabela 2.16). 

Na atualidade, 	as econo as mundiais passam por processos de globalização, com 
liberalização dos mercados xigindo o crescimento e a modernização da indústria e da prestaçã 
de serviços, baseados não s na inovação e incorporação de novas tecnologias, nem no dinheir< 
mas na capacidade geren al das empresas que devem promover a competição de forrr 
agressiva e em crescentes eis de qualidade e produtividade [MCT 001. 

Tabela 2.16 - Porte das Emp :- - - segundo Comercialização Bruta Anual Proveniente de Software INICT 00] 

Portes 	Faixas de Comercialização• s. 
Apropria receita específica 343 	77,2 	10010 

Microempresas 	Até R$ 12' mil 	 96 	21,6 	29,4 
Pequenas 	Acima de -$ 120 mil a R$ 720 mil 	 112 	25,2 	34,2 
Médias 	Acima de -$ 720 mil a R$ 2,5 milhões 	 51 	11,5 	1516 
Grandes 	Acima de - $2,5 milhões 	 68 	15,3 	20,8 
Não informaram valor 16 	3,6 

Não apropria receita específic 38 	8,6 
Não comercializa software 63 	14,2 
Base 444 	100 	327 

Planos estratégicos, planos de negócios ou planos de metas eram elaborados por 68% cl< 
empresas, sendo que destes, 46% com atualização sistemática e 54% sem periodicidade fixa pai 
revisão, o que corresponde a 31% e 37% da amostra global, respectivamente (Tabela 2.17). 

Tabela 2.17 - Elaboração de Planos Estratégicos, Planos de Negócios ou Planos de Metas [MCT 001 

Categorras N•de Empresas 
Atualização sistemática 139 	31,2 
Revisão sem periodicidade fixa 164 	36,9 
Em implantação 84 	18,9 
Não elabora 58 	13,0 
Base 445 	 100 

Dentre as 387 empresas q2e elaboravam ou estavam implantando seus planos, 69% incluía 
metas ou diretrizes para a qualidade nesses planos, sendo que 62% dessas o faziam de forn 
sistemática e 38%, eventual, correspondendo, respectivamente, a 43% e 26%, em termos globa 

aoeia 2.16). 
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Tabela 2.18 — Inclusão de Meta $ ou Diretrizes para Qualidade nos Planos [MCT 001 

Categorias N de Empresas 
Sistemática 165 42,6 
Eventual 102 26,4 
Pretende incluir 89 23,0 
Não inclui 31 8,0 
Base 387 100 

resultados extremamente . s 

causados pela imagem de 
00]. 

Resultados sem diferenças 
normas para qualidade de p iodutos 

Tabela 2.19 — Conhecimento d 

Categorias 

sitivos; não fazer nada é que custa caro, de tal modo que os prejuizr 
. empresa associada à má qualidade podem ser incalculáveis [MC 

significativas foram alcançados quanto ao conhecimento e uso c 
(Tabela 2.19). 

Normas para Qualidade [MCT 001 

NBR 13596 	NBR ISO/IEC 12119 

N°36 	 ci 	% 
Conhece e usa 15 3,4 	 4 	0,9 
Conhece e começa a usar 27 6,1 	 23 	5,2 
Conhece, mas não usa 119 26,7 	114 	25,6 
Não conhece 284 63,8 	304 	68,3 
Base 445 100 	445 	100 

Um percentual de 18% das 
produtos avaliados por t, 
(Tabela 2.20). 

Tabela 2.20 — Avaliação de Prod 

Categorias 

Produtos avaliados por terceiros 

empresas que conhecem as normas de qualidade de produto já te% 
ceiros ou adotavam procedimentos baseados em auto-avaliaçã 

,..- Baseados nas Normas de Qualidade de Produto de Sofbnare [MCT 001 

Ni de empresas 

12 	 8,6 
Auto-avaliação 13 	 9,3 
Em estudo ou implantação 46 	32,9 
Outras normas 18 	12,9 
Não adota 51 	36,4 
Base 140 	100 

O modelo CM1v1 para classiicação 
de software, baseado na ca 
das empresas, sendo usado çor 

do sistema da qualidade de uma equipe ou empresa produtra 
cidade de seu processo de desenvolvimento, era conhecido por 47, 

21% dessas (Tabela 2.21). 

e 

e 
o 
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Percentuais inferiores aos 
conhecimento e 3,4% para 
15504 ((ltura Norma I SO/IE 

observados com relação ao modelo CMM de 30,7% para 
so foram obtidos com relação ao relatório técnico ISO/IEC TR 
15504) (Tabela 2.21). 

Tabela 2.21 — Conhecimento do odeio CMM e do relatório técnico ISO/IEC TR 15504 [IVICT 00] 

 

CMM 	ISO/IÈC TR 15-594 

 

o 	 o 

Conhece e usa sistematicamen e 8 	1,8 	1 	0,2 
Conhece e começa a usar 	 36 	8,1 	14 	3,2 
Conhece, mas não usa 	 165 	37,2 	121 	27,3 

Não conhece 	 234 	52,8 	308 	69,4 
Base 	 443 	100 	444 	100 

No Brasil, há urna tendência da tecnologia de avaliação da qualidade dos produtos de software, 
baseada nas Normas NBR 3596, NBR ISO/IEC 12119 e ISO/IEC 14598, ser rapidamente 
disseminada entre as empre de software. Isso se deve aos trabalhos do Centro Tecnológico 
para Informática (CTI), de Campinas, na escolha do Prêmio ASSESPRO (Associação das 
Empresas Brasileiras de So ware e Serviços de Informática) de melhor software do ano e 
avaliação do software bras eiro que participa anualmente de feiras internacionais, como a 
COMDEX Fali, em Las Veg , nos Estados Unidos, e a CeBIT, em Hannover, na Alemanha, sob 
coordenação do S01.1EX 2 00 [Andrade 96]. 

Por isso, considera-se que a base para o reconhecimento da qualidade do software brasileiro e a 
chave para alcançar cresce es níveis de competitividade nas empresas brasileiras de software 
encontram-se na adoção [W ber 951[Weber 97]: 

• De modelos de melhoria e processos de software, como o CMM; 

• Da NBR 13596, NBR I onEc 12119 e série ISO/IEC 14598 para avaliação dos produtos de 
software. 

Através desses resultados otou-se que a maioria das empresas brasileiras de desenvolvimento 
de software encontra-se eri um nível extremamente baixo no tocante à qualidade dos seus 
processos de desenvolvim nto de sistemas e ao conhecimento de conceitos básicos de 
engenharia de software. 	om a crescente disputa pelo mercado, essas empresas certamente 
precisarão adequar e evolini seus produtos para atender as novas tecnologias e aos padrões atuais 
de qualidade. 
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Neste capitulo foram introd 
de software, modelos para a 
de processo de software, a 
brasileiro. Observou-se que 
ainda não tem uma cultura 
produto e processo de softw 

Na questão de qualidade de 
na atividade de manutenção 
sistemas existentes possam 
desenvolvidos utilizando n 

"dos os conceitos de qualidade, qualidade de produto e de processo 
aliação de produtos de software, modelos para avaliação e melhoria 
bordagem GQM e um panorama da qualidade no setor de software 
a maioria das empresas brasileiras de desenvolvimento de software 
voltada a questão do uso de normas e modelos de qualidade de 
e. 

software, a engenharia reversa tem um papel importante, auxiliando 
reengenharia de sistemas de software, desta forma permitindo que 

er melhor entendidos, documentados, reestruturados ou novamente 
as tecnologias e visando a atender padrões de qualidade. No 

próximo capitulo serão intr § uzidos os conceitos relevantes de engenharia reversa e um método id 
de engenharia reversa orien ado a objetos (FUSION-RE/1), que será utilizado como base para 
esse trabalho. 
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Capítulo 3 - Engenharia Reversa de Sistemas 

3.1 - Consideraçõ s Iniciais 

A fase de manutenção do 

entender e alterar o código 

pessoas, com diferentes estil 

tanto financeira quanto oper. 

sistema e uma possível tro 

adaptação ao novo sistema 

engenharia de software que 

reversa visa analisar um soft 

que seja fácil de entender 

reengenharia, reuso ou doe 

cio de vida do software é a mais temida pois nela é necessário 

ente de sistemas, na maioria das vezes desenvolvidos por outras 

is de programação. A troca desses sistemas é geralmente inviável 

ionalmente, uma vez que os usuários estão acostumados a operar o 

pode gerar transtornos, além de um certo tempo de treinamento e 

Assim, a necessidade por métodos, técnicas e ferramentas de 

facilitem o entendimento de programa é essencial. Engenharia 

are e representá-lo em um nível mais alto de abstração de tal forma 

com o propósito, por exemplo, de manutenção de software, 

entação [Systa 00]. 

Neste capítulo são apresen dos os conceitos relativos de engenharia reversa e o método de 

engenharia reversa orientado a objetos FUSION-REÍI, que será utilizado no escopo deste 

trabalho. 

3.2 - Níveis de Ab.tração no Ciclo de Vida 

O ciclo de vida de software refere-se às etapas da existência do software. Há diversos modelos 

de ciclo de vida, entre eles o odeio cascata, o evolutivo, o espiral Pressman 001. 

Independentemente do mo 

software começa pela e 

implementação do software 

- lo de ciclo de vida adotado, o processo de desenvolvimento de 

1ecificação dos requisitos, passa pelo projeto e termina na 

Figura 3.1) 

No desenvolvimento de so are, quando se parte dos requisitos, para a implementação, tem-se 

um aumento do nível de de. es e, portanto uma diminuição na abstração. 

Abstração é definida como 

o propósito em questão, t 

[Oxford 861. A abstração 

habilidade de se ignorar os aspectos de assuntos não relevantes para 

mando possível uma concentração maior nos assuntos principais 

laciona-se com as atividades do ciclo de vida segundo os conceitos 

1 

de níveis e graus de abstração: 

• Nível de abstração: ca 

do nível de abstração. 

requisitos do sistema, x 

passo no processo de desenvolvimento de sistema é um refinamento 

!uanto mais próximo o projeto estiver da fase de especificação dos 

or será o nível de abstração do mesmo. Por outro lado quanto mais 
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Engenharia 
Progressiva 

Engenharia 
Reversa 
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Grau 

de 
Abstração 

alto Nível de Abstração 	  baixo 
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próximo o projeto estiver do nível de implementação, menor será o nível de abstração do 
projeto. Geralmente no desenvolvimento de software, parte-se de informações em alto nível 
de abstração, e à medida que o projeto for evoluindo nas etapas do ciclo de vida, o nível de 
abstração vai diminuindo [Chikofsky 90]; 

• Grau de abstração: considerando-se o mesmo nível de abstração, as informações 
apresentadas de forma mais global possuem alto grau de abstração, enquanto as apresentadas 
de forma mais detalhada, baixo grau de abstração [Chikofsky 90]. 

O processo tradicional de engenharia reversa de software. caracterizado pelas atividades 
progressivas do ciclo de vida, que partem de um alto nível de abstração para um baixo nível de 
abstração, é conhecido como engenharia progressiva, enquanto o processo inverso, 
caracterizado pelas atividades retroativas do ciclo de vida, que partem de um baixo nível de 
abstração para um alto nível de abstração, é conhecido como engenharia reversa [Chikofsky 90]. 

Figura 3.1 — Níveis e Graus de Abstração no Ciclo de Vida [Costa 97] 

3.3 — Definições de Engenharia Reversa 

O termo engenharia reversa tem sua origem na análise de hardware, onde a prática de extrair 
projetos de produtos finalizados é comum. A engenharia reversa de hardware é regularmente 
aplicada para melhorar os produtos da própria empresa e também para analisar os produtos de 
concorrentes em situações militares ou de segurança nacional [Chikofsky 90]. 

O conceito de engenharia reversa de software é similar. Entretanto. o objetivo da engenharia 
reversa de hardware é, tradicionalmente. duplicar o sistema, enquanto o objetivo da engenharia 
reversa de software, freqüentemente, é obter um entendimento do sistema em um nível mais alto 
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de abstração e uma estrutura para auxiliar na manutenção, expansão ou substituição do sistema 
[Chikofsky 90]. 

Para Pressman [Pressman 001 a engenharia reversa de software é um processo de recuperação de 
projeto, consistindo em • ar um programa, num esforço para criar uma representação do 
mesmo, em um nível de ab ção maior do que o código fonte. 

Benedusi [Benedusi 92] de e engenharia reversa de software como uma coleção de teorias, 

  

métodos e técnicas capazes d apoiar: 

• O projeto e implementa o de um processo para extrair e abstrair informações de sistemas 

  

existentes e produzir documentação consistente com o código; 

• A adição de conhecimentos e experiências à documentação, os quais não podem ser 
automaticamente reconstruídos a partir do código. 

Assim, de maneira geral, o objetivo da engenharia reversa é a produção de informações que 
possam aumentar o entenct nto geral de sistemas de software. 

Por sua vez, um software í ode ser visualizado obtendo-se diferentes níveis de entendimento. 
Com  base nos níveis de ab ração, as visões obtidas do software são classificadas em quatro 
categorias: visão em nível i plementacional, visão em nível estrutural, visão em nível funcional 
e visão em nível de domínio Harandi 90]. 

• Visão em nível implem ntacional: abstrai características da linguagem de programação e 
especificamente da impl mentação; 

• Visão em nível estrutu al: abstrai detalhes da linguagem de programação para revelar sua 
estrutura a partir de dif rentes perspectivas. O resultado é uma representação explicita das 
dependências entre os c mponentes do sistema; 

• Visão em nível funcion I: abstrai a função de um componente do sistema, isto é, o que o 
componente faz. Relac ona partes do programa às suas funções a fim de revelar as relações 
lógicas entre elas; 

• Visão em nível de dom'nio: abstrai o contexto em que o sistema está operando, ou seja, o 
porquê do sistema ser d senvolvido. 

As informações obtidas e um processo de engenharia reversa podem ser utilizadas em 
atividades como rnanute o, teste, controle de qualidade de software e reengenharia. A 
reengenharia, também c nhecida como renovação ou reaproveitamento, utiliza essas 
informações para alterar 	software ou reconstituí-lo em uma nova forma, procedendo à 
implementação dessa reco duição [Chikofslcy 90]. É executada objetivando um projeto de 



Capitulo 3— Engenharia Revers: de Sistemas 
	

49 

melhor qualidade, tenha ele mesma funcionalidade ou implemente mudanças [Chikofsky 90] 

[Pressman 00]. 

3.4 - Categorias d 

Para obter as diversas visõe 

contidas no código outras 

Baseado no nível de entencf 

uma categorização das téc 

projeto [Chikofsky 90]. 

Redocumentação: É a criaç 

mesmo nível de abstração [ 

a partir de informações obti 

informações possa se dive 

alternativas, cujo objetivo é 

A redocumentação não t 

sistema analisado. Recuper 

do sistema exige um níve 

projeto[Chikofsky 901. 

Métodos de Engenharia Reversa 

do software, usualmente é necessário acrescentar às informações 

ormações provenientes de conhecimento e de experiência humana. 

ento obtido do sistema e no escopo das informações fornecidas há 

as de engenharia reversa: redocumentação e recuperação de 

o ou revisão de representações semanticamente equivalentes em um 

hikofbky 90]. O processo de redocumentação cria as representações 

apenas da análise do código fonte, embora a apresentação dessas 

ificar. As formas das representações são consideradas visões 

elliorar a compreensibilidade global do sistema [Chikofsky 901. 

ende a visão em nível estrutural e não atribui significados ao 

ões mais ambiciosas tais como função, os propósitos ou a essência 

de entendimento maior e são definidas como recuperação de 

Recuperação de Projeto: N 

informações externas e as d 

do exame do mesmo, de mo 

90]. 

A recuperação de projeto r 

documentação existente d 

gerais sobre o problema e 

necessárias para a completa 

sta categoria de engenharia reversa, o conhecimento do domínio das 

uções são adicionadas às observações feitas sobre o sistema através 

o a obter informações com nível mais alto de abstração [Chikofsky 

cria abstrações do projeto a partir de uma combinação de código, 

projeto (se disponível), experiências pessoais, e conhecimentos 

domínio de aplicação, ou seja, deve produzir todas as informações 

ompreensão da funcionalidade do programa [Biggerstaff 89]. 

A Figura 3.2 apresentada 

obtém (implementacional, e 

(código fonte ou base de co 

categorias de engenharia reversa, definidas pelas visões que elas 

tural, funcional e de domínio) e o escopo das informações usadas 

ecimento). 



Escopo 
das 

Infornações 
Usadas 

Visões 
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Figura 3.2 - Visões das Categorias de Engenharia Reversa [Costa 971 

Nos últimos anos, há um cescente reconhecimento da importância de engenharia reversa tanto 

no campo acadêmico com& nas empresas de desenvolvimento de software [Chikofsky 90][Choi 

90] [Benedusi 92] [Sneed 95 

diversas iniciativas abordan 

(e reengenharia), mas aind 

controle de sua aplicação 

avaliação de sua qualidade ( 

[Klõsch 96]. Esse reconhecimento tem resultado na apresentação de 
o diferentes métodos, técnicas e ferramentas de engenharia reversa 

poucos métodos descrevem suporte automático, planejamento e 
1ue é um "processo de desenvolvimento") de maneira a permitir a 

rocesso e produtos desse processo). 

Jacobson e Lindstrõm [J cobson 91]  sugeriram reengenharia de sistemas antigos para a 

arquitetura orientada a ob etos, tendo como objetivo mostrar como um método orientado a 

objetos pode ser usado par. modelar sistemas legados não desenvolvidos com esse paradigma. 

Já em Gail e outros [G 

procedimentais em progr. 

potencial de reuso dos pr 

conhecido como CORE 

conhecimento do domínio e 

H 94), os autores afirmam que a transformação de programas 

as orientados a objetos é um processo importante para aumentar o 

gramas procedimentais. Propõem um processo de transformação, 

(Capsule Oriented Reverse Engineering Method), que usa 

aplicação. 

  

Gail e Klõsch [Gail 95], r--latam que identificar objetos em programas procedimentais e tornar 
suas dependências expilcilas colaboram para o entendimento do projeto do sistema, evita 

degradação dos projetos riginais durante a fase de manutenção e fâcilita o processo de 

reusabilidade. Além dis4, essa identificação de objetos constitui base para uma completa 

rearquitetura do sistema, d4 um programa procedimental para um programa orientado a objetos. 
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Kl'5sh discute em [Klash '61 a importância da engenharia reversa para a realização de 

manutenção preventiva, co etiva e adaptativa nos sistemas legados das empresas; também 

existem outras aplicabilidad's dessa abordagem como: diminuição dos custos de manutenção, 

melhorias na qualidade do s stema, vantagens competivas ou facilidade no reuso de software. 

Cita a dificuldade que a nquipe de engenharia reversa encontra na análise de grandes e 

complexos sistemas que for criados sem técniras de desenvolvimento, como: programação 

estruturada, orientação a obj ;tos, etc. 

Penteado, em [Penteado 961 

obter modelos de análise ori 

a procedimentos. Os mode 

nos modelos da fase de anã 

propõe urna abordagem de engenharia reversa (FUSION/RE) para 

ntados a objetos a partir de sistemas desenvolvidos com orientação 

s criados com a utilização do método FUSION/RE são baseados 

do método Fusion [Coleman 961. 

Tilley {Tilley 981 descreva um framework usado na engenharia reversa para auxiliar no 

entendimento de progr. s. 	O framework é baseado sobre um modelo descritivo que 

caracteriza importantes mcc: mos de apoio baseado sobre uma hierarquia de atributos. Os 

atributos incluem suporte a modelo cognitivo, tarefas de engenharia reversa, atividades 

canônicas (que são caracte ticas do processo de engenharia reversa), atributos de qualidade 

caracterizados pelo ambiente de engenharia reversa, e outras características. 

Em Bennett [Bennett 981 proposto um método para discussão de como abordagem de 

engenharia reversa podem se avaliadas e comparadas. 

Cimitile [Cimitile 991 aprese ta um método para decomposição de sistemas legados em objetos. 

A identificação de objetos é entrada em tomo de dados persistentes, como arquivos e tabelas em 

banco de dados, enquanto p ogramas e rotinas são candidatos para implementação dos métodos 

dos objetos. 

Em Systa [Systa 00] é des to uma técnica de engenharia reversa para sistemas desenvolvidos 

na linguagem Java e imp ementa um protótipo de um ambiente para engenharia reversa 

denominado Shimba que - stá sendo construído para apoiar o entendimento de sistemas 

desenvolvidos em Java atrav's da combinação de métricas e de programas de visualização. 

A necessidade da tecnolo: de engenharia reversa e reengenharia orientada a objetos tem sido 

reconhecida por muitas em.resas européias. Essas empresas junto com algumas universidades 

desenvolveram um projeto de pesquisa chamado FAMOOS (Framework-based Approach for 

Mastering Object-Oriented Software Evolution) com o objetivo de investigar ferramentas e 
técnicas para lidar com siste . legados orientados a objetos [FAMOOS 01]. 

A Figura 3.3 ilustra um pro 

qual se inicia extraindo o 

documentos existentes. U 

sso de engenharia reversa descrito em Rosenberg [Rosenberg 00], o 

requisitos e informações do projeto a partir do código fonte e 
documento de requisitos é produzido e urna abstração do projeto 
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(em alto nível) é extraída e expressa usando diagramas de fluxo de dados e diagramas de fluxo 
de controle. O projeto recuperado é então revisado para verificação de consistência e 
corretitude. 

Figura 3.3 — Um Processo de Engenharia Reversa [Rosenberg 001 

Muitas empresas têm incorporado a tecnologia orientada a objetos no seu processo de 
desenvolvimento de software com a perspectiva de aprimorar a qualidade dos produtos de 
software. Com  a crescente aceitação da orientação a objetos, o número de pesquisas sobre esta 
abordagem aumentou. 

Para aproveitar os beneficios que a abordagem orientada a objetos fornece, muitos estudos foram 
e estão sendo realizados no campo da engenharia reversa. Atualmente existem diversas  
abordagens de engenharia reversa orientada a objetos [Jacobson 91][Gall 94][Penteado 
96][Costa 97][Cimitile 99][Systa 001. A abordagem FUSION-RE/I [Costa 97] é uma delas, e 
gera documentação de análise orientada a objetos de sistema desenvolvido originalmente com 
orientação a procedimentos e será descrita na próxima seção. 

3.5 — Método de Engenharia Reversa FUSION-RE/I 

Para auxiliar a atividade de manutenção de software, foi desenvolvido no ICMC-USP por Costa 
[Costa 971 um método de engenharia reversa, denominado FUSION-RE/I (FUSION — Reverse 
Engineering/Interface) baseado nos conceitos e idéias do método FUSION-RE [Penteado 96] de 
engenharia reversa orientado a objeto. Esse método auxilia a atividade de manutenção de 
software, recuperando o modelo de análise de um sistema usando uma abordagem orientada a 
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objetos. Esse método tem si 

projetos de mestrado [Costa 

realizou um estudo da adap 

Modeling Language) e pub 

aplicação do método FUSIO 

levados em consideração na e 

abordagem SQUID. 

o aplicado com êxito em diversos sistemas e descritos em vários 

97[Quinaja 93][Feltrim 99a][Jubileu 991. Feltrim [Feltrim 99a1 

ação do método FUSION-REII para a notação UML (Unified 

cou um relatório técnico contendo todos produtos obtidos da 

-RElI a um sistema [Feltrim 99b1. Todos esses fatores foram 

colha do método de engenharia reversa a ser modelado segundo a 

O método FUSION-R.EfI fo ece mecanismos para abstrair visões funcionais e estruturais a 

partir de aspectos operado e de dados disponíveis via interface usuário-computador. 

Preocupa-se em investigar e ropor passos seguros e definidos, como mostrados na Figura 3.4 e 

descritos no decorrer desta seção, para que um sistema desenvolvido sem a abordagem de 

orientação a objetos possa se- recuperado no nível de modelagem de análise, usando um método 

orientado a objetos. 

FUSION-RE/I 

Intó rmaç o e a 
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sobes o 
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Figura 3.4 - Síntese do Método de Engenharia Reversa FUSION-REJI (Costa 971 

Esse método é constituído d?  duas etapas: na primeira, parte-se de considerações lógicas, obtidas 

por meio de aspectos operaconais e visões de dados disponíveis via interfhce, para a recuperação 

de visões funcionais do sistetna;  na Segunda etapa, parte-se de considerações fisicas, obtidas por 

meio de código fonte, e dks visões fUncionais para a recuperação de visões estruturais do 

sistema. 
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A etapa de recuperação de v ões funcionais é subdividida em dois passos: o primeiro envolve a 
reunião de todas as informa ões existentes sobre o sistema em estudo. Nesse passo deve-se 
[Costa 97]: 

• Reunir toda a document ção envolvendo a informação textual existente sobre o sistema 
(manuais, livros, artigos, tagem do código fonte, etc.) e a informação técnica relacionada 
aos conceitos pertinentes (domínio do sistema, aplicação, linguagem de implementação do 
sistema, da interface, mét udo de desenvolvimento, etc.); 

• Identificar os usuários 
documentadas e um mod 
usuários. Esses confie 
dos modelos obtidos no p 

• Analisar os dados a fim 
projeto arquitetural, de 
linguagem de implementa 

do sistema, pois informações importantes podem não estar 
de recuperá-las é a partir do conhecimento dos desenvolvedores e 

ores do sistema também são requeridos para auxiliar na validação 
ocesso de aplicação do método FUSION-RE/I; 

e identificar informações relacionadas aos requisitos do sistema, ao 
dos e procedimental, ao ambiente onde o sistema é executado, à 

ão do sistema, à organização dos arquivos no disco, etc. 

Neste passo, uma abordage de aquisição de conhecimento como descrito em Jubileu [Jubileu 
99], pode ser implementada uxiliando na obtenção de informações pertinentes ao sistema objeto 
do processo de engenharia re ersa. 

O segundo passo da etapa r cuperação de visões funcionais do método FUSION-REI/I envolve 
recuperar informações da ase de análise do sistema em estudo. Para representar essas 
informações são utilizados is modelos da fase de análise do método Fusion [Coleman 96] de 
desenvolvimento de softwar orientado a objeto. A fase de análise do Fusion gera dois modelos: 

• Modelo de objetos, que escreve a estrutura do sistema; 

• Modelo de interface, qu descreve o comportamento do sistema. 

O modelo de interface é composto de dois modelos que capturam diferentes aspectos do 
comportamento: o modelt de ciclo de vida, o qual caracteriza seqüências permitidas de 
operações e eventos do sis ema, e o modelo de operações, o qual caracteriza o efeito de cada 
operação do sistema em t os de mudanças de estado e eventos gerados [Colernan 96]. Esse 
passo consiste em: 

• Elaborar o modelo de cictlo de vida do sistema. 

Para elaborar o modelo de ciclo de vida é necessário um bom conhecimento do domínio e da 
aplicação do sistema sub etido à engenharia reversa, incluindo estudo da documentação 
existente e entrevistas com s usuários do sistema. A partir disso, e principalmente do uso do 
sistema, é possível definir 4s seqüências de operações permitidas e os eventos de entrada e de 
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saída que o sistema aceita [Costa 971. O modelo de ciclo de vida especifica através de 
expressões regulares, as seqüências permitidas de interações (Tabela 3.1). O modelo de ciclo de 
vida possui a seguinte sintaxe geral: 

ciclo de vida [Nome] Expressão_regular 
(Nome_Local = Expressão_Regular)* 

Tabela 3.1 - Operadores das Expressões Regulares do Modelo de Ciclo de Vida [Coleman 96] 

Alfabeto: Eventos de entrada e eventos de saída (precedidos por um #) 
Operadores: Sejam x e y expressões do ciclo de vida, então: 

x.y 	denota que x é seguido de y 
xly 	denota que x ou y ocorre 
x* 	denota zero ou mais ocorrências de x 
x+ 	denota uma ou mais ocorrências de x 
[ x ] 	denota que x é opcional 
xlly 	significa a intercalação arbitrária dos elementos de x e y 

Substituição: Uma expressão pode ser rotulada em uma substituição: 
Nome = expressão do ciclo de vida 
Obs: Nome pode ser usado em outras expressões, mas substituições não devem ser 
recursivas 

Precedência de 
Operadores: 

Em ordem decrescente a precedência é: 

[ 	], 	* 	, 	4- 	, 	• 	, 	1 	, 	II 
Obs: Parênteses podem ser usados para alterar a precedência 

• Elaborar o modelo de operações do sistema 

Para elaborar o modelo de operações do sistema. parte-se do modelo de ciclo de vida, obtido 
anteriormente. O modelo de ciclo de vida apresenta uma visão geral da funcionalidade das 
operações do sistema, as quais, para elaboração do modelo de operações, devem ser melhor 
estudadas, por meio do uso intensivo do sistema, de modo que possam ser especificadas 
detalhadamente [Costa 971. A tabela abaixo apresenta a notação do modelo de operações para a 
descrição da operação. 

Tabela 3.2 - Notação do Modelo de Operações [Coleman 96] 

Operação Nome Identificador único da operação. 
Descrição Texto Descrição informal e concisa da operação. 
Lê: /tens Indica os valores que a operação pode ter acesso, sem modificar. 

A palavra supplied precedendo um item, em Lê, indica que o 
identificador é um parâmetro da operação. 

Modifica: Itens Indica os valores que a operação pode ter acesso e alterar. 
A palavra new precedendo um item indica que a operação cria um 
novo objeto na base de dados do sistema. 

Envia: 
1 

Agentes e Eventos Compreende o nome de um agente e uma lista de eventos que 
podem ser enviados a ele pela operação. 
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Assume: Condição É um predicado que define a pré-condição. 
Resultado: Estado É um predicado que define a pós-condição, relacionando o estado 

do sistema antes da operação ser invocada e o estado posterior à 
invocação. 

. Desenvolver o modelo de objetos 

Para se desenvolver o modeis de objetos do sistema deve-se primeiramente definir assuntos com 

os quais a fUncionalidade e o sistema se relaciona. O objetivo da definição de assuntos é 

identificar os diferentes ní eis de abstração da funcionalidade do sistema e os possíveis 

agrupamentos de operações de um mesmo assunto. Seguindo a nomenclatura do método 

FUSION-RE [Penteado 961 esses assuntos são denominados temas. A Figura 3.5 mostra a 

notação do Modelo de Objetis segundo o método Fusion. 

Figura 3.5 - Notação para o Modelo de Objetos segundo o Método Fusion [Coleman 96] 

Quanto à etapa de recuperação de visões estruturais do método FUSION-RE/I os passos a serem 

desenvolvidos são subdivididos em [Costa 97]: 

1) Elaborar o quadro de procedimentos; 
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2) Elaborar o quadro das op'rações/procedimentos de implementação. 

O primeiro passo da eta 

implementação do sistema, 

ffincionalidade de cada p 

procedimentos [Costa 97]. 

realizada por meio de um co 

índice geral dos procediment 

a de recuperação das visões estruturais envolve entender a 

meio da identificação dos procedimentos de implementação, da 

ocedimento identificado e a sequência de chamadas desses 

A apresentação dos procedimentos de cada arquivo do sistema é 

junto de quadros de chamadas o qual vem acompanhado por um 

s do sistema. Esse passo, então, envolve: 

o Elaborar o quadro de che adas de procedimentos 

Esse subpasso é semelhante 

arquitetura do sistema é r 

elaborado um quadro de c 

chamadas devem ser apres 

o primeiro passo do método FUSION-RE [Penteado 961, no qual a 

vitalizada [Costa 971. Para cada arquivo do sistema deve ser 

madas dos procedimentos de implementação. Nesse quadro de 

ntados todos os procedimentos contidos no arquivo, fazendo-se 

referências aos procedimento utilizados (CHAMA) e (CHAMADO POR); 

Tabela 3.3 - Notação do Quadr de Chamadas de Procedimentos (Costa 97] 

Diretório/Arquivo: Dir/Arq 
Descrição do arquivo Arq do diretório Dir 
Procedimentol Descrição: 
(dir/arq) Descrição do procedimentol (funcionalidade do procedimento) 

Chama: 
Procedimento utilizadol (dir/arq) 
Procedimento utilizado2(dir/arq) 

Chamado por: 
Procedimento utilizador3 (diriarq) 

o Elaborar o quadro índic4 de procedimentos 

Para isso utilizam-se os q 

quadros são reunidos, retir 

procedimentos Chama e Ch 

dros de chamadas de procedimentos de todos os arquivos. Esses 

do-se deles, o cabeçalho e a colina contendo a Descrição e os 

mado por (Tabela 3.4). 

Tabela 3.4 - Quadro Índice dos Procedimentos [Costa 97] 

Sistema: 
Descrição do Sistema 
Procedimentos Diretórlo!Arquivo 
Procedimentol Diretóriol Iarquivol 

O segundo passo da eta$ recuperar visões estruturais do método FUSION-RE/I, envolve 

os identificar, entre tod os procedimentos considerados no quadro de chamadas, aqueles que 



Capítulo 3— Engenharia Rever a de Sistemas 	58 

implementam as operações 

de acordo com sua ifincio 

primeira etapa)- Nesse pas 

ser elaborado (Tabela 3.5). 

operações da interfàce do 

implementam as opções e 

indicar a funcionalidade de 

do sistema (identificados na 

interfhce do sistema (identificadas na primeira etapa), e alocá-los, 

dade, à interface ou a um dos temas do sistema (identificados na 

um quadro de operações/procedimentos de implementação deve 

esse quadro, as duas primeiras colunas são referentes às opções e 

sistema. A terceira coluna refere-se aos procedimentos que 

operações do sistema. As demais colunas são utili72das para 

ada procedimento, associando-os à interface ou a algum dos temas 

tapa anterior) [Costa 97]. 

Ic 

Tabela 3.5 - Quadro Operações Procedimentos de Implementação (Costa 971 

Interface P ocedimentos 	Funciohahdade 

Opções Operações Interface Tem a 1 Tema2 

Opçâol P oeed. 'Li 

roced. 1.1.1 

Proced 11 2 
Operação 1.1 

x 

x 
x 

Opção2 x Pfoced. 1.2 
Proced. 1.2.1 
Proced. 1.2.2 

Operação 2.1 x 

x 

Durante este trabalho foi e 

Clipper, contendo 12 mód 

cabeçalho (* .CH) contendo 

(t.NTX) e 97 opções de 

processo de engenharia re 

métodos de engenharia reve 

[Costa 971, além do próp 

objetos Fusion [Coleman 96 

• tuada a engenharia reversa parcial de um sistema desenvolvido em 

los (*.PRG)  totalizando 8545 linhas de código, 7 arquivos de 

551 linhas de código, 26 tabelas (t.DBF), 41 arquivos de índice 

- nu. Essa atividade deu subsídios para um maior entendimento do 

ersa (atividades e artefatos produzidos por esse processo) e dos 

sa orientados a objetos FUSION-RE [Penteado 961 e FUSION-REII 

o modelo de análise do método de desenvolvimento orientado a 

3.5.1 - Processo d 
Notação UML 

Engenharia Reversa FUSION-RE!I Segundo a 

Como a IJIvIL (Unifled Mo 

empresas de desenvolvime 

emprevis nacionais) na 

segundo o paradigma ori 

estabelecida pelo método 

método FUSJON-REÍI à nu 

diagramas estabelecidos pel 

• eling Language) é hoje a notação padrão adotada pela maioria das 

to de software internacionais (com uma crescente aceitação pelas 

delagem de seus sistemas (principalmente aqueles desenvolvidos 

ntado a objetos), e o método FUSION-REII utiliza a notação 

usion, Feltrim [Feltrim 99a1 realizou um estudo para adaptar o 

tação UML. Nesta subseção serão apresentados resumidamente os 

• UML e resultados desse estudo de adaptação. 

o 
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3.5.1.1 —A Linguagem de Modelagem Unificada (UML) 

A UML é uma linguagem padrão para a visualização, a especificação, a construção e a 
documentação de artefatos de um sistema complexo de software [Booch 00]. Sendo uma 
linguagem, a UML tem uma sintaxe e uma semântica bem-definidas. A parte mais visível da 
sintaxe da UML é sua notação gráfica. Ela fornece vários tipos de diagramas que podem ser 
usados para visualizar e modelar o sistema de software a partir de diferentes perspectivas e/ou 
em diferentes níveis de abstração. UML apóia todos os estágios do ciclo de vida do processo de 
engenharia progressiva desde a especificação dos requisitos até a implementação e teste. Os 
mesmos tipos de diagramas usados na engenharia progressiva também estão sendo utilizados 
para propósitos de engenharia reversa [Systa 001. 

A UML propõe nove diagramas e um conjunto de elementos que podem ser utilizados em 
quaisquer desses diagram4. 	Entre esses elementos encontram-se notas (símbolo para 
representar restrições e comentários anexados a um elemento ou a uma coleção de elementos), 
pacotes (mecanismo de propósito geral para a organização de elementos em grupos), estereótipos 
(permite a criação de novos tipos de blocos de construção que são derivados dos já existentes, 
mas específicos a determinados problemas), valores atribuídos (permite a criação de novas 
informações na especificação de um elemento), restrições (permite acrescentar novas regras ou 
modificar as já existentes), ou seja, elementos independentes da natureza do diagrama. 

UML fornece diagramas que capturam informações sobre a estrutura estática do software, e 
diagramas que modelam o comportamento dinâmico do software. 

Um diagrama é uma apresentação gráfica de um conjunto de elementos, em geral representado 
como um gráfico conectado de vértices (itens) e arcos (relacionamentos). São desenhados para 
permitir a visualização de um sistema sob diferentes perspectivas; nesse sentido um diagrama 
constitui uma projeção de um determinado sistema. A UML propõe os seguintes diagramas: 
Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Classe, Diagrama de Objetos, Diagrama de 
Colaboração, Diagrama de Seqüência, Diagrama de Estado, Diagrama de Atividade, Diagrama 
de Implantação e Diagrama de Componente. 

A seguir são descritos sucintamente esses diagramas: 

• Diagrama de Casos de Uso 

Um caso de uso especifica o comportamento de um sistema ou de parte de um sistema (sem ser 
necessário especificar como esse comportamento é implementado) e é uma descrição de um 
conjunto de seqüências de ações, incluindo variantes reali72das pelo sistema para produzir um 
resultado de valor observável por um ator (um ator representa um conjunto coerente de papéis 
que os usuários do sistema desempenham quando interagem com esses casos de uso). 
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Um modelo de caso de uso 

de uso. Um diagrama de c 

em interação com o siste 

especificar e documentar o 

sistemas, subsistemas e das 

externa sobre como esses ele 

uso também são important 

produção e para compreendê 

o Diagrama de Classe 

escreve os requisitos funcionais de um sistema em termos de casos 

os de uso mostra os relacionamentos entre os atores e casos de uso 

Os diagramas de casos de uso são importantes para visualizar, 

omportamento de um elemento. Esses diagramas fazem com que 

s fiquem acessíveis e compreensíveis, por apresentarem uma visão 

entos podem ser utilizados no contexto. Os diagramas de casos de 

s para testar sistemas executáveis por meio de engenharia de 

los por meio de engenharia reversa [Booch 001. 

Diagrama que retrata uma srie de elementos estáticos (essencialmente classes), juntamente com 

suas associações, estrutura de superclasse/subclasse e outros inter-relacionamentos estáticos. 

Opcionalmente, um diagrana desse tipo inclui, para cada classe, os seus atributos e operações 

[Booch 001. 

o Diagrama de Objeto 

Um diagrama de objetos exibe um conjunto de objetos e seus relacionamentos em um ponto do 

tempo. Representa retratos estáticos de instâncias de itens encontrados em diagramas de classe. 

São diagramas que abrangeii a visão estática da estrutura ou do processo de um sistema, como 

ocorre nos diagramas de cia4ses, mas sob perspectiva de casos reais ou de protótipos [Booch 00]. 

o Diagrama de ColaboraØo 

Diagrama que mostra interaões de objeto, ou seja as relações entre os objetos [Booch 001. 

Diagramas de colaboração seqüência (descrito a seguir) expressam informações semelhantes, 

mas as mostram de maneira diferentes. 

• Diagrama de Seqüênci 

Um diagrama que mostral interações de objeto organizados em uma seqüência de tempo, 

mostrando os objetos que participam na interação e a seqüência de mensagens trocadas. Ao 

contrário de um diagrama 4e colaboração, um diagrama de seqüência inclui seqüências de tempo 

mas não inclui relacionamntos de objeto. Pode existir em uma forma genérica (descrevendo 

todos os possíveis cenários) e em forma de instância (descrevendo um cenário real) [Booch 001. 

Diagrama de Estado 

Diagrama que retrata 

permitidas entre esses esta 

mensagens de entrada p 

dos (valores discretos de algum(ns) atributo(s)) e as transições 

os. O diagrama de estado poderá também mostrar eventos (tais como 

a um objeto), que provocam transições, e mensagens de saída 
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provocadas por transições 	São importantes principalmente para a modelagem de 
comportamentos de uma inte face, classe ou colaboração e para dar ênfase a comportamentos de 
um objeto ordenados por ev ntos, o que é de grande ajuda na modelagem de sistemas reativos 
[Booch 001. 

• Diagrama de Atividade 

Um caso especial de diagr 	de estado no qual todos ou a maioria dos estados são estados de 
ações e a maioria das tr ições é ativada por conclusão de ações no estados de origem. 
Abrange a visão dinâmica di sistema e é importante principalmente para a modelagem da função 
de um sistema e dá ênfase ao fluxo de controle entre objetos [Booch 00]. 

• Diagrama de Implantaç 

Diagrama que mostra a co 
componentes de software, 
estática do funcionamento [ 

guração de elementos de processando em tempo de execução e os 
rocessos, e objetos que se mantêm nele, ou seja, abrange a visão 
ooch 00]. 

• Diagrama de Componen e 

Um diagrama que exibe as Çrganizações e as dependências existentes entre os componentes de 
software. Abrange a visão 4tática da implementação de um sistema [Booch 00]. 

3.5.1.2 — Método FUSIO -RE/I Segundo a Notação UML 

  

Como o método FUSION RE/I utiliza modelos da fase de análise do método Fusion, foi 
primeiramente realizado uma pesquisa sobre sua adaptação à notação UML. Através do estudo 
de vários trabalhos encontrados na literatura sobre essa adaptação [TeamFusion 97][Atkinson 
97][Sendall 99][Colanzi 99 [Feltrim 99a] observou-se um consenso em relação aos diagramas 
UML correspondentes aos modelos produzidos pela fase de análise do método Fusion. A Tabela 
3.6 mostra o Método FUS ON-RE/I e quais artefatos produzidos por este método podem ser 
modelados segundo a notação UML [Feltrim 99a]. 

Tabela 3.6 - Método FUSION-R1/1 

METODO FLISION-REM 
Pass? 

x UML Feltdm 99a 

Subpasso Diagrama UML Etapa 
ia  Etapa - Recuperar Passo 1 - Obter 
Visões Funcionais 

sobre 
Inforriações Existentes 

o Sistema 
Passo 
Modelo 

2 - Recuperar o 
de Análise do 

Subpasso 2.1 - Elaborar 
o Modelo de Ciclo de 

Diagrama de Estado 

Sistema Vida do Sistema 
Subpasso 2.2 - Elaborar 
o Modelo de Operações 
do Sistema 



Diagrama UML Passo Subpasso Etapa 

MÉTODO FUSION-RE] (Cortinuaço) 

ia Etapa - Recuperar 
Visões Funcionais 

Passo 2 - Recuperar o 
Modelo de Análise do 
Sistema 

Supasso 2.3 - 
Desenvolver o Modelo 
de Objetos do Sistema 

Diagrama de Classe 

21 Etapa - Recuperar 
Visões Estruturais 

Passo 1 - Elaborar o 
Quadro de Procedimentos 
de Implementação 

Subpasso 1.1 - Elaborar 
o Quadro de Chamadas 
de Procedimentos 

Diagrama de 
Componentes 

Subpasso 1.2 - Elaborar 
o Quadro de índice de 
Procedimentos 

Pas02 - Elaborar o 
Quadr das Operações-
Proceiimentos de 
lmpleijnentação 
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3.6 - Consideraçes Finais 

Neste capítulo foi dada unia  visão geral dos termos relacionados à tecnologia da engenharia 

reversa (níveis de abstraçã4 no ciclo de vida, definições de engenharia reversa, categorias de 

métodos de engenharia resersa) e apresentado o método de engenharia reversa orientado a 

objetos FUSION-REII e sua adaptação à notação UML. 

No próximo capítulo será 

qualidade como também a 

que será utilizada para o des 

.presentada a abordagem SQUID, a qual envolve tanto a visão de 

isão do processo de desenvolvimento de um produto de software e 

nvolvimento deste trabalho. 
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Capítulo 4 Ab rdagem SQUID 

4.1 - Consideraç es Iniciais 

O projeto SQUID (So 	e Quality In Development) iniciou em abril de 1994, dentro do 

programa ESPRIT da co 	dade européia. Está baseado nos conceitos e definições da norma 
ISO 9001, NBR 13596, IS ØIIEC 14598-3 (Avaliação de Produto de Software — Parte 3: Processo 
para a Equipe de Desenvo vimento) e no modelo Clvfivl. Alguns dos produtos do projeto SQUID 
são o método SQUID e a rramenta SQUID, que apóia a aplicação desse método. 

s o método SQUID e alguns detalhes da ferramenta associada, que 
es de produto e de processo de software e que será usado para o 

abalho de mestrado. Exemplos de aplicação da abordagem SQUID 
m Boegh (no qual é descrito a aplicação da abordagem SQUID no 
da qualidade do software durante o desenvolvimento de um sistema de 
avançada projetado para desempenhar remotamente atividades 

'da) [Boegh 99] e Losavio (que descreve a aplicação da abordagem 
nto e controle da qualidade do software em um processo de 
o a objetos) [Losavio 99]. 

4.2 - A Aborda em SQUID para Qualidade 

O objetivo do projeto SQUID é desenvolver e automatizar modelos e métodos criando um 
conjunto de ferrament integradas, possibilitando que organizações que desenvolvem software 
possam monitorar, cont olar e predizer as qualidades de produtos nos vários estágios do ciclo de 
vida do desenvolviment4 de software com o uso de medições objetivas [Boegh 99]. 

As organizações usu as desse conjunto de ferramentas devem ter definido um modelo de 
qualidade, uni modelo i e desenvolvimento de software, fazer medições dos projetos de software 
e ter um banco de dad s com as medições de projetos anteriores da organização. Portanto, um 
usuário da abordagem QUID deve definir um Modelo de Qualidade e seguir um Processo de Qualidade, que devem star associados. 

O Modelo de Qualida e deve abordar três visões [Boegh 99]: 

• Visão de Qualidad — define as características de qualidade desejadas do produto a serem 
medidas, que pode ser baseadas na NBR 13596; 

A seguir são apresentad 
aborda conjuntamente vi 
desenvolvimento desse t 
podem ser encontrados 
gerenciamento e control 
controle e supervisão 
experimentais na Ant 
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• Visão de Dados — define os valores objetivos, valores atuais e valores estimados atribuídos às 
características definidas; 

• Visão do Produto — define em quais fases do processo de desenvolvimento do produto serão 
realizadas as medições. 

Com este Modelo de Qualidade, as organizações construiriam um Banco de Dados com: 

• Informações sobre os critérios de qualidade utilizados — Base de Conhecimento; 

• Informações sobre os dados colhidos de um projeto específico — Base de Projeto; 

• Informações da execução dos projetos similares — Base de Experiência. 

O Processo de Qualidade SQUID é um ciclo de quatro fases: Especificação, Planejamento, 
Controle e Avaliação da Qualidade. Tem como entrada as necessidades do usuário e como saída 
a qualidade em uso do produto (qualidade observável no produto de software segundo algum 
critério pré-estabelecido) , como ilustrado na Figura 4.1. 

Figura 4.1 - Fases do Processo de Qualidade - SQUID [Tsukumo 96] 

Este método aborda as duas visões de avaliação de qualidade — produto e processo, com o 
enfoque no produto de software durante o seu desenvolvimento. 

A abordagem SQUID propõe que se definam os requisitos de qualidade de produto de software 
através do estabelecimento de valores objetivos (targets) para as características de qualidade 
externas. Então buscam-se esses objetivos durante o processo de desenvolvimento definindo e 
monitorando os valores desejados através das características de qualidade internas. Isso pode ser 
feito usando-se medições de software convencionais relacionadas ao tamanho, taxa de erros, taxa 
de mudanças, estrutura, etc., obtidas nas fases de desenvolvimento do produto. 
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Para se estabelecer uma rei 

sugere que se use a ex 
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se começar um projeto e p 

de qualidade internas. Para 

sejam armazenadas de uma 

ção entre características de qualidade internas e externas, SQUID 

eriência adquirida através de projetos anteriores, semelhantes. 

sadas para avaliar a viabilidade dos requisitos de qualidade antes de 

a identificar e estabelecer os valores objetivos para as características 

ue experiências anteriores sejam aproveitadas, há a necessidade que 

eira consistente, para permitir comparações através de diferentes 

projetos. SQUID usa um mtodo  rigoroso e organizado para identificação, definição, integração 

e comparação das medidas de qualidade através do Modelo de Dados SQUID (SQUID Data 

Model) e do Processo de Q 'dade SQUID (SQUID Quality Process) [Bøegh 991. 

4.3 - Modelo d Dados SQU[ (SQU( Data Model) 

Processos de desenvolvime 

uma única empresa há no 

diferenças afetam a possibili 

Por exemplo, não é signific 

técnicas estruturadas com 

disso, diferentes processos 
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ade de uso de conjuntos de métricas através de projetos diferentes. 

tivo comparar o número de linhas de código desenvolvido usando 

rojetos desenvolvidos em um ambiente orientado a objetos. Além 

fetam a relação entre medições e características de qualidade. Por 

exemplo, considerando-se a influência do "tamanho" (medido em termos de linhas de código) na 

manutenibilidade do softwae. Esta influência é diferente se o software é desenvolvido em um 

processo de desenvolvimento orientado a objeto ou em um modelo cascata [Bøegh 99]. Uma 

organização utilizando a bordagem SQUID terá que definir seu próprio processo de 

desenvolvimento, especific. do os objetos de projeto produzidos por esse processo. Objetos de 

projeto representarão os ele' entos onde serão aplicadas as medições. 

A abordagem SQUID requ 

qualidade e conseqüenteme 

um modelo de qualidade, 

qualidade são então vistos 

qualidade externas. Mod 

internas as quais influenci 

internas são então monito 

alcançar os requisitos de 
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r que requisitos de qualidade sejam mapeados em características de 

te em atributos de qualidade (propriedades mensuráveis) através de 

como por exemplo, o proposto pela NBR 13596. Requisitos de 

como um conjunto de valores objetivos para as características de 

los de qualidade também identificam características de qualidade 

as características externas [Bøegh 991. Características de qualidade 

e controladas através de medições do projeto com o objetivo de 

qualidade. O restante desta seção descreve esses três maiores 

Dados SQUID: Processo de Desenvolvimento, Modelo de Qualidade 



Objeto de Projeto Modelo de 
Deserwotvbnento 

incluem 	 corresponde a 

Tipo de Objeto de 
Projeto 

T 

4 

Tipo Atividade de 
Desenvolvimento 

Tipo Pordo de 
Revisão 

Tipo Pror cito 

Capitulo 4 - Abordagem SQUIC 	66 

4.3.1 - Representand o Processo de Desenvolvimento 

Já foi visto que as medições 

são fortemente afetadas t 

colecionadas durante um projeto de desenvolvimento de software 

elo processo de desenvolvimento. 	Medições precisam ser 

caracterizadas através da especificação do processo de desenvolvimento que foi utilizado. Isso é 

feito representado o process de desenvolvimento no Modelo de Dados SQUID. O Modelo de 

Dados SQUID identifica as acterísticas essenciais do processo de desenvolvimento, tais como 

o tipo de modelo de desen ivimento e a linguagem de programação adotada. Os elementos 

adicionais que são modelado são os objetos de projeto [Bøegh 991. Os objetos de projeto são 

classificados em três difere tes tipos: produtos das fases de desenvolvimento do software 

(deliverables), atividades de desenvolvimento e pontos de revisão (Figura 4.2). Os produtos das 

fases de desenvolvimento do software são objetos de projeto produzidos durante o ciclo de vida 

de um projeto (especificação código, etc.). Atividades de desenvolvimento produzem a liberação 

dos produtos das fases de desenvolvimento do software. Atividades de desenvolvimento e os 

produtos das fases de desenvolvimento do software são os elementos aos quais são aplicadas as 

medições de qualidade. Pontos de revisão são intervalos de controle usados em um modelo de 

desenvolvimento particular e durante as medições realizadas. 

Figura 4.2 - Representando o Processo de Desenvolvimento (SQUID 981 

4.3.2 - Representando o Modelo de Qualidade 

Um modelo de qualidade é especificado em termos de características de qualidade. 

Características de qualidade são refinadas até que sejam diretamente mensuráveis, e então são 

referenciadas como atributos de qualidade. Características e atributos de qualidade podem ser 

internos ou externos. O usuário identifica as características internas que influenciam as 

características externas criando um vínculo entre elas no Modelo de Dados SQUID [Bøegh 991. 

Atributos de qualidade são propriedades do software diretamente mensuráveis que quantificam 

características de qualidade. A Figura 4.3 mostra como o modelo de qualidade SQUID é 

representado. 
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Figura 4. - Representando o Modelo de Qualidade (SQUID 981 

Segundo Bøegh [Bøegh 991 com exceção de projetos extremamente simples, partes diferentes 

de um produto de software :êm normalmente requisitos comportamentais muito diferentes. Por 

exemplo, o componente de interf'aee de um produto tem requisitos de usabilidade ao passo que 

componentes de banco de dados têm requisitos de integridade. O método SQUID, por essa razão 

usa o conceito de subsistema (product portion) para definir a parte de um produto que tem um 

distinto conjunto de requisitos de qualidade. Um único produto será composto de um conjunto 

de subsistemas. Os diferentes requisitos associados aos diferentes subsistemas são representados 

através de diferentes valores objetivos para as características de qualidade externas. O conceito 

de subsistema é um poderoso mecanismo para reduzir conflito entre requisitos de qualidade. 

Considerando que pode ser impossível obter requisitos operacionais extremamente altos, e às 

vezes conflitantes, para determinado produto como um todo, pode ser possível obterem-se 

requisitos de qualidade res xitos a subsistemas do produto, uma vez que os requisitos são 

distribuídos aos subsistemaç que genuinamente os requerem. A Figura 4.4 ilustra como são 

representados os atributos e o modelo de qualidade na ferramenta SQUID. 

Figura 4.4 - Repres ntando Atributos e o Modelo de Qualidade na Ferramenta SQUID 
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medida Valor Objeto de Projeto 

Unidade quantifica Atributo de Qualidade 

usa exibe 

de acordo com 

Regra de Contagem 

4.3.3 — Representando edidas 

As medidas coletadas pela ferr 

desejadas (targets). Medida co 

em um determinado momento d 

que pode ser obtido através de 

provida pela ferramenta SQUID 

de especificação da qualidade. 

exemplo, linhas de código é 

decorridos é uma unidade par 

enta SQUID podem ser de três tipos: correntes, estimativas, ou 

ente é o valor medido por um atributo de qualidade especifico 

desenvolvimento. Medida estimada é uma estimativa do valor, 

ados armazenados anteriormente ou pela facilidade de estimação 

Medida desejada é o valor objetivo especificado durante a fase 

Medições podem ser expressas em unidades diferentes. Por 

a unidwle para tamanho do código fonte do produto, dias 

duração do projeto, e anos de trabalho é uma unidade para 

experiência pessoal. O usuário da ferramenta SQUID define, nas regras de contagem (counting 

rules), os procedimentos a sdrem seguidos para se fazerem as medições. Uma regra de 

contagem é uma descrição de como urna medição deve ser feita, esclarece e regulamenta todas as 

condições que podem afetar a objetividade da medição. Por exemplo, urna medição do tamanho 

do programa pode ser coletada em termos de linhas de código, mas a menos que uma regra de 

contagem confirme em qual est .gio de desenvolvimento a medição deve ser feito, o usuário pode 

obter valores não significativo ;. Regras de contagem são necessárias para assegurar que 

medições sejam repetíveis e ie sejam comparáveis com valores armazenados no banco de 

dados histórico [Bøegh 991. A Figura 4.5 ilustra como as medida- são representarlaç na 

abordagem SQUID. 

Figura 4.5 - Representando Medidas [SQUID 981 

4.3.4 — Integrando Componentes do Modelo de Dados SQUID 

Todos os atributos internos e externos pertencentes a um modelo de qualidade especifico devem 

ser alocados aos tipos de objetos do projeto, os quais pertencem a um especifico processo de 

desenvolvimento e devem ser associados a unidades e regras de contagens (medições do 
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projeto) no modelo de dados SQUID. Assim, se o atributo "complexidade estrutural" é parte do 

modelo de qualidade, este atribuo deve ser associado a um apropriado tipo de objeto de projeto 

no modelo de processo de desenvolvimento, por exemplo, um módulo de desenvolvimento em 

cascata. A organização resultan :e do modelo de dados SQUID é mostrada na Figura 4.6. 

Figura 4.6 - Represertação Simplificada do Modelo do Dados SQUID (Boegh 991 

4.4 - O Processo de Qualidade SQUID (SQUID Quality 
Process) 

O Processo de Qualidade SQUD inclui: Especificação da Qualidade; Planejamento e Controle 

da Qualidade e Avaliação da qualidade. Esta seção descreve como a ferramenta SQUID 

interage e apóia o usuário durante o processo de qualidade. 

4.4.1 - Especificação da Qualidade 

A Especificação da Qualidad' é responsável por estabelecer os requisitos de qualidade do 

produto de software. As principais atividades da Especflcação  da Qualidade são [Bøegh 991: 

• Selecionar o modelo de qualidade e o processo de desenvolvimento do software. As 

especificações dos requisitos de qualidade são baseadas em uma estrutura de algum modelo 

de qualidade específico (como descrito na seção 4.3). Qualquer organização que utifi7p a 

abordagem SQUID necessita definir modelos de qualidade, usados para desenvolver seus 

produtos de software. Estas modelos poderiam ser baseados em um padrão como a NBR 

13596 ou qualquer outro modelo definido ou utilizado pela empresa. Quando um novo 

projeto é iniciado, a organização tem que determinar quais dos modelos de qualidade 

disponíveis e qual o process de desenvolvimento deve-se aplicar ao projeto atual. 
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• Identificar subsistemas, reqdsitos de qualidade e os valores objetivos para os atributos de 

qualidade. O produto que e desenvolvido deve ser definido em termos de um conjunto de 

subsistemas independentes. Subsistemas são partes de um produto de software que possui 

requisitos de qualidade diferentes. Então, cada requisito operacional é associado com o 

subsistema ao qual se aplica. A ferramenta SQUID auxilia a associação de cada requisito 

com uma característica de 4ualídade, conforme o modelo de qualidade selecionado. Uma 

vez que uma associação é feita entre uma característica de qualidade e um requisito, a 

ferramenta identifica um ou 	s atributos externos, derivados do modelo de qualidade, nos 

quais os valores objetivos • odem ser estabelecidos. A Figura 4.7 ilustra a introdução de 

requisitos de qualidade na fé amenta SQUID. 

Figura 4.7 — Es ificando os Requisitos de Qualidade (Visão Externa) 

• Desempenhar a análise da 
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externos. A ferramenta SQ 

pelos projetos anteriores se 

do novo produto. Se os vaI 

processo de desenvolviment 

de qualidade declarados. 

histórica volumosa Nenh 

bilidade. A ferramenta SQUID permite avaliar a viabilidade 

a os atributos externos. Avaliação da viabilidade está baseada 

similares re47ados anteriormente com sucesso, com os valores 

te. A ferramenta SQUID analisa a base de dados histórica 

es. O nível de similaridade é julgado pela análise do processo 

or projetos anteriores e seus valores requeridos para os atributos 

ID então analisa os valores atuais dos atributos externos obtidos 

cionados. Estes valores são comparados com valores objetivos 

res atuais são difrrentes aos valores objetivos, há um risco que o 

usual não possa entregar um produto que satisfaça os requisitos 

claro que este aspecto requer a presença de uma base de dados 

auxílio pode ser provido se esta base de dados não estiver 

disponível visto que a filosofia da abordagem SQUID é que medições devem ser definidas no 

contexto especifico de uma rganização [Beegh 991. 
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4.4.2 — Planejamento e ontrole da Qualidade 

O progresso da qualidade é monitorado ao longo do desenvolvimento, utilizando-se medições 
internas do software associado com medições dos produtos (das fases de desenvolvimento do 
software) e atividades de desenvolvimento relacionadas, em cada ponto principal de revisão no 
desenvolvimento [ICitchenham 95]. As principais atividades do planejamento e controle da 
qualidade são [Beiegh 99]: 

• Associar os valores objetiv 
definidos. Objetivos quan 
identificados no modelo 
intermediárias e aos produto 
e controlado. A ferramenta 
às medidas internas, permit 
que foram alcançados em 
objetos de projeto e a defini 

s aos atributos de qualidade internos, com pontos de revisão 
tativos são definidos para os atributos de qualidade internos, 
e qualidade. Atributos são então associados a atividades 
(objetos de projeto), junto ao qual o progresso será monitorado 

SQUID fornece assistência para se associar os valores objetivos 
do ao usuário observar os valores dos atributos de qualidade 

projetos semelhantes. A Figura 4.8 ilustra a instanciação de 
ão de valores objetivos. 
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Figura 4. — Planejamento da Qualidade (Visão Interna) 
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requerido e a identificação  
modelo de qualidade de s 
avaliar se é provável que 
externos. 

comparação dos valores objetivos com os valores atilais dos 
os. A cada ponto de revisão do projeto, quando determinado 

sendo medido, o status da qualidade atual do projeto pode ser 
mparação de cada atributo de qualidade interno com seu valor 
de qualquer desvio significativo. Dentro do contexto de um 

ftware que relaciona atributos internos e externos, isto ajuda a 
projeto alcance os valores objetivos dos atributos de qualidade 

• Identificar componentes do software com valores de atributos incomuns. Estes componentes 
devem ser analisados mais cuidadosamente para assegurar uma identificação antecipada de 
áreas problemáticas. A feramenta SQUID provê um método de automatizar a detecção de 
componentes anômalos pa4a identificar objetos de projeto com combinações de valores de 
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atributos internos incomuns. A Figura 4.9 ilustra o recurso de detecção de componentes 
anômalos fornecido pela ferramenta SQUID. 

Figura 4.9 — Identificando Componentes Anómalos 

4.4.3 — Avaliação da Qualidade 

A atividade de Avaliação da Qualidade se preocupa em assegurar que um produto satisfaça seus 
requisitos especificados. Durante a avaliação da qualidade, a equipe de desenvolvimento pode 
também analisar o resultado do projeto para prover um feedback para o processo de 
desenvolvimento. O método e a ferramenta SQUID provêem um mecanismo básico de avaliação 
baseado em [130egh 991: 

• Medir os valores atuais dos atributos externos para cada subsistema; 

• Comparar o valor atual com o valor desejado; 

• Relatar falhas de qualidade. 

A Figura 4.10 mostra a seqüências das atividades do Processo de Qualidade SQUID e suas 
principais relações com a base de dados. 
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Figura 4.10 - Atividades do Processo de Qualidade e Relações com a Base de Dados SQUID rant' 99] 

4.5 — Considerações Finais 

Neste capítulo foram introduzidos os conceitos relativos à abordagem SQUID e alguns detalhes 
da ferramenta SQUID (modelo de desenvolvimento, modelo de qualidade, medições de projeto, 
integração dos modelos de qua idade e do modelo de desenvolvimento, e processo de qualidade 
SQUID). 

Os Capítulos 2, 3 e 4 serviram e base para bom estudo e entendimento deste trabalho o qual é 
proposto no capitulo a seguir, presentando a modelagem de um processo de engenharia reversa 
com base no método FUS'— ' E/I segundo a abordagem SQUID. 
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Capítulo 5 
Segundo a Abord 

rocesso de Engenharia Reversa 
gem SQUID 

5.1 - Considerações Iniciais 

o um campo de pesquisa crescente e popular dentro da 

do Bennett [Bennett 981 há poucos trabalhos publicados sobre 

de reversa podem ser avaliadas e comparadas. Isto torna dificil 

o industrial convincente. Talvez esse fàto explique porque a 

lamente utilizada nas empresas de software. Há a necessidade 

ejamento e controle de sua aplicação. 

lagem de um método de engenharia reversa (FUSION-RE/I) 

a qual permitirá a obtenção de algumas medidas da qualidade 

s obtidos durante o processo de engenharia reversa, auxiliando 

e do produto submetido à engenharia reversa e do próprio 

Engenharia reversa vem se to 

engenharia de software. Se 

como abordagens de enge 

apresentar um caso de aplicaç 

engenharia reversa não seja am 

de mecanismos que auxilie no p1 

Este capítulo descreve a mod 

segundo a abordagem SQUID, 

atual do produto e dos artefàt 

assim na avaliação da qualida 

processo de engenharia reversa. 

5.2 - Modelo d 
Engenharia Reversa 

Desenvolvimento do Processo de 

Um modelo de desenvolviment 

desenvolvimento de software u 

objetos pertencentes ao process 

segundo a abordagem SQUID deve representar os métodos de 

ilizados por uma empresa e envolve a definição de três tipos de 

  

• Pontos de Revisão, • ue 

desenvolvimento particu ar; 

são pontos de controle utilizado em um modelo de 

• Atividades de Desenvol intento, que são os objetos de projeto os quais produzem os 

produtos (deliverables); 

• Produtos, que são os tip s de objetos do projeto' (artefatos) produzidos durante o ciclo de 

vida de desenvolvimento de um projeto (ou subprojeto). 

do da aplicação do processo de engenharia (progressivo/reversa) a um 'Neste contexto Projeto tem o signifi 
sistema. 
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A finalidade deste tipo de rei 
produto em desenvolvimento co 
projeto novo com o estado de pr 

Quando se define um modelo 
projeto como repetivel ou não 
mesmo tipo de objeto. 

A seguir são descritos os pontos 
por essas atividades, propostos 

Pontos de Revisão (Mo 

Na Tabela 5.1 são indicados 
reversa, os quais nesta mod 
engenharia reversa FUSION-REifl 

• Ponto de revisão Recuper 
estender-se durante várias 
RE/I. 	Uma vez que o m 
separada da etapa de Recup 

• Ponto de revisão Gerencia 
projeto de engenharia rever 

Para efeito de identificar eta 
engenharia reversa, utiliza-se 
implicando necessariamente 
ocorrer paralelamente a outras). 

Tabela 5.1 — Pontos de Revisão 
Pontos de Revisão 
1. Recuperação de informações 

os 
e jetos 

'ara 

o elo 

agem 

ção 
tapas 
todo 
raç'ão 

ento 
e seu 

as, 

Tipo 
NR 

esentação 

ii e desenvolvimento 
epetivel, 

de revisão, 

s pontos 

é permitir associar diferentes medidas internas do 
diferentes pontos de revisão ou comparar o estado de um 
anteriores em um mesmo ponto de revisão. 

deve-se especificar cada tipo de objeto de 
indicando a existência ou não de várias instâncias do 

atividades de desenvolvimento e os produtos gerados 
o 	método FUSION-RE/I. 

de Desenvolvimento) 

de revisão identificados no processo de engenharia 

(descritas 
correspondem às etapas fimdamentais do método de 

no Capítulo 3), exceto pelas seguintes modificações: 

de informações. 	A recuperação de informações pode 
da aplicação do método de engenharia reversa FUSION-
não define diretrizes específicas para esta etapa, ela foi 
de visões funcionais. 

do projeto. 	Incluído para controlar informações de um 
escopo é determinado pelo tempo efetivo de projeto. 

passos, subpassos e produtos gerados pelo processo de 
Lp • numeração 

ordem 
na modelagem dos tipos de objetos de projeto, não 

rígida (algumas atividades de desenvolvimento podem 

Descricão 
Final da fase de recuperação de informações existentes sobre o 
sistema. 

2. Recuperação de visões NR Final da fase de recuperação de visões funcionais do sistema. 
funcionais 
3. Recuperação de visões NR Final da fase de recuperação de visões estruturais do sistema. 
estruturais 
4. Gerenciamento do projeto NR Final da fase de gerenciamento do projeto de engenharia 

reversa. 
Legenda: 	NR = Não Repetivel 

Cada ponto de revisão indica final de uma fase específica, como especificado no método de 

  

engenharia reversa e portanto 4eflnido como não repetível. Neste contexto significa dizer que o 
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modelo de desenvolvimento (p 

cascata. 

Atividades de Desenvol 

Na Tabela 5.2 são especificado 

engenharia reversa utilizando o i 

a engenharia reversa) segue um modelo de ciclo de vida em 

'imento (Modelo de Desenvolvimento) 

as atividades de desenvolvimento identificadas no processo de 

.étodo FUSION-REIL 

As atividades de desenvolvimez4o foram consideradas não repetíveis porque o método FUSION-

RElI define essa seqüência de 4ividades como únicas (as quais por sua vez podem gerar um ou 

mais produtos). 

Tabela 5.2 - Atividades de Desenv vime nto 

Atividades 

1.1 Obter informações 
existentes sobre o sistema 

Tipo 

NR 

Descrição 

Obter Informações disponíveis do sistema. 

2.1 Elaborar modelo de ciclo de 
vida do sistema 

NR Elaborar o modelo de ciclo de vida do sistema a partir da 
interface do sistema. 

2.2 Elaborar modelo de 
operações do sistema 

NR Elaborar o modelo de operações do sistema através do uso 
intensivo do sistema. 

2.3 Definir temas NR Definir temas relacionados com a funcionalidade do sistema. 

2.4 Elaborar modelo de objetos 
do sistema 

NR Elaborar o modelo de abjetos para cada tema definido. 

3.1 Elaborar quadro de 
chamadas de procedimentos 

NR Elaborar um quadro contendo todos os procedimentos contidos 
nos arquivos, fazendo-se referência aos procedimentos 
utilizados (chama) e utilizadores (chamado por). 

3.2 Elaborar quadro de índice 
dos procedimentos 

NR Elaborar um quadro (em ordem alfabética) contendo todos os 
procedimentos de implementação do sistema. 

3.3 Elaborar quadro de 
operações-  procedimentos de 
implementação 

NR Elaborar um quadro que associa cada procedimento do quadro 
de chamadas ás operações da interface do sistema e alocá-los, 
de acordo com sua funcionalidade, à interface ou a um dos 
temas do sistema. 

4.1 Obter informações sobre o 
gerenciamento do projeto 

NR Obter informações sobre o gerenciamento do projeto de 
engenharia reversa. 

Legenda: 	NR = Não Repetível 

Produtos (Modelo de D 

A Tabela 5.3 apresenta os prod 

Na modelagem SQUID, a 

implementação foi definida par 

• Quadro de operações-pr 

repetível porque está relaci 

esenvolvimento) 

tos gerados pelas atividades de desenvolvimento. 

atividade Elaborar quadro de operações-procedimentos de 

gerar dois produtos: 

cedimentos de implementação (interface), definido como não 

)nado somente a unia instância (inter&ce); 
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• Quadro de operações-procedimentos 

para permitir que cada quzdro 

informações individuais de cada 

Um sistema submetido ao processo 

definidos, então os produtos In 

definidos como repetíveis, assim 

O método FUSION-RE/I reco 

cada módulo do sistema. 	N 

procedimentos foi definido como 

obtidos, isso porque as métrica 

não aos módulos a que pertencem. 

Os demais itens foram identificados 

devido ao fato que suas respectivas 

de 

rmações 

permitindo 

enda que 

não 

únicos. 

Tipo 

NR 

esteja 

quadro. 

modelagem 

selecionadas 

atividades 

Atividades 

de implementação (temas), definido como repetível 

relacionado a um tema e assim ser possível obter 

engenharia reversa pode possuir vários módulos e temas 

sobre o sistema (módulos) e Temas do sistema foram 

coletar métricas para cada um desses produtos. 

se crie um quadro de chamadas de procedimentos para 

realizada, 	o produto Quadro de chamadas de 

repetível, mas representa o conjunto de todos os quadros 

	 a esse produto são referentes aos procedimentos e 

como produtos de uma única instância em cada projeto, 

de desenvolvimento segundo o método FUSION- 

de Desenvolvimento 

Descrição 

Informações obtidas sobre o sistema executável. 

RElI os definem como produtos 

Tabela 5.3 - Produtos Gerados pelas 

Produtos 

1.1 Informações sobre o sistema 
(executável) 

1.2 Informações sobre o sistema NR Informações obtidas sobre o sistema através do código fonte. 
(código fonte) 

1.3 Informações sobre o sistema 
(módulos) 

R Informações sobre os módulos que compõem o sistema. 

2.1 Modelo de cicio de vida NR Modelo de ciclo de vida do sistema 

2.2 Modelo de operações NR Modelo de operações do sistema. 

2.3 Temas do sistema R Temas do sistema. 

2.4 Modelo de objetos NR Modelo de objetos do sistema (engloba o modelo de objetos 
de todos os temas definidos para o sistema) 

3.1 Quadro de chamadas de 
procedimentos 

NR Quadro contendo todos os procedimentos e a relação 
chama/chamado por. 

3.2 Quadro de índice de 
procedimentos 

NR Quadro contento todos os procedimentos (alfabeticamente). 

3.3.1 Quadro de operações- 
procedimentos de implementação 
(interface) 

NR Quadro de operações-procedimentos de implementação 
referente à interface. 

3.3.2 Quadro de operações- 
procedimentos de implementação 
(temas) 

R Quadro de operações-procedimentos de implementação 
referente aos temas do sistema. 

4. Informações sobre o 
gerenciamento do projeto 

NR Informações sobre o gerenciamento do projeto de engenharia 
reversa. 

Legenda: Repetível = R; Não Repetível = NR 
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5.3 — Modelo de Qualidade do Processo de Engenharia 
Reversa 

Uma vez definido o modelo de desenvolvimento é necessário definir o seu modelo de qualidade 
associado, isto é, estabelecer quais são as características que se espera do produto desse processo 
para ser considerado um Produto  de qualidade. Como se trata de um processo de engenharia 
reversa, onde o objetivo é obt r informações do sistema e recuperar o modelo de análise do 
sistema visando a auxiliar na 
características de qualidade 
Usabilidade e Projeto. A esco 
gerados pelo método FUSION-
também de alguns atributos de 
submetido à engenharia rever 
realizado rpm rnapeamento par 
utilizado para esse fim a no 
adotado internacionalmente. 
informações gerenciais do pró 
número de pessoas alocadas 
foram executadas. 

utenção ou em uma reengenharia, foram identificados quatro 
relevantes ao processo: Manutenibilidade, Portabilidade, 

a dessas características foi realizada após o estudo dos produtos 
/I, da identificação de seus respectivos atributos de qualidade e 

qualidade que poderiam ser obtidos através do uso do sistema 
a. Depois de identificados esses atributos de qualidade foi 
associá-los às características de qualidade. Neste trabalho foi 
NBR 13596 [NBR 13596] por ser um modelo de qualidade 

característica Projeto foi adicionada ao modelo visando coletar 
o projeto de engenharia reversa como data de início do projeto, 
projeto e quais atividades do processo de engenharia reversa já 

A Figura 5.1 mostra as caract 
estudo dos padrões de quali 
definir o modelo de qualidade p 

risticas e subcaracterísticas que foram selecionadas com base no 
e para o produto de software (descritos no Capítulo 2) para se 
oposto. 
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Modelo de Qualidade 

Usabilidade 

Operaclonalhdade Adaptabilidade 

Manutenibilidade 

Analisabilidade 

egibilidade do Código Acoplamento Simplicidade 

ra 5.1 — Modelo de Qualidade Proposto 

5.4 — Seleção de Me ricas 

Fig 

tir a quantificação do grau em que os atributos estão presentes 
software de acordo com um modelo de medição especificado. 

dição como o processo pelo qual números ou símbolos são 
idades de tal forma que as descrevam de acordo com regras 
seja possível a medição, portanto, devemos conhecer quais as 
adas e os atributos da entidade que se desejam quantificar. 

como medidas numéricas ou simbólicas que servem para indicar 
acterísticas de qualidade às quais estão relacionadas [Shepperd 

os, o processo de medição deve ser implantado de forma eficaz. 
dotados na implantação de processo de medição são [Jones 97]: 

Métricas são utilizadas para pe 
em um determinado produto 
Fenton [Fenton 97] define m 
atribuídos aos atributos de en 
claramente definidas. Para qu 
entidades que estão sendo an 
Entendemos, portanto, métri 
a adequação do software às 
921[Fenton 97]. 

Para a obtenção de bons resul 
Alguns princípios úteis a serem 

• Medições devem ser Ilqa  as para medir processos não pessoas; 

• O processo de medição 

• O processo de mediçã 
software; 

• O processo de mediçã 
qualidade e integrado 

eve ter objetivos claros e bem-definidos; 

deve ser integrado com o processo de desenvolvimento de 

deve ser fortemente acoplado com o processo de gerência da 
tro de planos e orçamentos; 
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• O processo de coleta de dados deve ser simples, e ferramentas automáticas para extração 

de dados devem ser usadas: 

• As medições devem ser repetíveis e independente do observador; 

• O processo de medição um processo contínuo e sujeito a melhoria; 

• Os resultados devem ser compartilhados com as equipes de desenvolvimento de software; 

• O processo de medição deve quantificar a qualidade e a produtividade do processo, bem 

como medir o impacto de ferramentas, métodos e técnicas de melhoria da qualidade e de 

produtividade do processo, fornecendo uma base quantitativa para a avaliação das 

iniciativas de melhoria do processo, e conseqüentemente, promovendo sua melhoria 

contínua. 

As métricas selecionadas para comporem o modelo de qualidade foram definidas segundo os 

seguintes critérios: 

• Prover resultados consistentes: 

• Ser de fácil aprendizado; 

• Servir para estimativas; 

• Possibilitar obter séries 4ístórias. 

Outro critério adotado foi permitir sua fácil obtenção pensando nas micro e pequenas empresas 

de desenvolvimento de software nacionais que na sua maioria se encontram em um baixo nível 

de maturidade e que ainda não possuem uma cultura voltada à qualidade de software e coleta de 

métricas (como descrito na seção 2.7 do Capítulo 2). Neste aspecto este trabalho também busca 

a introdução dessa política de coleta de métricas no dia-a-dia dessas empresas, de forma que 

essas empresas possam criar assim uma base histórica de métricas que auxilie flO planejamento 

de projetos futuros. 

Como o método FUSION-RE/I recupera o modelo de análise de um sistema usando uma 

abordagem orientada a objetos de sistemas que foram implementados sem usar essa tecnologia, 

foram identificados métricas rferentes ao sistema legado (procedimentais), aos produtos do 

processo (orientadas a objetos) e outras referentes ao próprio processo. Essa classificação é 

ilustrada na Figura 5.2. 
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-"zdara,c  .Andisi.dsz.0 
(Orientado a Objetos) 

4—OL tr 

fl Modelo de DeserwoMmento (do Prefesiofter tr:. 

: 

Modelo da Qualidade 
(métricas irtemas e 

exterres) 

e 
Métricas 
(Abordagem 
Procedmenta) 

Métricas 
(Abordagem 
Odertada a Objetos) 

Métricas (Outras) 

Loa 
Feri-lo 
Fan-Out 

Classes (modelo de objetos 
Classes (tema) 
Número de operações 
„. 

Data de lobo do pojeto 
Linguagem de programação 
(medi-do) 
Pessoas alocadas ao projeto 
... 

Figura 5.2 

5.4.1 - Métricas Externas 

Segundo as normas NBR 13596 
externas (no modelo de qualid 
projetadas para descrever a manitude 
estabelecidas por parte do usufrio 
comportamento do software em 
ou sistema e o comportamento 
estudo são: o próprio sistema executável, 
e os artefatos produzidos durante 
considerar o tempo decorrido na 
Tabela 5.4 é especificada a visão 

Tabela 5.4 — Atributos Externos 

Atrrbuo Externo 
Tempo na análise do código 

— Tipos de Métricas 

[NBR 13596], 
de SQU1D 

na qual 
durante 

teste ou operação, 
do usuário. 

sua 
o processo 
análise e obtenção 

externa da qualidade 

do Modelo de Qualidade 

ISO/1EC 9126-3 [ISO/1EC 9126-3], as métricas 
referenciadas como atributos externos) devem ser 

o software satisfará as necessidades implícitas ou 
a operação do sistema. 	Para isso se deve medir o 

a integração com outros softwares, hardware 
Em um projeto de engenharia reversa os objetos de 

documentação existente (incluindo o código fonte) 
de engenharia reversa. Nesta perspectiva pode-se 

dos mesmos como atributos externos. Na 
para o modelo proposto. 

Descrição 
Tempo na análise do código fonte de todos os módulos 
que compõem o sistema. 

Tempo na definição dos temas Tempo na definição dos temas do sistema. 
Tempo na elaboração do modelo de 
vida 

ciclo de Tempo na elaboração do modelo de ciclo de vida do 
sistema. 

Tempo na elaboração do modelo de objetos Tempo na elaboração do modelo de objetos (de todos 
os temas do sistema). 

Tempo na elaboração do quadro • 
procedimentos 

- índice de Tempo na elaboração do quadro de índice de 
procedimentos do sistema. 
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Atributo Externo ïContinuação) 
operações- 

Descrição 

Tempo na elaboração do quadro de operações-
procedimentos de implementação do sistema (interface 
e temas do sistema). 

Tempo na elaboração do quadro de 
procedimentos de implementação 

Tempo na elaboração do quadro de 
de procedimentos 

chamadas Tempo na elaboração do quadro de chamadas de 
procedimentos do sistema. 

Tempo na coleta de informações Tempo na coleta de informações sobre o domínio da 
aplicação, entrevistas com usuários e desenvolvedores, 
etc. 

Tempo no entendimento das funcionalidades 
do sistema 

Tempo para entender as funcionalidades do sistema. 

Tempo de projeto Tempo na engenharia reversa do sistema. 

A Tabela 5.5 descreve as características 

qualidade. 

Tabela 5.5 - Descrição das Características 

e subearacterísticas externas propostas para modelo de 

e Subcaracterlsticas Externas 

Características Subcaracteristicas Descrição 

Manutenibilidade(E) Conjunto de atributos que evidenciam o esforço necessário 
para 	realizar 	modificações 	específicas 	no 	software 
[NBR 13596]. 

Manutenibilidade(E) Analisabilidade(E) Atributos do software que evidenciam o esforço necessário 
para diagnosticar deficiências ou causas de falhas, ou para 
identificar partes a serem modificadas [NBR 135961. 

Projeto(E) Atributos relacionados ao gerenciamento do projeto de 
engenharia reversa. 

Para compor a visão externa dc 

a uma característica ou subcancterística 

mostrada na Tabela 5.6. 

Tabela 6.6 - Visão Externa da Qualidade 

modelo de qualidade é necessário associar cada atributo externo 

externa do modelo de qualidade. 	Essa associação é 

Característica Subcaracteristica Atributo Externo 

Manutenibilidade(E) Analisabilidade(E) Tempo no entendimento das funcionalidades do sistema. 

Tempo na coleta de informações 

Tempo na análise do código. 

Tempo na elaboração do modelo de ciclo de vida. 

Tempo na definição dos temas. 

Tempo na elaboração do modelo de objetos. 

Tempo na elaboração do quadro de índice de procedimentos. 

Tempo na elaboração do quadro de chamadas de procedimentos. 

Tempo na elaboração do quadro de operações-procedimentos de 
implementação. 

Projeto(E) Tempo de projeto 
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5.4.2 — Métricas Interna 

As métricas internas (no mode o de qualidade SQUID referenciadas como atributos internos) 
permitem avaliar a qualidade de produtos intermediários durante o desenvolvimento deste, com o 
objetivo de verificar se os prod tos de software intermediários e finais satisfazem os requisitos 
de qualidade internos, planejado para melhorar a qualidade de projetos, programas ou processos 
[Losavio 991 Em geral, avd ii a estrutura interna, relações e fimcionalidades de componentes 
de software. 

No caso do desenvolvimento p 
produzidos durante o desenv 
qualidade externa do sistema 
podem ser relacionados às info 
sobre os artefatos produzidos 
reversa. A Tabela 5.7 descreve 
engenharia reversa do método 
propostos os atributos internos 
método Fusion), Número de es 
de um diagrama de estados da 
método FUSION-RE/I para ap 

gressivo o objetivo é identificar atributos internos dos artefatos 
lvimento do software que de alguma forma influenciam a 
1. Num processo de engenharia reversa, os atributos internos 
ações obtidas sobre o sistema executável, sobre o código fonte, 

elo processo e informações do próprio processo de engenharia 
os atributos internos identificados na modelagem do processo de 

SION-RE/I. Para o produto Modelo de ciclo de vida foram 
Número de sentenças (caso esteja representado na notação do 
dos e Número de transições (caso esteja representado na forma 

otação UMI.). As demais adaptações descritas no Capitulo 3 ao 
iar a notação UML (produtos: Modelo de objetos e Quadro de 

chamadas de procedimentos) não são afetadas pelos atributos internos selecionados, unidades de 
medida ou regras de contagens 4ssociadas porque estes independem da notação adotada. 

Tabela 51— Atributos Internos 

Atributo Interno 
Atividade executada 

Descrição 
Indica se urna determinada atividade já foi executada. Esse 
atributo interno foi necessário devido ao fato que na ferramenta, 
cada atividade de desenvolvimento deve ter pelo menos um 
atributo interno associado para se poder realizar a integração. 

Classes (modelo de objetos) Total de classes do modelo de objetos (referentes a todos os 
temas que compõem o sistema). 

Classes (tema) Número de classes de um tema do sistema. 
Data de inicio do projeto Data do inicio do projeto de engenharia reversa do sistema em 

questão. 
Data final da fase de recuperação 
informações 

de Data final da fase de recuperação de informações sobre o 
sistema. 

Data final da fase de recuperação 
visões estruturais 

de Data final da fase de recuperação de visões estruturais do 
sistema. 

Data final da fase de recuperação 
visões funcionais 

de Data final da fase de recuperação de visões funcionais do 
sistema. 

Data final do projeto Data final do projeto de engenharia reversa do sistema 
Densidade de comentários (módulo) Razão entre linhas de comentários e linhas executáveis do código 

fonte de um módulo. 
Densidade de comentários (sistema) Razão entre linhas de comentários e linhas executáveis do código 

fonte do sistema (de todos os módulos que compõem o sistema). 
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Atributo Interno 

Densidade de módulos dependent;s 
de hardware 

Descrição (continuação) 

Razão entre número de módulos dependentes de hardware e 
número de módulos do sistema. 

Densidade de procedimentos 
(interface) 

Razão entre número de procedimentos associados à interface e 
número de procedimentos do sistema. 

Densidade de procedimentos (tem ) Razão entre número de procedimentos associados a um tema e 
número de procedimentos do sistema. 

Fan-in Número de módulos chamando um módulo. 

Fan-in (procedimentos) Número de procedimentos chamando um procedimento. 

Fan-out Número de módulos chamados por um módulo. 

Fan-out (procedimentos) Número de procedimentos que são chamados por um 
procedimento. 

Linguagem de implementação Linguagem de implementação de um módulo do sistema. 

Linhas de comentários (módulo) Linhas de comentários de um módulo do sistema. 

Linhas de comentários (sistema) Total de linhas de comentários dos módulos que compõem o 
sistema. 

Módulos dependentes de hardware Número de módulos que contém implementações dependentes 
do hardware. 

Módulos do sistema Número total de módulos do sistema. 

Nivel de conhecimento Nível de conhecimento do pessoal responsável pela engenharia 
em relação ás linguagens de implementação dos módulos do 
sistema. 

Número de estados Número de estados de um diagrama de estados. 

Número de operações Número de operações do modelo de operações. 

Número de sentenças Número de sentenças do modelo de cicio de vida do sistema 
(notação Fusion) 

Número de transições Número de transições de um diagrama de estados. 

Opções de menu (total) Número total de opções do menu do sistema. 

Pessoas alocadas ao projeto Número de pessoas responsáveis pela engenharia reversa do 
sistema. 

Procedimentos (interface) Número de procedimentos identificados como implementação da 
interface do sistema. 

Procedimentos (módulo) Número de procedimentos implementados em um módulo. 

Procedimentos (sistema) Número total de procedimentos implementados no sistema. 

Procedimentos (tema) Número de procedimentos identificados como implementação do 
tema. 

Profundidade menu Opções requeridas para desempenhar uma função (máximo). 

Tamanho do módulo (loc 
executáveis) 

Número de linhas de código executáveis do módulo. 

Tamanho do módulo (loc) Número de linhas de código de um módulo do sistema. 

Tamanho do sistema (loc 
executáveis) 

Número de linhas de código executáveis do sistema. 

Tamanho do sistema (loc) Número de linhas de código do sistema. 

Telas do sistema Número total de telas do sistema. 
Tipo de plataforma Plataforma operacional para a qual o sistema foi desenvolvido. 
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A Tabela 5.8 descreve 

qualidade. 

Tabela 5.8 - Descrição 

Características 

Manutenibilidade(l) 

as características 

das Caracteisticas 

Subdaracteriícas 

e subcaracterísticas 

e ~características 

Sübcaraõterísticas 

internas propostas para o modelo de 

Internas 

Descrição 

Conjunto de atributos que evidenciam o 
esforço neceçsário para realizar 
modificações específicas no software 
(NBR 135961. 

Manutenibilidade(l) Modularidade O grau para o qual um sistema ou 
programa é composto de componentes 
discretos tal que uma mudança em um 
componente tem impacto mínimo sobre 
outros componentes. 

Manutenibilidade(I) Modularidade Acoplamento O grau de interdependência entre os 
módulos do software. 

Manutenibilidade(l) Modularidade Simplicidade O grau para o qual um sistema ou 
componente tem um projeto ou 
implementação que é direto e facilmente 
entendido. 

Manutenibilidade(l) Analisabilidade(l) Atributos do software que evidenciam o 
esforço necessário para diagnosticar 
deficiências ou causas de falhas, ou para 
identificar partes a serem modificadas 
[NBR 135961. 

Manutenibilidade(l) Analisabilidade(l) Legibilidade do 
código 

O grau no qual as funções do software e 
sua implementação podem ser facilmente 
entendidas através da análise do código 
fonte. 

Projeto(l) Atributos relacionados ao gerenciamento 
do projeto de engenharia reversa. 

Usabilidade(l) Conjunto de atributos que evidenciam o 
esforço necessário para se poder utilizar 
o software [NBR 13596]. 

Usabilidade(l) Operacionalidade Atributos do software que evidenciam o 
esforço do usuário para sua operação e 
controle da sua operação (NBR 135961. 

Portabilidade(l) Conjunto de atributos que evidenciam a 
capacidade do produto de software ser 
transferido de um ambiente para outro 
[NBR 13596]. 

Portabilidade(l) Adaptabilidade Atributos do software que evidenciam sua 
capacidade de ser adaptado a ambientes 
diferentes especificados, sem a 
necessidade de aplicação de outras 
ações ou meios além daqueles fornecidos 
para essa finalidade pelo software 
considerado [NBR 13596]. 
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Como no caso da visão exte 

interno a uma característica ou 

associação é mostrada na Tabela 

Tabela 5.9 - Visão Interna da Qualidade 

do modelo de qualidade, é necessário associar cada atributo 

subcaracterística interna do modelo de qualidade proposto. Essa 

5.9. 

Característica Subcaractcistca Suboaractenstica Atributo Interno 

Manutenibilidade(I) Modularidade Acoplamento Fan-in 

Fan-out 

Fan-in (procedimentos) 

Fan-out (procedimentos) 

Simplicidade Tamanho sistema (loc) 

Tamanho do sistema (loc executáveis) 

Tamanho do módulo (loc) 

Tamanho do módulo (Ice executáveis) 

Módulos do sistema 

Procedimentos (módulo) 

Procedimentos (sistema) 

Classes (modelo de objetos) 

Classes (tema) 

Número de sentenças 

Número de estados 

Número de transições 

Número de operações 

Procedimentos (interface) 

Procedimentos (tema) 

Densidade de procedimentos (interface) 

Densidade de procedimentos (tema) 

Analisabilidade(l) Legibilidade do 
código 

Densidade de comentários (módulo) 

Densidade de comentários (sistema) 

Linhas de comentários (sistema) 

Linhas de comentários (módulo) 

Projeto(l) Pessoas alocadas ao projeto 

Nível de conhecimento 

Data de início do projeto 

Data final do projeto 
Data final da fase de recuperação de informações 

Data final da fase de recuperação de visões 
funcionais 

fase de 	 de Data final da 	recuperação 	visões 
estruturais 

Atividade executada 
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Carabteristicá 	Subcaracteristica Subcaracteristica Atributo Interno (Continuaãõ) 

Usabilidade(l) Operacionalidade Profundidade menu 

Opções de menu (total) 

Telas do sistema 

e Portabilidade(l) Adaptabilidad Linguagem de implementação 

Módulos dependentes de hardware 

Densidade de módulos dependentes de hardware 

Tipo de plataforma 

Para cada atributo externo ou nterno mensurável, deve-se estabelecer uma unidade de medida. 

Por outro lado, para que as tredidas sejam repetíveis e comparáveis deve-se definir regras de 

contagem, que definem procedi4entos e condições sobre as quais uma medida é obtida. 

A Tabela 5.10 descreve todas as unidades de medidas utilizadas pelos atributos de qualidade 

definidos, assim como seu tipo de escala e intervalos válidos. Os intervalos de valores válidos 

dos tipos inteiro e real foram superdimensionados para que não haja restrições nas entradas 

desses valores devido ao tamanho sistema original, forma de implementação, produtos do 

processo de engenharia reversa, etc. 

Tabela 6.10 - Definição de Unidadeis de Medida 

Udidade 

Módulos 

Tipo Escala /Valores 

Intervalo(inte 

Válidos 

ro) [0-100000] 

Descrição 

Número de módulos. 

Procedimentos Intervalo(inte ro) [0-1000000] Número de procedimentos. 

Loc lntervalo(int- ro) [0-1000000] Número de linhas de código. 

Loc(executáveis) lntervalo(int- ro) [0-1000000] Número de linhas de código executáveis. 

Classes lntervalo(int- ro) [0-10000] Número de classes. 

Estados lntervalo(int- ro) [0-10000] Número de estados de um diagrama de estados. 
Transições lntervaIo(int ro) [0-10000] Número de transições de um diagrama de 

estados. 

Operações lntervalo(int- ro) [0-10000] Número de operações de um modelo de 
operações. 

Módulos por 
módulos 

Razão(real) ['-10000] Razão entre módulos. 

Proceds por 
proceds 

Razão(real) [9-10000] Razão entre procedimentos. 

Lcom por 
loc(executáveis) 

Razão(real) [0-10000] Razão entre linhas de comentários e linhas de 
código executáveis. 

Lcom lntervalo(int-iro) [0-1000000] Número de linhas de comentários. 

Pessoas lntervalo(inbro) [0-1000] Número de pessoas. 
Nível de 
conhecimento 

Ordinal 

[1-nenhum, 4

4-bom, 5-óti 
-pouco, 3-médio, 
o] 

Nível de conhecimento. 

Telas lntervalo(int-iro) [0-10000] Número de telas de um sistema. 

Número de opções lntervalo(int'iro) 10-100001 Número de opções de menu de um sistema. 
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Unidade 
Linguagem de 
programação 

Tipo Escala /Valores Válidos Descrição (Continuação) 
Linguagem de programação de um módulo do 
sistema. 

Nominal 
[basic, c, clipper, cobol, fortran, 
pascal, outras] 

Tempo(horas) Intervalo(real) [0-100000] Tempo em horas. 
Tempo(meses) Intervalo(real) [0-1000] Tempo em meses. 
Data Data Data de ocorrência. 
Plataforma Nominal 

[Pc/DOS, Pc/Windows 3.x, 
Pc/Windows 9.x-Me,NT-2000, 
Pc/Linux, outras] 

Plataforma operacional de um sistema. 

Executada Nominal 
[Sim, Não] 

Indica se uma determinada atividade foi 
executada 

Sentenças Intervalo(inteiro) [0-1000] Sentenças do modelo de ciclo de vida 

Para que um modelo de qualidade na abordagem SQUID seja considerado completo há a 
necessidade de se associar a cada atributo externo uma unidade de medida e uma regra de 
contagem (os atributos internos terão associados suas respectivas unidades na etapa de 
integração dos modelos de qualidade e de desenvolvimento). 

A Tabela 5.11 descreve a associação de unidades de medidas e regras de contagem a cada 
atributo externo pertencente ao modelo de qualidade proposto. 

Tabela 5.11 — Associação de Unidades de Medida aos Atributos Externos 

Atributo Externo 
Tempo na análise do código 

Unidade 
Tempo 
(horas) 

Regra de Contagem 
Tempo em horas na análise do código fonte do 
sistema (soma dos tempos na análise de cada 
módulo do sistema). 

Tempo na definição dos temas Tempo 
(horas) 

Tempo em horas na definição dos temas do sistema. 

Tempo na elaboração do modelo de 
ciclo de vida 

Tempo 
(horas) 

Tempo em horas na elaboração do modelo de ciclo 
de vida do sistema. 

Tempo na elaboração do modelo de 
objetos 

Tempo 
(horas) 

Tempo em horas na elaboração do modelo de 
objetos do sistema (soma dos tempos na elaboração 
do modelo de objetos para cada tema definido para o 
sistema). 

Tempo na elaboração do quadro de 
índice de procedimentos 

Tempo 
(horas) 

Tempo em horas na elaboração do quadro de índice 
de procedimentos do sistema. 

Tempo na elaboração do quadro de 
operações-procedimentos de 
implementação 

Tempo 
(horas) 

Tempo de em horas na elaboração do quadro de 
operações-procedimentos de implementação 
(interface e temas do sistema). 

Tempo na elaboração do quadro de 
chamadas de procedimentos 

Tempo 
(horas) 

Tempo em horas na elaboração do quadro de 
chamadas de procedimentos do sistema. 

Tempo na coleta de informações Tempo 
(horas) 

Tempo em horas na obtenção de informações sobre 
o sistema (coleta de informações sobre o domínio da 
aplicação, entrevistas com usuários e 
desenvolvedores, etc). 



Atributõ Externo 	1 	 Unidade Regra de Contagem (Continuação) 

Tempo em horas para entender as funcionalidades 
do sistema. 
Tempo requerido no projeto de engenharia reversa. 

Tempo no entendimento das 
funcionalidades do sistema 

Tempo de projeto 

Tempo 
(horas) 
Tempo 
(meses) 
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Uma vez feita essa associação o modelo de qualidade SQUID está completo. 

Na próxima seção descreve-s a última etapa de modelagem de um processo utilizando a 

abordagem SQUID: a integraçãe dos modelos de qualidade e de desenvolvimento. 

5.5 - Integração dos Modelos de Qualidade e de 
Desenvolvimento 

A integração dos modelos de qualidade e de desenvolvimento (Coliate Mode!) consiste em 

associar atributos internos de 	modelo de qualidade aos objetos de projeto (de um modelo de 

desenvolvimento) juntamente cem unidades de medidas e regras de contagem. 

Pontos de Revisão (Int gração) 

A Tabela 5.12 mostra a asso iaçâo dos Pontos de Revisão do modelo de desenvolvimento 

proposto com suas métricas. N  caso de Pontos de Revisão, o único atributo interno associado é 

a data de sua ocorrência, indicndo o final de uma determinada fase no processo de engenharia 

reversa. 

Tabela 5.12-. Integração dos Modelos (Pontos de Revisão) 

Pontos de Revisão 	Atributõ Interno Unidade Regra de Contagem 

1. Recuperação de 
Informações 

Data final da fase de 
recupe ação de informações 

Data Data final da fase de recuperação 
de informações sobre o sistema. 

Data 2. Recuperação de 
visões funcionais 

Data final da fase de 
recuperação de visões 
funcionais 

Data final da fase de recuperação 
de visões funcionais do sistema. 

Data 3. Recuperação de 
visões estruturais 

Data final da fase de 
recupe ação de visões 
estruturais 

Data final da fase de visões 
estruturais do sistema. 

Data 4. Gerenciamento do 
projeto 

Data final do projeto Data final do projeto de 
engenharia reversa. 
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Atividades de Desenvo imento (Integração) 

Capítulo 5— Processo de Engenh 

A Tabela 5.13 mostra a asso 

internos. Também neste caso 

indicando se uma determinada 

quando todos seus produtos for 

iação das Atividades de Desenvolvimento com seus atributos 

há somente um atributo interno associado a cada atividade, 

tivjdacle já foi executada (unia atividade é considerada executada 

gerados). 

Tabela 5.13 - Integração dos Model s (Atividades de Desenvolvimento) 

Atributo Interno Unidade 	Regra de Contagem 

Atividade 
executada 

1.1 Obter informações existentes 
sobre o sistema 

2.1 Elaborar modelo de ciclo devi a 
do sistema 

2.2 Elaborar modelo de operaçõeS do 
sistema 

2.3 Definir temas 

2.4 Elaborar modelo de objetos do 
sistema 

3.1 Elaborar quadro de chamadas 
procedimentos 

Executada Indica se a respectiva atividade 
foi executada completamente 
(uma atividade é considerada 
executada quando todos os 
seus produtos foram gerados). 

de 

Atividades 

Indica se a respectiva atividade 
foi executada completamente 
(uma atividade é considerada 
executada quando todos os 
seus produtos foram gerados). 

Executada Atividade 
executada 

3.3 Elaborar quadro de operações 
procedimentos de implementação 

4. Obter informações sobre o 
gerenciamento projeto 

Produtos (Integração) 

A Tabela 5.14 mostra a assoc çâo dos produtos gerados pelas atividades de desenvolvimento às 

suas métricas internas identifica 

Tabela 5.14 - Integração dos Modo os (Produtos) 

3.2 Elaborar quadro de índice dos 
procedimentos 

Produtos Atri buto Interno Unidade 	Regra de Contagem 

1.1 Informações sobre o Tipo 
sistema (executável) 

plataforma 	Plataforma Plataforma operacional na qual 
o sistema executa. 

s de menu Número de 
opções 

Número total de opções do 
menu do sistema. 

Número total de telas do 
sistema. 

Telas Telas 'o sistema 

Profu didade menu 	Número de 
opções 

Nível de profundidade do menu 
do sistema. 
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Produtos 
1.2 Informações sobre o 
sistema (código fonte) 

Atributo 
Densi e 
comen 

Interno 
ade de 
ários (sistema) 

Unidade 
Lcom por loc 
(executáveis) 

Règra de Contagem 
Razão entre linhas de 
comentários e linhas 
executáveis no código fonte do 
sistema. 

Denskade 
depen 
hard 	-re 

de módulos 
entes de 

Módulos por 
módulos 

Razão entre número de 
módulos dependentes de 
hardware e número de módulos 
do sistema. 

Linhas 
(siste 

de comentários 
a) 

Lcom Soma das linhas de 
comentários dos módulos que 
compõem o sistema. 

Módul s do sistema Módulos Número total de módulos do 
sistema. 

Tama 
(loc) 

ho do sistema Loc Soma das linhas de código dos 
módulos que compõem o 
sistema. 

Tama 
(loc ex-cutáveis) 

ho do sistema Loc 
(executáveis) 

Soma das linhas de código 
executáveis dos módulos do 
sistema. 

Módul • 
de har 

s dependentes 
ware 

Módulos Número de módulos que 
contém implementações 
dependentes do hardware. 

1.3 Informações sobre o 
sistema (módulos) 

Densi 
comen 

de de 
arios (módulo) 

Lcom por loc 
(executáveis) 

Razão entre linhas de 
comentários e linhas 
executáveis no código fonte de 
um módulo. 

Lingua 
imple 

t em de 
entação 

Linguagem de 
programação 

Linguagem de programação 
utilizada na implementação de 
um módulo. 

Linhas 
(módu 

de comentários 
o) 

Lcom Linhas de comentários de um 
módulo. 

Fan-o t Módulos Número de módulos que são 
chamados por um módulo. 

Fan-in Módulos Número de módulos chamando 
um módulo. 

Pro - e 
(módu 

imentos 
o) 

Procedimentos Número de procedimentos 
contidos em um módulo. 

Tama 
(loc) 

ho do módulo Loc Número de linhas de código do 
módulo. 

Tamanho 
(loc executáveis) 

do módulo Loc 
(executáveis) 

Número de linhas de código 
executáveis do módulo. 

2.1 Modelo de ciclo de 
vida 

Número de estados Estados Número de estados do 
diagrama de estados. 

Número de sentenças Sentenças Número de sentenças do 
modelo de ciclo de vida 

Número de transições Transições Número de transições do 
diagrama de estados. 

2.2 Modelo de operações Número de operações Operações Número de operações do 
modelo de operações. 

2.3 Temas do sistema Classes (tema) ClacaPs Número de classes de um tema 
do sistema. 
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Produtos 

2.4 Modelo de objetos 

Atributo 

Classe- 
objeto-) 

Interno 

(modelo de 

Unidade 

Classes 

Regra de Contagem mont.) 
Soma do número de cl 	 sps  de 
cada tema definido para o 
sistema. 

3.1 Quadro de chamadas 
de procedimentos 

Fan-o 
(proce, imentos) 

Procedimentos Número de procedimentos 
chamados por um 
procedimento. 

Fan-in procedimentos) Procedimentos Número de procedimentos 
chamando por um 
procedimento. 

3.2 Quadro de índice de 
procedimentos (siste 

Proce'imentos 
a) 

Procedimentos Número total de procedimentos 
contidos nos módulos do 
sistema. 

3.3 Quadro de operações 
- procedimentos de 
implementação (interface) 

Densid-de 
procedi 
(interf- 

de 
mentos 
e) 

Proceds por 
proceds 

Razão entre o número de 
procedimentos associados à 
interface e o número de 
procedimentos do sistema. 

Proce. 
(interf- 

mentos 
-) 

Procedimentos Número de procedimentos 
identificados como 
implementação da interface do 
sistema. 

3.4 Quadro de operações 
- procedimentos de 
implementação (temas) 

Densidcde 
proced 

de 
mentos (tema) 

Proceds por 
proceds 

Razão entre o número de 
procedimentos associados a 
um tema e o número de 
procedimentos do sistema. 

Proc- • mentos (tema) Procedimentos Número de procedimentos 
identificados como de 
implementação de um tema. 

4. Informações sobre o 
gerenciamento do projeto 

Data d- 
projeto 

início do Data Data de inicio do projeto de 
engenharia reversa do sistema. 

Pesso-s 
projeto 

alocadas ao Número de pessoas 
responsáveis pela engenharia 

Pessoas 

reversa do sistema. 

Nível 'e conhecimento Nível de 
conhecimento 

Nível de conhecimento do 
pessoal responsável pela 
engenharia reversa em relação 
à(s) linguagem(ns) de 
implementação dos módulos do 
sistema. 

Todo este processo de mode1agm descrito neste capítulo consiste da etapa de configuração. É a 

etapa mais crítica da abordagem SQUID porque envolve a modelagem de um modelo de 

desenvolvimento, a definição db 
 um modelo de qualidade associado e a escolha de métricas 

adequadas, que serão usadas durante todo processo de especificação, planejamento, controle, 

avaliação da qualidade e tambéi4 para a formação da base histórica. 
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5.6 — Considerações Finais 

Neste capitulo foi feita a mode gem do método de engenharia reversa FUSION-RE/I segundo a 
abordagem SQUID, ou seja de ido um modelo de desenvolvimento e proposto um modelo de 
qualidade associado, estabelecidas unidades de medidas e realizada a integração dos modelos de 
desenvolvimento e de qualidade. 

No próximo capitulo será descrito como introduzir a modelagem proposta neste trabalho na 
ferramenta SQUID e diretrizes de como utilizá-la na em um projeto de engenharia reversa. 
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Capítulo 6 - instanciando a Modelagem Proposta na 
Ferramenta SQU1D 

6.1 — Considerações Iniciais 

Para a utilização da ferrament SQUID em um projeto, é necessário primeiro a realização da 
modelagem de um modelo de • esenvolvimento e ter associado a este um modelo de qualidade. 
Neste capitulo será ilustrado co o introduzir a modelagem reali7ada no capitulo anterior para o 
método de engenharia reversa FUSION-RE/I e diretrizes de como instanciar um projeto de 
engenharia reversa utilizando es modelagem e a ferramenta SQUID. 

6.2 — Configurando Ferramenta SQUID 

Para utilizar a ferramenta SQU II em um projeto de engenharia reversa utilizando a modelagem 
proposta no capitulo anterio , é necessário primeiro introduzi-la na ferramenta na fase 
denominada configuração da fe amenta (Figura 6.1). 

4"111*.tast 	 ~SM 	 rrig 	 
IS4.4132WEIN einCiana RECTera . 	 erairrn  Sgall %dial Urra'  

Figura 6.1 — Tela Mi ial da Ferramenta SQUID (Configuração da Ferramenta) 

A seguir são descritos os proce entos necessários para a configurar da ferramenta: 

• Instanciar o modelo de des nvolvimento (Figura 6.2) utilizando a Tabela 5A, Tabela 5.2 e 
Tabela 5.3; 
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Figura 6.2 - Introduzindo o Modelo de Desenvolvimento 

• Para a introdução de atributos de qualidade na ferramenta SQUID é necessário primeiro criar 

categorias de atributos externos e internos. Depois de criadas as categorias de atributos, 

pode-se então entrar com os atributos de acordo com sua categorização (Tabela 5.4 e Tabela 

5.7). A Figura 6.3 ilustra essa atividade. 

Figu 6.3 — Introduzindo Atributos de Qualidade 

• Criar as unidades de medid. necessárias para quantificar os atributos de qualidade (Tabela 

5.10). A Figura 6.4 most - como é representMa uma unidade de medida na ferramenta 

SQUID. 
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Figura 6.4 - Criando Unidades de Medida 

o Na introdução do modelo de qualidade são necessários: 

a) Introdl17ir as caracterís cas e subcaracterfsticas de qualidade externas e internas (Tabela 

5.5 e Tabela 5.8); 

b) Associar a cada características ou subcaracterísticas, seus respectivos atributos (Tabela 

5.6 e Tabela 5.9); 

e) Associar unidades de medida e regras de contagem aos atributos externos pertencentes ao 

modelo de qualidade (T. • 	5.11). 

A Figura 6.5 mostra uma são parcial do modelo de qualidade proposto (características, 

subcaracterísticas e atributo-) quando introduzido na ferramenta SQUID. 
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Figura 6 5— Rep entado o Modelo de Qualidade na Ferramenta SQUID 
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• Integrar os modelos de qualidade e de desenvolvimento através da associação de atributos 

internos do modelo de qualidade aos objetos de projeto do modelo de desenvolvimento 

(Tabela 5.12, Tabela 5.13 e Tabela 5.14). Finalizada a associação, é necessário clicar no 

botão complete para indicar a ferramenta que a integração está completa (Figura 6.6). Após 

esta etapa ambos modelos (qualidade e desenvolvimento) estão integrados na ferramenta e 

não podem ser mais alterados. Uma vez feita a integração, pode-se associar projetos ao 

modelo de qualidade, e seus subsistemas (product portions) e subprojetos ao modelo de 

desenvolvimento integrado. Esta associação é necessária para assegurar que se tenha uma 

área na base de dados da - rramenta, para armazenar os valores dos dados de projetos e 

subsistemas [SQUID 981. 

EW NaS Qa.F fra W tS ~ W. Ø 

frwicntowg.vcsae.nwuw.ctftt- J'4eJ 	A ;ct ~&iJett&it 	V: " 
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Figura 6.6 — Integração dos Modelos de Qualidade e de Desenvolvimento 

Para utilizar a ferramenta em projetos, é necessário (ainda na fase de configuração da 

ferramenta) definir tipos de projetos e criar uma base de dados para cada novo projeto 

(pertencente a um tipo de projeto). Para cada projeto novo é então definido um nome, sua 

descrição, o modelo de qualidade associado e o tipo de projeto ao qual se refere (Figura 6.7). 

lis 
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igura 6.7 - Criando um Novo Projeto 

Criado a base de dados, o pró 	o passo é especificar os requisitos de qualidade externos para o 

projeto. 

6.3 - Especificação 'a Qualidade 

Quando se tem um novo projetu, a ferramenta SQUID espera que se estabeleçam os requisitos de 

qualidade do projeto em termos u e valores objetivos para os atributos externos. 

No processo de definição dos r'quisitos de qualidade, é necessário primeiro definir o produto em 

termos de subsistemas (product a ortions). Um sistema submetido à engenharia reversa pode ser 

composto por vários subsiste 	(Figura 6.8). Neste contexto, subsistemas são partes de um 

produto de software que possu-m diferentes requisitos de qualidade. Os subsistemas definidos 

deverão ser baseados sobre uma visão dos principais componentes de software do sistema. 
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Uma vez definidos os subsiste 

ao subsistema a qual se aplica. 

é necessário associar cada requisito de qualidade do projeto 

Finalizado este procedimento, 

característica de qualidade d 

fortemente da experiência pess 

os subsistemas, a ferramenta S 

subcaracterística de qualidade, 

entre (sub)característica de qu 

mais atributos externos (perten 

definir valores objetivos quantifi 

ferramenta SQUID permite associar cada requisito com uma 

modelo de qualidade usado. Estas atividades dependem 

Contudo, após terminado o mapeamento dos requisitos para 

UID ajudará a associar cada requisito com uma característica ou 

e acordo com o modelo de qualidade. Uma vez feita a união 

dade e um requisito, a ferramenta SQUID irá identificar um ou 

entes ao modelo de qualidade associado) sobre o qual pode-se 

áveis (Figura 6.9). 
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Figura 6.9 - Definindo Requisitos de Qualidade 

6.4 - Avaliando a Viabilidade dos Requisitos de Qualidade 

A avaliação da viabilidade dos requisitos de qualidade baseia-se na comparação da qualidade 

alcançada no passado, de subsistemas de produtos similares, com os requisitos de qualidade do 

subsistema atual. Por padrão, a ferramenta SQUID assume que subsistemas associados com o 

mesmo modelo de qualidade são "similares" [SQUID 981. Assim, SQUID construirá uma base 

de estimação de subsistemas que tem o mesmo modelo de qualidade. Para este propósito se 

utiliza um Índice de Similaridade definido pela ferramenta. Como, por não contar com 

subsistemas de projetos anteriores e pelas limitações da versão utilizada neste trabalho, não foi 

possível aprofUndar o estudo sobre este recurso. 

6.5 - Planejamento da Qualidade 

Os atributos de qualidade internos são propriedades mensuráveis de um produto de software ou 

do processo de desenvolvimen o que influenciam a qualidade do produto final [NBR 13596]. 

Durante o planejamento da q dade é necessário estabelecer valores objetivos para os atributos 

internos com a finalidade de s onitorar o progresso dos mesmos. Para isso é necessário 

primeiramente definir a visão int - ma de cada subsistema. 
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SQUID assume que cada subsis 

desenvolvido por um subprojet 

um subsistema do produto em 

deve ter sido integrado com 

ferramenta. 

ema definido durante a etapa de especificação da qualidade será 

especifico. Quando se define um subprojeto, se deve relacionar 

particular a um modelo de desenvolvimento especifico, o qual 

modelo de qualidade durante o processo de configuração da 

No caso da aplicação de um pr 

trabalho, deve-se relacionar 

subprojeto que utjli7p o modelo 

na Seção 5.2 do Capítulo 5) , e 

jeto de engenharia reversa utilizando os modelos definidos neste 

da subsistema (estabelecido na etapa de planejamento) a um 

de desenvolvimento do processo de engenharia reversa (descrito 

ando assim uma visão interna de cada subsistema (Figura 6.10). 

SQUID . <flualjly Plonninq> . Projeto eiceinpIoDI 

A ferramenta SQUID conside 

objetivos quantificáveis para o 

atividades de desenvolvimento, j 

a o planejamento da qualidade como a definição de valores 

atributos internos associados aos produtos intermediários e 

to aos quais o progresso será monitorado [SQUID 981. 

Para cada subsistena deve-se 

desenvolvimento) nos quais de 

como não repetível no modelo 

que foram definidos como repe 

A Figura 6.11 ilustra a instan& 

instanciar os objetos de projeto (pertencentes ao modelo de 

ja-se medir a qualidade. Cada objeto de projeto que foi definido 

e desenvolvimento poderá ter apenas uma instância enquanto os 

íveis poderão ter várias instâncias do mesmo objeto de projeto. 

ção de vários objetos de projeto Informações sobre o sistema 
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(módulos) onde cada instância representa um módulo (código fonte) pertencente ao subsistema 

definido. 

SQUID - (Oualily Planning - Projeto exeiiploOl 
	 rrn 

Ea Eroject Quy FLnCtion Quaty P1&ruing Window Qptions ffe 

03F9mas tem 	:SqM iist 

Figura 6.11 - Criando Instâncias de Objetos de Projeto para um Determinado Subsistema 

Depois de instanciados os objetos de projeto pertencentes a cada subsistema, pode-se definir 

quais são os valores objetivos para seus atributos internos (Figura 6.12). 
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Figura 6.12 — Atribuindo Valores Objetivos aos Atributos Internos 

Num processo de engenharia r versa, os valores objetivos em relação ao sistema executável e 
aos módulos do sistema pode representar a qualidade desejável de um software (em relação a 
um padrão de qualidade) e os alores obtidos indicam o quanto o software se aproxima (ou se 
distância) dessa qualidade. É necessário então, primeiro, haver um estudo de quais  valores 
objetivos devem ser definidos p a cada atributo de um projeto particular. 

Através da coleta de dados d vários projetos de engenharia reversa que utilizem o mesmo 
modelo de qualidade e de dese volvimento, pode-se conduzir um estudo para tentar definir um 
conjunto de valores objetivos para os atributos internos e determinar categorias levando em 
consideração as características de cada projeto. A própria ferramenta SQUID fornece muitos 
recursos estatísticos que pode 	ajudar nesse estudo (Apêndice E). 

6.6 — Medidas Atuai 

Uma vez planejado a qualidad do projeto, este pode ser monitorado com respeito aos valores 
objetivos estabelecidos na etap de planejamento da qualidade. Para isto é necessário primeiro 
introduzir os valores correntes ibtidos para cada atributo. 
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Para se introduzir os valores a uais de atributos externos de um projeto, é necessário primeiro 

selecionar de qual subsistema a medida pertence. A Figura 6.13 ilustra como os valores atuais 

para os atributos externos são introduzidos na ferramenta SQUID. 

sQuio- <Masure Actuais> - Projeto etempiool 

Figura 6.13 - Atribuindo Valores Atuais aos Atributos Externos 

Para ingressar os valores atuais aos atributos internos de um projeto, primeiramente é necessário 

selecionar o subsistema, o obj to de projeto, a instância do objeto de projeto e por último o 

atributo de qualidade ao qual a medida pertence. A Figura 6.14 mostra como as medidas atuais 

de atributos internos de um projêto são introduzidas na ferramenta SQUID. 



105 Capitar(' _ irramenta SQUID 

• Prcied Quaht• Ftnction ktiresure Adued 

-. Ir*evnSQuayNbibÁeMaSDMaErty 1  

Atribute: Tamanho do rnotIo- ;OC 
Unit LOC  
Type: SEQUENCED 
Aspeet ACTUAL 

Valu e I Dpfinjtiona I 
Valldtty cheekvaluera 

Upper Bound: 	1000000 
Lr Bom:: o ; 

"2COrnmen1 	;;;;,, 43 	1 

m01 
m02 
m03 

Z HeVv % 	 01( I ?"-  "Vial 

APPIV CalCUltiOn 	I ,„».±einetl 	jr( Pose  I.  ir  

ntemal QualityNenens bianual Data Ently laguldenda 

22a 	`I  ejlvangei 	Cremas tese1706d 'C! Sorid ToeiSet 

tribuindo Valores Atuais aos Atributos Internos 
„ 

Figura 6.14 — 

Após introduzidos os valores a 
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6.7 — Controle da Qu 

A ferramenta SQUID consider 
desenvolvimento de um produt 
da qualidade e decidindo reaçõe 

is de atributos de qualidade, pode-se iniciar o próximo passo 
, o controle da qualidade. 

lidada 

o monitoramento da qualidade como um meio de avaliar o 
através dos valores objetivos definidos durante o planejamento 
apropriadas para quaisquer desvios [SQUID 98]. 

A ferramenta SQUID utiliza d estratégias para o monitoramento da qualidade de um projeto, 
que são: 

• Identificar componentes com valores de atributos não usuais; 

• Monitorar os valore atuais com relação aos valores objetivos planejados 
quantitativamente. 

Através de métodos estatísticos 
tendência geral da amostra 
um subsistema submetido à e 

a ferramenta é capaz de identificar componentes que fogem da 
a. A Figura 6.15 mostra um exemplo onde cada módulo de 

nharia reversa é analisado com relação ao número de linhas de 
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código e ao número comentários que cada módulo possui. Os pontos com um círculo indicam os 
módulos que fogem da tendência geral dos demais módulos. 
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Figura 6.15 — Detecção de Componentes Anômalos 

Para o monitoramento da qualidade, a ferramenta SQUID disponibiliza vários relatórios com os 
valores objetivos, estimados e valores atuais, e por outro lado provê recursos estatísticas que 
permitem realizar análise de regressão de uma, duas ou várias variáveis. Esta é a etapa onde se 
pode obter o maior proveito da ferramenta SQUID, ajudando assim a controlar e avaliar o 
desenvolvimento de produtos de software. O Apêndice E mostra algumas telas geradas pela 
ferramenta ilustrando esses recursos. 

6.8 — Avaliação da Qualidade 

Para a realização deste trabalho de mestrado foi utilizada a versão 1.22a da ferramenta SQUID, a 
qual não implementava ainda todas as funcionalidades, incluindo a avaliação da qualidade 
(Figura 6.16), e por este motivo não foi possível fazer um estudo mais detalhado de como a 
ferramenta auxilia nesta etapa final do processo de qualidade. Neste caso, uma alternativa seria 
criar uma tabela com todos os valores objetivos definidos na etapa de planejamento (para os 
atributos de qualidade externos e internos), e compará-los com todos os valores correntes 
associados aos atributos de qualidade externos e internos obtidos na etapa final do processo de 
engenharia reversa. Através da análise dessas informações ao decorrer de vários projetos, 
poderia ser feito um estudo de quais valores objetivos deveriam ser definidos dependendo do 
projeto e da capacidade da empresa. Esses dados também poderiam indicar a necessidade de 
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6.9 - Consideraçõe 

Neste capítulo foram descritos 

de como aplicá-la em um proje 

configuração da ferramenta, es 

qualidade e avaliação da quali 

neste trabalho. 

- Avaliação da Qualidade (Não Implementado) 

Finais 

orno instanciar a modelagem realizada neste trabalho e diretrizes 

o utilizando a ferramenta SQUJD. Foram abordadas as ibses de 

ecificação da qualidade, planejamento da qualidade, controle da 

ade, focalizando no processo de engenharia reversa modelado 

1! 
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Capítulo 7 - Conc usões e Trabalhos Futuros 

7.1 - Conclusões 

A avaliação de produtos de software constitui urna área em que a demanda cresceu 

significativamente, paralelament ao estabelecimento de normas, padrões e ao desenvolvimento 

de métodos e técnicas para au ar no processo de avaliação. Os métodos de avaliação de 

qualidade de produto de softw. e contribuem na obtenção de produtos de software melhores e 

mais confiáveis. 

Através de pesquisas realizadas recentemente [MCT 00], observou-se que 63% das empresas de 

desenvolvimento de software o Brasil são micro ou pequenas empresas e que ainda não 

possuem uma cultura voltada p. a a questão da qualidade. 

Devido à emergente preocupaç'& que se tem sentido no mercado, em busca da qualidade, muitas 

empresas que desenvolvem soft are têm procurado melhorar seu processo de desenvolvimento e 

a qualidade de seus produtos (e entes ou em desenvolvimento). 

A manutenção de software é ii dos problemas enfrentado por muitos profissionais de software, 

principalmente naqueles softw. - s chamados de "legados", os quais geralmente têm uma grande 

importância dentro de uma or:anização e que foram desenvolvidos há vários anos possuindo 

pouca documentação disponível Com o desenvolvimento de novas arquiteturas e melhorias nos 

métodos e linguagens de progr: .çâo, incluindo programação orientada a objetos, existe urna 

forte motivação para a enge 	•a reversa e a reengenharia de sistemas existentes com o objetivo 

de melhorar sua qualidade, p eservar ou modificar sua funcionalidade, enquanto utiliza as 

últimas tecnologias. 

Este trabalho procurou contr buir nesta perspectiva utilizando uma nova abordagem para 

avaliação da qualidade, a abord gem SQUID, a qual está baseada nos conceitos e definições das 

normas NBR 13596, ISO 9001, ISOIIEC 14598 e no modelo CMM, e que envolve tanto a visão 

de qualidade de um produto cor tio também do processo de desenvolvimento desse produto. Essa 

abordagem foi utilizada na modelagem de um processo de engenharia reversa, permitindo assim 

seu gerenciamento e controle, ç visando à obter indicativos da qualidade atual do produto e dos 

artefatos produzidos por esse processo. Na modelagem foi utilizado o método de engenharia 

reversa orientado a objetos 17 JSION-RE/I que tem como objetivo auxiliar na atividade de 

manutenção, recuperando visõe funcionais e estruturais de um sistema. Com  uma base histórica 

de projetos realizados, uma e resa poderá levantar suas reais capacidades de desenvolvimento 

de projetos e/ou possíveis áre as problemáticas e buscar alternativas, auxiliando assim numa 
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melhora de seu processo. Ou 

abordagem SQUID, incentivar 

simples, com a intenção de intr 

nacionais as quais não possuem 

Neste trabalho foram rea1i7ados: 

. Um estudo dos modelos 

de avaliação e melhoria 

o objetivo implícito neste trabalho foi através da utilização da 

adoção da prática de coleta de métricas, mesmos que as mais 

duzir essa prática nas micro e pequenas empresas de software 

ssa cultura. 

e avaliação da qualidade de produtos de software e de modelos 

qualidade de processos de software; 

• Um estudo sobre enge 

objetos FUSION-RE/I; 

• A engenharia reversa p 

entendimento do proc 

FUSIONIRE-I; 

a reversa e o método de engenharia reversa orientado a 

cial de um sistema, a qual deu subsídios para um melhor 

sso de engenharia reversa e da aplicação do método 

• Um estudo da abordag 

Durante o desenvolvime 

abordagem SQUID, 

(Stelimo de Panfflis - 

DELTA Danish Electro 

do Second SQUAD 

Informática) de Camp 

realizada uma apresentaç 

Informática Aplicada da 

Curitiba; 

SQUID (método e como a ferramenta apóia este método). 

to deste trabalho, foi realizado um curso introdutório sobre a 

trado por dois pesquisadores membros projeto SQUAD 

ngineering Ingegneria Informatica / Itália e Jørgen Bøegh - 

cs, Ligth & Acoustics / Dinamarca), como parte das atividades 

ek ocorrido no CTI (Fundação Centro Tecnológico para 

Também como atividade deste trabalho de mestrado, foi 

o da ferramenta SQUID para o programa de Pós-Graduação em 

PUC/PR (Pontificia Universidade Católica do Paraná), Campus 

• A modelagem de um prdcesso de engenharia reversa utilizando o método FUSION-RE/I 

segundo a abordagem SQUID, que envolveu a modelagem de um modelo de 

desenvolvimento (identificando pontos de revisão, atividades de desenvolvimento e 

produtos gerados por essas atividades), a definição um modelo de qualidade 

(características e subcaacterísticas de qualidade externas e internas, atributos de 

qualidade externos e inte4nos, unidades de medida) e a integração desses modelos; 

• Uma descrição de comÇo instanciar a modelagem SQUID realizada para o método 

FUSION-RE/I e diretri4es de como utilizá-la em um projeto de engenharia reversa 

utilizando a ferramenta SbUID. 

Algumas características da abo agem SQUID não puderam ser estudadas com mais detalhes, 

devido ao tàto da versão da ferramenta que apóia o método, utilizada para a realização deste 

trabalho, implementar parcialmente as funcionalidades que o método SQUID propõe. 
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Por ser uma abordagem recent , há poucas publicações existentes sobre o assunto. Vários 
estudos de sua aplicação e 	'dação ainda estão em andamento, como o projeto VALSE 
(VALidating Squid in real Envir.' -nts) [VALSE] da comunidade européia. 

7.2 — Trabalhos Futu os 

110 

Algumas linhas de pesquisa que 

• Aplicar a modelagem pr 
desses projetos, realizar 
modelagem proposta n 
empresa e na obtenção d 
recursos estatísticos e d 
coletados tenham alg 
análise estatística e est 
anteriores utilizando o 

odem dar continuidade a este trabalho são: 

posta em alguns projetos. Através da análise dos resultados 
um estudo de como a abordagem SQUID e a aplicação da 
se trabalho contribuem para a avaliação da capacidade da 
eventuais áreas problemáticas no processo. Para se utilizar os 
estimativas que a ferramenta fornece, de forma que os dados 
valor significativo e possam servir de referência para uma 
tivas, a abordagem SQUID sugere ao menos 7 projetos 

smo modelo de qualidade e de desenvolvimento; 

• Incorporar novas mét as ao modelo de qualidade e modelar um processo de 
reengenharia utilizando a bordagem SQUID; 

• Descrever um modelo 
engenharia reversa de s 
Model) e suas áreas-cha 
se fazer um estudo de 
engenharia reversa com 
elevarem seu nível de ma 

• Caracterizar um process 
contexto brasileiro e mo 
de desenvolvimento e 
empresas de desenvol 
ferramenta SQUID; 

de maturidade de capacidade para empresas que realizam 
temas (RE-CMM — Reverse Engineering-Capability Maturity 

e de processo para cada nível de maturidade. Juntamente pode-
omo a utilização da abordagem SQUID e de um processo de 

o descrito neste trabalho podem auxiliar essas empresas a 
'dade. 

de desenvolvimento de software para pequenas empresas no 
elá-lo segundo a abordagem SQUID, ou seja definir um modelo 

modelo de qualidade adequados à realidade da maioria das 
ento de software nacionais e avaliar a adequação do uso da 
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Apêndice A — Relatóri 
Proposto 
Development Model Report 

I,  SQUID do Modelo de Desenvolvimeni 

. e: 10/06/01 Report Type: Full structure report Report 

Model: MD ER 

Engenharia Revesa FUSION-RE/I 
Completed on: 10/06/01 
Modelo de Desenvolvimento do Metodo d 

Review Points 

Recuperacao de informacoes - NOT r 
Final da fase de recuperacao de informa i 
Recuperacao de visoes funcionais - NO1 
Final da fase de recuperacao de visoes 
Recuperacao de visoes estruturais - NO 
Final da fase de recuperacao de visoes e 
Gerenciamento do projeto - NOT repea 
Final da fase de gerenciamento do projet. 

ttng 
existentes sobre o sistema. 

repeating 
ionais do sistema 
repeating 
tarais do sistema 
g 

de engenharia reversa. 

Aetivities 

Obter informacoes existentes sobre o si 
Obter informacoes disponiveis do sista-11 
Elaborar modelo de ciclo de vida do sis 
Elaborar o modelo de ciclo de vida do sis 
Elaborar modelo de operacoes do siste 
Definir temas - NOT repeating 
Elaborar modelo de objetos do sistema 
Elaborar quadro de chamadas de proc 
Elaborar quadro de indice dos procedi'. 
Elaborar quadro op-proceds de imple u 
Obter informacoes sobre gerenciamen 

ema - NOT repeating 

ema - NOT repeating 
ema a partir da interface do sistema 
a - NOT repeating 

NOT repeating 
dimentos - NOT repeating 
entos - NOT repeating 

entacao - NOT repeating 
, do projeto - NOT repeating 

Deliverables 

Informacoes sobre o sistema - executa 
Informacoes obtidas sobre o sistema ex 
Informacoes sobre o sistema - codigo fonte 
Informacoes sobre o sistema - modulos 
Informacoes sobre os modulos que compoem 
Modelo de ciclo de vida - NOT repeating 
Modelo de operacoes - NOT repeating 
Temas do sistema - repeating 
Quadro de chamadas de procedimentos 
Quadro de indice de procedimentos - NOT 
Quadro op-proceds implementacao - interface 
Quadro op-proceds implementacao - temas 

I - NOT repeating 
navel 

- NOT repeating 
- repeating 

o sistema 

- NOT repeating 
repeating 

- NOT repeating 
- repeating 

Informacoes sobre o gerenciamento do projeto - NOT repeating 
Modelo de objetos - NOT repeating 
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Apêndice B — Relatório SQUID do Modelo de Qualidade 
Proposto 
Quality Model Report 
Report Type: Full structure report Report date: 10/06/01 

Quality Model: MQ ER 
Comnleted on: 10/06/01 
Modelo de Qualidade - Engenharia Reve 

Manutenibilidade(E) - External - Chara eristic 

Analisabilidade(E) - External - Sub 
Tem 	no entendimento d 
Unit: Tempo(horas) - Inter)/ 
Counting Rule: Tempo em 
Tem o na coleta de infor 
Unit: Tempo(horas) - Inter 
Counting Rufe: Tempo em 
sobre o dominio da aplicaca 
Temi o na analise do cod' 

haracteristic (1) 
s funcionalidades do siste - External - Attribute 
I (float) - Upper Bound: 100000 - Lower Bound: O 
oras para entender as funcionalidades do sistema 
coes - External - Attribute 
I (float) - Upper Bound: 100000- Lower Bound: O 
oras na obtencao de informacoes sobre o sistema (coleta de informacoes 
, entrevistas com usuarios e desenvolvedores, etc.). 
- External - Attribute 

Tempo na analise do codigo fonte de todos os modulos que compoem o sistema 
Unit: Tempo(horas) - Int ai (float) - Upper Bound: 100000- Lower Bound: O 
Counting Rule: Tempo em oras na analise do codigo fonte do sistema (soma dos tempos na analise de 
cada modulo do sistema) 
Tem o na elaboracao do odeio de ciclo de vida - External - Attribute 
Unit: Tempo(horas) - Inter ai (float) - Upper Bound: 100000- Lower Bound: O 
Counting Rule: Tempo em oras na elaboracao do modelo de ciclo de vida do sistma 
Tem o na definicao dos te ias - External - Attribute 
Unit: Tempo(horas) - Inter ai (float) - Upper Bound: 100000- Lower Bound: O 
Counting Rule: Tempo em horas na definicao dos temas do sistema 
Tem • o na elaboracao do odeio de ob'etos - External - Attribute 
Unit: Tempo(horas) - Inter ai (float) - Upper Bound: 100000 - Lower Bound: O 
Counting Rule: Tempo em horas na elaboracao do modelo de objetos do sistema (soma dos tempos na 
elaboracao do modelo de o 'etos para cada tema definido para o sistema) 
Tem 	na elaboracao do uadro de indice de • rocedi - External - Attribute 
Unit: Tempo(horas) - Inter 1 (float) - Upper Bound: 100000 - Lower Bound: 0 
Counting Rule: Tempo em horas na elaboracao do quadro de índice de procedimentos do sistema 
Tem 	na elaboracao do uadro de chamadas de roce - External - Attribute 
Unit: Tempo(horas) - Int ai (float) - Upper Bound: 100000 - Lower Bound: O 
Counting Rule: Tempo e horas na elaboracao do quadro de chamadas de procedimentos do sistema 
Tem 	na elaboracao do uadro de o i roceds im • lem - External - Attribute 
Unit: Tempo(horas) - Inte ai (float) - Upper Bound: 100000 - Lower Bound: O 
Counting Rufe: Tempo 	horas na elaboracao do quadro de operacoes-procedimentos de 
implementacao (interface e temas do sistema) 

Projeto(E) - External - Characteristic 

Tempo de projeto - External - Atir bute 
Unit: Tempo(meses) - Interval (fio. ) - Upper Bound: 1000 - Lower Bound: O 
Counting Rule: Tempo requerido projeto de engenharia reversa 

Manuteniblidade(1) - Internai - Chata teristic 

Modularidade - Internai - SubCha cteristic (1) 
Acoplamento - Internai - ubCharacteristic (2) 

Fan-in - Internai Attribute 
Fan-out - Interna - Attribute 
Fan-in - rocedi i entos - Internai - Attribute 
Fan-out - i roced mentos - Internai - Attribute 

Simplicidade - Internai - uhCharacteristic (2) 
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Tamanho do sistema - loc - Internal - Attribute 
Tamanho do sistema - loc executaveis - Internal Attribute 
Tamanho do modulo - loc - Internal - Attribute 
Tamanho do modulo -  loc executaveis - Internal Attribute 
Modulos do sistema - Internal - Attribute 
Procedimentos - modulo - Internal - Attribute 
Procedimentos - sistema - Internal - Attribute 
Classes - modelo de objetos - Internal - Attribute 
Classes - tema - Internal - Attribute 
Numero de sentencas - Internal - Attribute 
Numero de estados Internal - Attribute 
Numero de transic. - s - Internal - Attribute 
Numero de o s erace s - Internal - Attribute 
Procedimentos - in erface - Internal - Attribute 
Procedimentos - te' a - Internal - Attribute 
Densidade de procdimentos - interface - Internal - Attribute 
Densidade de procdimentos - tema - Internal - Attribute 

Analisabilidadeff - Internal - SubClaracteristic (1) 
Legibilidade do codigo - 1ntrna1 - SubCharacteristic (2) 

Densidade de comentarios - modulo - Internal - Attribute 
Densidade de comdntarios - sistema - Internal - Attribute 
Linhas de comenta ios - sistema - Interna! - Attribute 
Linhas de comenta ios - modulo - Interna! - Attribute 

Projeto(fl - Internal - Characteristic 

Pessoas alocadas ao projeto - lutem - Attribute 
Nivel de conhecimento - Internal - • bute 
Data de inicio do projeto - Interna! Attribute 
Data final do projeto - Internal - A ibute 
Data final da fase de recu s eracao se inforinacoes - Internal - Attribute 
Data 	final da fase de recnperacao s e visoes funcio - Internal - Attribute 
Data final da fase de recu • eracao de visoes estrut - Internal - Attribute 
Atividade executada - Interna! - A ibute 

Usabilidade(L) - hiternal - Characteristi 

Operacionalidade - Interna! - SubC' aracteristic (1) 
Profundidade menu - Int -  ai - Attribute 
Opcoes de menu - total - ternal - Attribute 
Telas do sistema - Internal Attribute 

Portabilidade(I) - Internal - Characteritic 

Adaptabilidade - Interna! - SubChracteristic (1) 
Linguagem de implementacao - Interna! - Attribute 
Modulos dependentes de hardware - Interna! - Attribute 
Densidade de modulos dependentes de hardware - Interna! - Attribute 
Tipo de plataforma - Inter?a! - Attribute 
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Apêndice C — Relatório 
Qualidade e de Desenvolvimento 
Collated Model Report 

SQUID da Integração dos Modelos c 

cate: 10/06/01 Report Type: Full structure report Report 

Collated Model: MQ ER+MD ER 
Collated on: 10/06/01 

Review Points 

Recuperacao de informacoes - NOT repeating 
Final da fase de recuperacao de informacoes 
ASSOCIATED MEASURES: 

existentes sobre o sistema. 

informacoes - Data final da fase de recuperacao de 
Unit: Data - Datc 
Counting Rule: Data final da fase de 

Recuperacao de visoes funcionais - NO 
Final da fase de recuperacao de visoes fim 
ASSOCIATED MEASURES: 

recuperacao de informacoes sobre o sistema. 

repeating 
ionais do sistema 

visoes fundo - Data final da fase de recuperacao d 
Unit: Data - Date 
Counting Rule: Data final da fase de 

Recuperacao de visoes estruturais - NO 
Final da fase de recuperacao de visoes es 
ASSOCIATED MEASURES: 

recuperacao de visoes funcionais do sistema 

repeating 
turais do sistema 

visoes estrut - Data final da fase de recuperacao 'e 
Unit: Data - Date 
Counting Rule: Data final da fase d- 

Gerenciamento do projeto - NOT repea 
Final da fase de gerenciamento do prol- i 
ASSOC1ATED MEASURES: 

visoes estruturais do sistema. 

g 
de engenharia reversa. 

de engenharia reversa. 

Data final do Projeto - 
Unit: Data - Date 
Counting Rule: Data final do projet 

Activities 

Obter informacoes existentes sobre o si 
Obter informacoes disponiveis do sistem. 
ASSOCIATED MEASURES: 

ema - NOT repeating 

a atividade foi executada completamente (uma atividade é considerada 
tos foram gerados) 

- NOT repeating 
a partir da interface do sistema 

a atividade foi executada completamente (uma atividade é considerada 
utos foram gerados) 

Atividade executada - 
Unit: Executada - Nominal 
Counting Rule: Indica se a respecti 
executada quando todos os seus prod 

Elaborar modelo de ciclo de vida do sistema 
Elaborar o modelo de ciclo de vida do sistema 
ASSOCIATED MEASURES: 

Atividade executada - 
Unit: Executada - Nominal 
Counting Ride: Indica se a respecti 
executada quando todos os seus pr 
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Elaborar modelo de operacoes do sistema -  NOT repeating 
ASSOCIATED MEASURES: 

Atividade executada - 
Unit: Executada - Nominal 
Counting Rule: Indica se a respectiva atividade foi executada completamente (uma atividade é considerada 
executada quando todos os seus produtos foram gerados) 

Definir temas -  NOT repeating 
ASSOCIATED MEASURES: 

Atividade executada - 
Unit: Executada - Nominal 
Counting Rule: Indica se a respectiva atividade foi executada completamente (uma atividade é considerada 
executada quando todos os seus produtos foram gerados) 

Elaborar modelo de objetos do sistema - NOT repeating 
ASSOCIATED MEASURES: 

Atividade executada - 
Unit: Executada - Nominal 
Counting Rule: Indica se a respectiva atividade foi executada completamente (uma atividade é considerada 
executada quando todos os seus produtos foram gerados) 

Elaborar quadro de chamadas de procedimentos - NOT repeating 
ASSOCIATED MEASURES: 

Atividade executada - 
Unit: Executada - Nominal 
Counting Rule: Indica se a respectiva atividade foi executada completamente (uma atividade é considerada 
executada quando todos os seus produtos foram gerados) 

Elaborar quadro de índice dos procedimentos -  NOT repeating 
ASSOCIATED MEASURES: 

Atividade executada - 
Unit: Executada - Nominal 
Counting Rule: Indica se a respectiva atividade foi executada completamente (uma atividade é considerada 
executada quando todos os seus produtos foram gerados) 

Elaborar quadro op-proceds de implementacao - NOT repeating 
ASSOCIATED MEASURES: 

Atividade executada - 
Unit: Executada - Nominal 
Counting Rule: Indica se a respectiva atividade foi executada completamente (uma atividade é considerada 
executada quando todos os seus produtos foram gerados) 

Obter informacoes sobre gerenciamento do projeto -  NOT repeating 
ASSOCIATED MEASURES: 

Atividade executada - 
Unit: Executada - Nominal 
Counting Rule: Indica se a respectiva atividade foi executada completamente (uma atividade é considerada 
executada quando todos os seus produtos foram gerados) 

Deliverables 

lnformacoes sobre o sistema - executavel - NOT repeating 
Informacoes obtidas sobre o sistema executavel 
ASSOCIATED MEASURES: 

Tipo de plataforma - 
Unit: Plataforma - Nominal 
Counting Rule: Plataforma operacional na qual o sistema executa. 
OPCOCS de menu - total - 
Unit: Numero de opcoes - Ratio (integer) - Upper Bound: 10000 - Lower Bound: O 
Counting Rule: Numero total de opcoes do menu do sistema 
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Telas do sistema - 
Unit: Telas - Interval (integer) - Upp r Bound: 10000- Lower Bound: 0 
Counting Rule: Numero total de tel do sistema 
Profundidade mem' - 
Unit: Numero de opcoes - Ratio (inte er) - Upper Bound: 10000 - Lower Bound: O 
Counting Ride: Nivel de profundidad do menu do sistema 

Informacoes sobre o sistema - codigo fo te - NOT repeating 
ASSOCIATED MEASURES: 

Densidade de comentarios - sistema - 
Unit: Lcom por loc(executaveis) - Ra 'o (float) - Upper Bound: 10000- Lower Bound: O 
Counting Ride: Razao das linhas de omentarios com as linhas executaveis no codigo fonte do sistema 
Densidade de modulos dei endentes • e hardware - 
Unit: Modulos por modulos - Ratio (a oat) - Upper Bound: 10000 - Lower Bound: O 
Razao entre modulos 
Counting Rute: Razao entre o numer 
sistema. 
Linhas de comentarios - sistema • 
Unit: Lcom - Interval (integer) - Up 
Counting Rule: Soma das linhas de 
Modulos do sistema - 
Unit: Modulos - Interval (integer) - 
Numero de modulos 
Counting Rute: Numero total de m 
Tamanho do sistema - loc - 
Unit: Loc - Interval (integer) - Uppe 
Counting Rule: Soma das linhas de 
Tamanho do sistema - loc executa 
Unit: Loc(executaveis) - Interval (int 
Counting Rule: Soma das linhas de 
Modulos dependentes de hardware 
Unit: Modulos - Interval (integer) - pper Bound: 100000- Lower Bound: O 
Numero de modulos 
Counting Rule: Numero de modulos que contem implementacoes dependentes do hardware. 

Informacoes sobre o sistema - modulos repeating 
Informacoes sobre os modulos que comp m o sistema 
ASSOCIATED MEASURES: 

Densidade de comentarios - modu - 
Unit: Lcom por loc(executaveis) - RM  io (float) - Upper Bound: 10000- Lower Bound: O 
Counting Rule: Razao entre linhas ce comentarios e linhas executaveis no codigo fonte de um modulo 
Linguagem de implementacao - 
Unit: Linguagem de programacao - Nominal 
Counting Ride: Linguagem de progzamacao utilizada na implementacao de um modulo 
Linhas de comentarios - modulo - 
Unit: Lcom - Interval (integer) - Up er Bound: 1000000 - Lower Bound: O 
Counting Rute: Linhas de comentar os de um modulo 
Fan-out - 
Unit: Modulos - Interval (integer) - 
Numero de modulos 
Counting Rule: Numero de modulo 
Fan-in - 
Unit: Modulos - Interval (integer) - 
Numero de modulos 
Counting Rule: Numero de modulo 
Procedimentos - modulo - 
Unit: Procedimentos - Interval ante 
Counting Rule: Numero de pr 
Tamanho do modulo - loc - 
Unit: Loc - Interval (integer) - Upp 
CountIng Rute: Numero de linhas 

de modulos dependentes de hardware com o numero de modulos do 

r Bound: 1000000 - Lower Bound: O 
mentarios dos modulos que compoem o sistema. 

pper Bound: 100000 - Lower Bound: O 

ulos do sistema. 

Bound: 1000000- Lower Bound: O 
igo dos modulos que compoem o sistema. 

ts - 
ger) - Upper Bound: 1000000- Lower Bound: O 

igo executaveis dos modulos do sistema. 

pper Bound: 100000 - Lower Bound: O 

que sao chamados pelo modulo. 

pper Bound: 100000 - Lower Bound: O 

chamando o modulo em observacao 

er) - Upper Bound: 1000000 - Lower Bound: O 
etos contidos em um modulo. 

r Bound: 1000000- Lower Bound: O 
igo do modulo 
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Tamanho do modulo - loc executavei  - 
Unit: Loc(executaveis) - Interval (inteiger) - Upper Bound: 1000000 - Lower Bound: 0 
Counting Rule: Numero de linhas de 	igo executaveis do modulo. 

Modelo de ciclo de vida - NOT repeating 
ASSOCIATED MEASURES: 

Numero de estados - 
Unit: Estados - Interval (integer) - U 
Counting Rule: Numero de estados d 
Numero de sentencas - 
Unit: Sentencas - Interval (integer) - 
Counting Rule: Numero de senten 
Numero de transicoes - 
Unit: Transicoes - Interval (integer) - 
Counting Rule: Numero de transicoe 

Upper Bound: 10000 - Lower Bound: O 
do diagrama de estados 

per Bound: 10000 - Lower Bound: O 
diagrama de estados. 

pper Bound: 1000 - Lower Bound: O 
do modelo de ciclo de vida. 

Modelo de operacoes - NOT repeating 
ASSOCIATED MEASURES: 

Numero de operacoes - 
Unit: Operacoes - Intentai (integer) - pper Bound: 10000 - Lower Bound: O 
Counting Rule: Numero de opera 

Temas do sistema - repeating 
ASSOCIATED MEASURES: 

Classes - tema - 
Unit: Classes - Intentai (integer) - U per Bound: 10000- Lower Bound: O 
Counting Rule: Numero de classes d um tema do sistema 

Quadro de chamadas de procedimentos - NOT repeating 
ASSOCIATED MEASURES: 

Fan-out - procedimentos - 
Unit: Procedimentos - Interval (integ ) - Upper Bound: 1000000- Lower Bound: O 
Counting Ride: Numero de procedi entos chamados por um procedimento. 
Fan-in - procedimentos - 
Unit: Procedimentos - Interval (integ r) - Upper Bound: 1000000- Lower Bound: O 
Counting Rule: Numero de procedi entos chamando por um procedimento. 

Quadro de indice de procedimentos - NOT repeating 
ASSOCIATED MEASURES: 

Procedimentos - sistema - 
Unit: Procedimentos - Interval (inte 
Counting Rule: Numero total de pr 

Quadro op-proceds implementacao - ia erface - NOT repeating 
ASSOCIATED MEASURES: 

Densidade de rocedimentos - inte ate - 
Unit: Procexls por proceds - Ratio (fi at) - Upper Bound: 10000- Lower Bound: O 
Counting Rule: Razao entre proced s entos associados a interface e o numero de procedimentos do sistema. 
Procedimentos - interface - 
Unit: Procedimentos - Intentai (inte er) - Upper Bound: 1000000 - Lower Bound: O 
Counting Rule: Numero de pr 	entos identificados como itnplementacao da interface do sistema. 

Quadro op-proceds implementacao - tinas - repeating 
ASSOCIATED MEASURES: 

Densidade de procedimentos - tem  - 
Unit: Proceds por proceds - Ratio (fipat) - Upper Bound: 10000 - Lower Bound: O 
Counting Rule: Rano entre nuinerq de procedimentos associados a um tema e o numero de procedimentos do 
sistema 
Procedimentos - tema - 
Unit: Procedimentos - Intentai (int er) - Upper Bound: 1000000 - Lower Bound: O 
Counting Ride: Numero de proced entos identificados como de implementacao de um tema. 

) - Upper Bound: 1000000 - Lower Bound: O 
unentos contidos nos modulos do sistema. 
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Informacoes sobre o gerenciamento do rojeto - NOT repeating 
ASSOCIATED MEASURES: 

Data de inicio do projeto - 
Unit: Data - Date 
Counting Rufe: Data de inicio do pro eto de engenharia reversa do sistema. 
Pessoas alocadas ao projeto - 
Unit: Pessoas - Interval (integer) - U 
Counting Rute: Numero de pessoas r 
Nivel de conhecimento - 
Unit: Nivel de conhecimento - Ordin 
Counting Rule: Nivel de conhecimen 
linguagem(ns) de implementacao dos 

Modelo de objetos - NOT repeating 
ASSOCIATED MEASURES- 

Classes - modelo de objetos - 
Unit: Classes - Interval (integer) - U • per Bound: 10000 - Lower Bound: O 
Counting Rale: Soma do numero de lasses de cada tema definido para o sistema. 

per Bound: 1000 - Lower Bound: 0 
sponsaveis pela engenharia reversa do sistema. 

o do pessoal responsavel pela engenharia reversa em relacao a(s) 
odulos do sistema. 
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Apêndice D - Relató lo SQUID das Unidades de Medidas 
Utilizadas 

Units List Report  
Report daie: 10106/01 

Date units 

Data 

Inten'aI (float) units 

Tempo(horas) 
Upper Bound: 100000 - Lower Bound: O 

Tempo(meses) 
Upper Bound: 1000 - Lower Bound: O 

Interval (integer) units 

Classes 
Upper Bound: 10000 - Lower Bound: O 

Estados 
Upper Bound: 10000 - Lower Bound: O 

Lcom 
Upper Bound: 1000000- Lower Bound O 

Loc 
Upper Bound: 1000000 - Lower Bound O 

Loc(executaveis) 
Upper Bound: 1000000- Lower Bound O 

Modulos 
Numero de modulos 
Upper Bound: 100000 - Lower Bound: 

Operacoes 
Upper Bound: 10000 - Lower Bound: 

Pessoas 
Upper Bound: 1000 - Lower Bound: 0 

Procedimentos 
Upper Bound: 1000000 - Lower Boun.: O 

Sentencas 
Upper Bound: 1000 - Lower Bound: O 

Telas 
Upper Bound: 10000 - Lower Bound: 
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Transicoes 
Upper Bound: 10000 - Lower Bound: O 

Ratio (float) units 

I,com por loc(executaveis) 
Upper Bound: 10000 - Lower Bound: O 

Modulos por modulos 
Razao entre modulos 
Upper Bound: 10000 - Lower Bound: O 

Proceds por proceds 
Upper Bound: 10000 - Lower Bound: O 

Nominal units 

     

Executada 
Scale tatecories: 
Sim 
Nao 

     

Linguagem de programacao 
Scale Categorics: 
basic 
c 
clipper 
cobol 
fortran 
pascal 
outras 

Plataforma 
Scale Categories: 
Pc/DOS 
Pc/Windows 3.x 
Pc/Windows 9.x-Me,NT-2000 
Pc/Linux 
Outras 

Ordinal units 

Nivel de conhecimento 
Scale Categories: 
nenhum 
pouco 
medio 
bom 
otimo 

Ratio (integer) units 

Numero de opcoes 
Upper Bound: 10000 - Lower Bound: O 
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Apêndice E — Telas d Recursos Estatísticos Disponíveis na 
Ferramenta SQUID 

A seguir são ilustradas algumas te de recursos estatísticos disponíveis na ferramenta SQUID. 
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