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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi definir um processo para a avaliação de componentes 

de software, que possa ser utilizado em organizações que utilizem componentes 

comerciais ou de software livre desenvolvidos por terceiros no desenvolvimento de 

sistemas de software. O Desenvolvimento Baseado em Componentes (CBD – 

Component-based Development) é um caminho para a diminuição de custos e 

prazos no desenvolvimento de sistemas de software. A adesão a essa prática pelas 

organizações incentivou o surgimento do mercado de comercialização de 

componentes de software e a multiplicação de projetos de componentes de código 

aberto, distribuídos livremente pela Internet. No entanto, o uso de componentes de 

software desenvolvidos por terceiros possui um risco associado, pois um 

componente escolhido pode não possuir a qualidade esperada, ou não apresentar o 

comportamento desejado dentro das condições reais de uso. Neste contexto, o 

objetivo do processo de avaliação de componentes é levantar dados referentes à 

qualidade de um componente e interpretar esses dados, seja para adquirir confiança 

em um componente, ou para a seleção de um componente em casos em que existe 

mais de uma opção disponível. Como peça central da avaliação está o modelo de 

qualidade, que define os atributos de qualidade de cada fator de qualidade, e as 

métricas para apoiar a avaliação. 

 

Palavras-chave: Engenharia. Engenharia de software. Componentes de software. 

Avaliação de software. Modelo de qualidade de software. 

 



ABSTRACT 

The objective of this work is to define a process to software component evaluation to 

organizations which use third party, commercial off-the-shelf or open source 

components in the development of software products. The Component-based 

Development (CBD) is an approach to reduce costs and time-to-market of software 

projects. The need of components has become an opportunity to the growth of the 

software component market and to multiplication of projects of open source software 

components, which can be freely downloaded from Internet. However, the use of 

third-party components in a project can be risky. It is possible that a component does 

not present the expected behavior or does not have the needed quality for specific 

conditions associated to the software system in development. In this context, the 

objective of the software component evaluation process is to obtain trustful 

information from the quality of a component and to analyze this information, 

assessing the component use in a particular context or selecting one component 

among similar products. The main part of this process is the use of Quality Model 

which establishes the quality factors and metrics to support the evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

O desenvolvimento de sistemas baseado em componentes (CBD - Component 

Based Development) é uma abordagem que tem o objetivo de diminuir os custos e 

tempo de desenvolvimento de sistemas e aumentar a qualidade dos sistemas de 

software. Sua premissa é a criação de novos sistemas a partir de componentes de 

software reutilizáveis, sejam eles desenvolvidos pela própria organização, ou 

adquiridos de fornecedores externos. (BASS et al. 2000a) 

As soluções adotadas para um problema em projetos anteriores podem, muitas 

vezes, ser reaproveitadas quando o mesmo tipo de problema é enfrentado em um 

novo projeto. Quando se reutilizam as linhas de código geradas anteriormente, 

economiza-se tempo e trabalho que seriam gastos para desenvolver uma nova 

solução desde o início. Os resultados são ainda melhores para casos em que é 

necessário o conhecimento específico de um determinado nicho: adquirir 

componentes desenvolvidos por especialistas em uma área evita o tempo que seria 

gasto para o estudo das regras de negócio, ou a contratação de serviços de 

consultoria. 

A popularização de tecnologias e arquiteturas que facilitam o uso de componentes, 

como Enterprise JavaBeans1 da Sun Microsystems, COM e .NET, da Microsoft2, 

causou o surgimento de um mercado de venda de componentes de software. Sítios 

como Component Source3 e Xtras.Net4 somam mais de dois mil componentes 

comerciais que podem ser adquiridos pela Internet. Além disso, existem muitos 

projetos de código fonte aberto para componentes de software. Uma busca pela 

                                            
1 http://java.sun.com/ 
2 http://msdn.microsoft.com 
3 http://www.componentsource.com/ 
4 http://www.xtras.net 
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expressão “Java Component” no sítio SourceForge.net5 retorna cerca de mil e 

quinhentos projetos de código aberto6. 

1.2 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é definir um processo de avaliação de qualidade de 

componentes de software fornecidos por terceiros, visando o seu uso no 

desenvolvimento de sistemas de informação, em organizações consumidoras de 

componentes. Os componentes de software avaliados são reutilizáveis, 

desenvolvidos de forma a atender diferentes sistemas, diferente de componentes 

feitos sob medida, para suprir necessidades de um sistema em particular. 

Neste contexto, as características consideradas relevantes para componentes de 

software fornecidos por terceiros foram as seguintes: 

• O acesso ao código-fonte pode não estar disponível; 

• A disponibilidade da documentação depende do desenvolvedor ou fornecedor 

do componente. 

De uma forma geral, componentes de software podem ser comerciais, referenciados 

como COTS (Commercial Off-The-Shelf), ou componentes com licença de uso de 

software livre, ou seja, componentes que podem ser utilizados, modificados e 

copiados gratuitamente, para qualquer propósito, com o código fonte aberto. Entre 

algumas definições de componentes de prateleira da literatura estão “software 

comercial, desenvolvido sem nenhuma aplicação específica em mente” (McDERMID, 

1998 apud SOUZA, 1999) e “software que existe, está disponível para o público e 

pode ser comprado ou licenciado” (OBERNDORF, 1997 apud SOUZA, 1999). No 

contexto deste trabalho, são considerados COTS aqueles desenvolvidos por 

terceiros, que podem ser comprados, licenciados ou adquiridos gratuitamente, sem a 

necessidade de adaptação. Estão incluídos, nesta definição, os componentes de 

código aberto, disponíveis para download gratuito na Internet. 

                                            
5 http://sourceforge.net/ 
6 Pesquisa realizada no dia 27 de setembro de 2007 
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Componentes deste tipo são incorporados como solução em desenvolvimento de 

sistemas por serem encontrados com certa facilidade através de Internet e por 

apresentarem certo conjunto de informações geralmente consideradas consistentes. 

No entanto, as fontes são diversas e nem sempre possuem um nível uniforme de 

qualidade, e o resultado da seleção depende da experiência que cada empresa 

investiu na utilização destes componentes. 

Os resultados do processo de avaliação proposto podem ser usados para comparar 

os componentes de software do mesmo tipo. Podem também ser usados para 

detectar se um componente atende às restrições impostas pelo sistema em que se 

deseja incorporar, sejam elas restrições técnicas ou aquelas relacionadas ao 

negócio. 

Uma das características importantes deste processo de avaliação é que tenha 

possibilidade de ser adaptado para as necessidades específicas de uma 

organização ou projeto. Uma avaliação vai depender de fatores como a 

disponibilidade de recursos (financeiros, de tempo e pessoas), os requisitos dos 

componentes e os requisitos do sistema em que o componente será integrado. Essa 

flexibilidade é obtida pela geração de modelos de qualidade sob medida para o 

contexto da avaliação, que consistem de um conjunto de atributos de qualidade que 

serão medidos e verificados durante o processo de avaliação. 

Para avaliar o processo proposto, ele foi aplicado em dois experimentos. Em cada 

experimento foram avaliados e comparados componentes de software comerciais e 

de código aberto que desempenham a mesma função, com a finalidade de identificar 

o mais adequado para a utilização em um determinado sistema de software. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A expectativa de aumento na produtividade e de redução no prazo de entrega tem 

levado à maior freqüência da adoção do desenvolvimento baseado em 

componentes. Devido a esta tendência, estão à disposição tecnologias de 

componentes de software comerciais, como o Enterprise Java Beans da Sun 
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Microsystems e o .NET da Microsoft, que consistem de ferramentas e arcabouços 

(frameworks) para facilitar o desenvolvimento de componentes. Técnicas e 

processos de desenvolvimento baseado em componentes também foram definidos, 

constituindo a área denominada desenvolvimento baseado em componentes (CBD - 

Component Based Development).  

Segundo Voas (1998), considerando que um programador altamente qualificado 

custe cerca de 500 dólares por dia, produzindo neste período cerca de 10 linhas de 

código, ao adquirir um componente de 100.000 linhas de código, uma empresa 

estaria economizando aproximadamente cinco milhões de dólares, menos o valor da 

licença de uso do componente. Do ponto de vista do fornecedor do componente, 

cobrando um milhão de dólares por licença de uso deste mesmo componente, 

apenas cinco licenças vendidas já pagariam os custos do desenvolvimento. 

De acordo com a pesquisa CHAOS do Standish Group, dos 50.000 projetos de 

tecnologia pesquisados em dez anos, com início em 1994, 6% dos projetos foram 

desenvolvidos a partir de componentes adquiridos de terceiros, enquanto que, em 

16% deles, optou-se por desenvolver componentes internamente e adquirir outros de 

terceiros (STANDISH GROUP, 2004). Levando em conta apenas projetos realizados 

nos Estados Unidos, com término no ano de 2000, em cerca de dois terços deles 

foram utilizados componentes (STANDISH GROUP, 2001). 

Quando se opta por um desenvolvimento baseado em componentes, a escolha de 

um COTS envolve, além da adequação de suas funções, a adequação das 

características de qualidade para o sistema a ser desenvolvido. Além disso, deve-se 

levar em consideração que nem sempre as propriedades prometidas pelo fornecedor 

do componente correspondem à realidade, decorrente de fatores como a falta de 

testes adequados, ou funcionamento inesperado em condições de uso não 

previstas. 

Os COTS são desenvolvidos sem se ter uma aplicação ou contexto de uso 

específico. Por esse motivo, os requisitos envolvidos em um projeto de sistema de 

informação em que se deseja utilizar esse componente podem não ser compatíveis 

com os requisitos envolvidos na construção do componente. 

Segundo Voas (1999a), não se pode ignorar a possibilidade de um COTS de má 

qualidade estar incorporado em várias aplicações, podendo causar problemas em 
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larga escala. Um consumidor de COTS não pode aplicar, neste tipo de componente, 

muitas das técnicas de melhoria da qualidade que considera importante, pois 

geralmente não se adquire o acesso ao código fonte. Essas técnicas poderiam ter 

sido utilizadas pelo próprio fornecedor do componente, mas o consumidor não 

possui meios para verificar se isso foi realmente feito. Muitas vezes, o consumidor 

de produtos COTS não tem garantias de que o componente adquirido: 

• Não possui, dentro do código-fonte, comportamentos maliciosos, como vírus, 

cavalos-de-tróia e trap doors; 

• Foi desenvolvido utilizando as melhores práticas e submetido a processos de 

teste adequados; 

• Foi desenvolvido por programadores qualificados, de boa formação ou 

aprovados em exames de proficiência em programação. 

Como apontado por Bass et al. (2000), um dos grandes obstáculos para a adoção, 

em grande escala, do desenvolvimento baseado em componentes é a falta de uma 

base para a avaliação da qualidade de componentes de software à disposição no 

mercado. Sem meios confiáveis para determinar a qualidade de um componente, 

resta aos projetistas basear suas escolhas em fatores subjetivos, como 

conhecimento do fornecedor, popularidade do produto e criação de protótipos para 

verificar o seu funcionamento – procedimentos que nem sempre funcionam, 

resultando na escolha de componentes inadequados, que prejudicam a qualidade de 

todo o sistema. 

Voas (2000) também compartilha essa idéia. Para utilizar componentes adquiridos 

de terceiros, o projetista de um sistema deve estar convencido de que um 

componente, além de estar corretamente integrado ao sistema, apresente um 

comportamento consistente durante o seu uso. 

A avaliação de componentes de software é uma solução para esses problemas e 

consiste de um processo sistemático pelo qual é possível determinar a capacidade 

de um ou mais componentes de atender a um conjunto de requisitos. A finalidade da 

avaliação é realizar o levantamento de informações que constituem a base da 

tomada de decisão relacionada com a seleção de componentes de software para 

uso em um sistema.  
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Através de consultas pela Internet e entrevista com os pioneiros no uso de 

componentes de software, realizadas entre setembro de 1999 e fevereiro de 2000, o 

Software Engineering Institute da Universidade de Carnegie Mellon (CMU/SEI) 

identificou os principais inibidores da aceitação do desenvolvimento baseado em 

componentes do ponto de vista do mercado na época (BASS et al., 2000a). Os 

quatro fatores mais importantes foram: 

• Falta de componentes disponíveis; 

• Falta de padrões estáveis para tecnologias de componentes; 

• Falta de componentes certificados; 

• Falta de um método de engenharia de software para produzir sistemas de 

qualidade a partir de componentes. 

A necessidade de componentes certificados, citada nesta lista, mostra como a 

questão da qualidade desses produtos é uma preocupação entre os consumidores 

de componentes, mas não tratada satisfatoriamente, desde os tempos iniciais da 

venda de componentes de software no mercado. Enquanto a dificuldade dos dois 

primeiros fatores da lista já esteja praticamente superada atualmente, muita 

pesquisa ainda é necessária para a produção de componentes certificados (BASS et 

al., 2000a). 

A qualidade da avaliação, no entanto, está associada ao tempo e aos recursos 

aplicados no processo de certificação. Como pode ser observado na literatura 

(COUNCILL, 1999, 2001; VERNESAN, 1998), existem muitas atividades que podem 

tornar a avaliação rigorosa e ao mesmo tempo cara. Esse é um custo que, se não for 

devidamente equilibrado, pode inviabilizar a sua comercialização devido ao seu 

impacto no preço do produto final. 

A avaliação ganha mais valor se levar em consideração que as informações 

levantadas durante o processo podem ser reaproveitadas no futuro. Outras opções 

para aumentar a confiança de um produto como, por exemplo, técnicas de 

verificação e validação aplicadas durante o desenvolvimento, são ineficientes, caso 

não exista uma documentação devidamente elaborada e mantida. Nessas 

condições, em projetos futuros, os projetistas teriam um novo custo, devido ao custo 

de uma nova avaliação do código produzido (SHERIFF, 2005). 
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Tipicamente, a relevância de propriedades de qualidade e métricas está associada a 

uma determinada área de negócios. Além disso, a qualidade adequada de um 

produto depende também do seu uso. Com isso, pode-se dizer que uma avaliação 

de qualidade é dependente do contexto de uso do sistema, sendo necessário 

verificar o cumprimento de um conjunto de critérios de qualidade específicos para 

um produto e para um uso (ou conjunto de usos) em particular (PARK, 2003). 

Existem muitos trabalhos relacionados com a avaliação de componentes de 

software, motivados pelos fatores apresentados. Uma abordagem comum sobre o 

assunto é a utilização de modelos de qualidade para basear essa avaliação 

(BOTELLA, 2002; MEYER, 2003; WASHIZAKI, 2003; ALVARO et al., 2005d). 

No entanto, esses trabalhos geralmente não estão acompanhados de propostas de 

implantação da avaliação de componentes dentro das empresas. O processo de 

avaliação, quando citado, se restringe geralmente à geração de modelos de 

qualidade. Partes importantes de todo o processo de avaliação, como definição do 

objetivo e requisitos, execução de testes e análise de resultados são tratados 

superficialmente, ou trabalhados separadamente do processo como um todo. 

Desta forma, o processo de avaliação de componentes deste trabalho apresenta 

uma visão integrada das nas etapas do processo e foi elaborado de forma a ser 

utilizado em conjunto com trabalhos já existentes que foquem na elaboração de 

modelos de qualidade para componentes de software. 

1.4 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

Capítulo 1: Introdução 

Neste capítulo estão apresentados os objetivos da dissertação, motivações e 

justificativas para o tema, e a descrição da estrutura do documento. 

 

Capítulo 2: Reutilização de software 
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Neste capítulo são apresentados os conceitos principais relacionados ao tema, 

assim como um resumo do Estado da Arte. 

 

Capítulo 3: Avaliação de componentes de software  

Este capítulo tem como objetivo apresentar o Estado da Arte no contexto da 

avaliação de componentes de software. Para isso, também são apresentados 

conceitos e avanços a respeito da avaliação de produtos de software. 

 

Capítulo 4: Processo de avaliação de componentes de software fornecidos por 

terceiros  

Este capítulo descreve o processo de avaliação de componentes de software 

proposto. O capítulo inicia mostrando um meta-modelo para modelos de qualidade 

de software, que descreve a estrutura e características esperadas para modelos de 

qualidade que podem ser utilizados no processo proposto. Após isso, segue a 

descrição dos requisitos do processo e das suas etapas. 

 

Capítulo 5: Aplicação do processo de avaliação de componentes de software  

Neste capítulo são mostrados os resultados e os comentários sobre experimentos 

realizados, através da aplicação do processo proposto. 

 

Capítulo 6: Considerações finais  

Este capítulo descreve as conclusões e as contribuições do trabalho, baseado nos 

resultados obtidos através dos experimentos. Além disso, também são listados 

possíveis temas relacionados que podem ser alvo de trabalhos no futuro, assim 

como oportunidades de melhorias e complementação para o processo proposto 

nesta dissertação. 
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2 REUTILIZAÇÃO DE SOFTWARE 

No desenvolvimento de software, muitas vezes o mesmo problema pode ser 

enfrentado em diferentes situações. A reutilização de software consiste em 

aproveitar uma solução desenvolvida anteriormente para resolver um problema 

similar. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os principais conceitos relacionados com 

a reutilização de software e o desenvolvimento de software baseado em 

componentes. 

2.1 ORIGENS 

Segundo Prieto-Diaz (1993), a reutilização de software já era praticada desde que a 

programação foi inventada. Na década de 50, o computador EDSAC, construído pela 

Universidade de Cambridge, disponibilizava uma extensa biblioteca de sub-rotinas, 

que eram reutilizadas em diferentes aplicações; pode-se, então, considerar que a 

reutilização de software já era praticada nesta época (LIM, 19987 apud ROSSI, 

2004).  

Durante a Conferência de Engenharia de Software da OTAN de 1968, Dough McIlroy  

apresentou, como uma solução dos problemas da indústria de software da época, a 

existência de uma sub-indústria de componentes de software. Em seu artigo, McIlroy 

propôs a existência de catálogos padronizados para rotinas de software, 

classificadas de acordo com precisão, robustez, desempenho de tempo e espaço, e 

limites de tamanho (McILROY, 19688 apud ROSSI, 2004; ALMEIDA et al., 2007). 

Este trabalho é considerado como início dos estudos sobre a reutilização de 

software (ROSSI, 2004; ALMEIDA, 2007). 

                                            
7 LIM, W.C. Managing Software Reuse, 1. ed., New Jersey: Prentice Hall PTR, 1998. 
8 McILROY, M. D. Mass Produced Software Components, In: NATO Software Engineering 
Conference Report, Garmisch, Germany, Out. 1968, pp. 79-85. 
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Além disso, McIlroy apontou as seguintes razões como falta da aplicação da 

reutilização na prática: 

• O atraso da indústria de software em relação à indústria de hardware no que 

diz respeito aos princípios de manufatura e catálogos de partes padronizadas; 

• A cultura encontrada entre os projetistas na indústria de software, que era a 

de pensar sempre em construir, e nunca em reutilizar. 

No fim da década de 60 e no começo da década de 70, surgiram duas técnicas que 

apontavam para a tecnologia de componentes de software: a modularização de 

programas proposta por Dijkstra (1968) e o conceito de informação escondida, de 

Parnas (1972). Dijkstra propôs em seu trabalho a divisão de um sistema em sub-

sistemas, que seriam desenvolvidos independentemente. Já Parnas propôs que o 

sistema fosse dividido em sub-sistemas que escondiam detalhes da sua 

implementação, os quais eram integrados por meio de interfaces. Isso permitia que 

um subsistema fosse substituído por outro, desde que possuísse a mesma interface. 

No final dos anos 80 e começo dos anos 90, o Application of Reusable Software 

Components Project (ARSC), do Instituto de Engenharia de Software da 

Universidade de Carnagie Mellon (SEI-CMU) publicou relatórios técnicos 

descrevendo estudos, experimentos e uma metodologia para o desenvolvimento de 

sistemas baseado na reutilização (PERRY et al, 1988a; PERRY, 1998b; KANG et al., 

1992). 

Em 1992, Krueger (1992) publicou o primeiro survey relevante sobre trabalhos na 

reutilização de software, apresentando oito diferentes propostas de reutilização de 

software encontradas na literatura. Ele definiu uma taxonomia para descrever e 

comparar os trabalhos estudados, além de fazer uma generalização para essa área 

de estudos. 

Os primeiros livros sobre reutilização de software surgiram ao final da década de 90 

(ALMEIDA et al., 2007). Em 1997, Jacobson et al.9 apud Almeida et al. (2007) 

escreveu um dos livros clássicos sobre o assunto, em que os autores propuseram 

um programa em que a reutilização de software seria praticada de forma eficiente, 

considerando aspectos que iam desde fatores organizacionais a implementações de 
                                            
9 JACOBSON, I. et al. Software Reuse: Architecture, Process and Organization for Business 
Success. Addison-Wesley, 1997, p. 497.  
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tecnologias. Outros autores publicaram livros na mesma época, estabelecendo uma 

literatura importante referente à reutilização, como Poulin10, Reifer11 e Lim12. 

Na indústria, a prática da reutilização de software foi apoiada pelo surgimento de 

tecnologias de componentes. O Component Object Model (COM)13, lançada pela 

Microsoft em 1993, é uma plataforma de componentes de software que alcançou alta 

popularidade. A arquitetura COM permite a interação de uma aplicação com 

componentes de software, executando no mesmo ou em um outro computador, por 

meio de uma interface bem definida. O CORBA (Common Object Request Broker 

Architecture)14 é uma infra-estrutura que permite a interação de programas através 

de uma rede, livre para o uso, criada pelo Object Management Group15 (OMG). 

Outras importantes plataformas recentes que fornecem suporte ao desenvolvimento 

baseado em componentes é o Enterprise Java Beans (EJB)16, da Sun Microsystems, 

e o .NET, da Microsoft17. 

Outro fator que representa a reutilização de componentes de software na indústria é 

a adoção, por parte das organizações, do desenvolvimento baseado em 

componentes (CBSD – Component-Based Software Development) que intensificou a 

oferta de componentes de software. Através da Internet, é possível fazer o download 

de componentes de software reutilizáveis, a partir de sítios que comercializam 

componentes desenvolvidos por diversas empresas, como o Component Source18 

ou diretamente do sítio do fornecedor. Além disso, é uma prática comum a utilização 

de componentes de software de código aberto, desenvolvidos por empresas ou por 

equipes independentes. Se, por um lado não existe um contrato que possa proteger 

os usuários de componentes deste tipo contra defeitos, por outro lado há a 

possibilidade de se realizar suas próprias correções e usufruir da contribuição por 

parte de outros usuários na detecção e correção de problemas. 

                                            
10 POULIN, J. S. Measuring Software Reuse. Massachusetts: Addison-Wesley, 1997. 
11 REIFER, D. J. Practical Software Reuse. Nova Iorque: John Wiley & Sons, 1997. 
12 LIM, W.C. Managing Software Reuse, 1. ed., New Jersey: Prentice Hall PTR, 1998. 
13 http://www.microsoft.com/com/ 
14 http://www.corba.org/ 
15 http://www.omg.org 
16 http://java.sun.com/products/ejb/ 
17 http://www.microsoft.com/net 
18 http://www.componentsource.com 
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2.2 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Nesta seção são apresentados os principais conceitos relacionados com a 

reutilização de software. 

2.2.1 Reutilização de software 

Na literatura são encontradas diferentes definições para o termo reutilização no 

contexto da engenharia de software. 

Dusink e Katawijk (1995) definem que “reutilização é a aplicação sistemática de um 

artefato de software existente durante o processo de construção de um novo sistema 

ou a incorporação física de um artefato de software existente em um novo sistema”. 

Artefatos são definidos como “parte de um conhecimento formalizado que pode 

contribuir para o processo de Engenharia de Software”. 

A definição de Jacobson19 apud Takata (1999) para reutilização é o “uso futuro ou 

uso repetitivo de um artefato”. 

Takata (1999) define reutilização como um “processo planejado e sistemático de 

obtenção de um reutilizável e o seu uso na construção de um novo sistema”. O autor 

define reutilizável como um artefato que foi elaborado com o objetivo de ser 

reutilizável. Também é destacada a importância do planejamento desde as fases 

iniciais do desenvolvimento de um artefato reutilizável. 

Rossi (2004) utiliza a definição de reutilização de software feita por McClure20 apud 

Rossi (2004), que define reutilização de software como o “processo de construção 

ou montagem de sistemas de software a partir de componentes de software que 

foram projetados para reutilização”. 

                                            
19 JACOBSON, I. et al. Software Reuse: Architecture, Process and Organization for Business 
Success. Addison-Wesley, 1997, p. 497. 
20 McCLURE, C. Software Reuse Techniques: Adding Reuse to the System Development Process. 
1ª ed., New Jersey: Prentice Hall PTR, 1997. 
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Outras definições ainda podem ser citadas para se ter a visão mais ampla sobre a 

reutilização (ALMEIDA et al., 2007): 

• “Uso de qualquer informação que um projetista possa precisar no processo de 

criação de software” (EZRAN; MORISIO; TULLY, 200221 apud ALMEIDA et 

al., 2007); 

• “Uso de tudo associado a um projeto de software, incluindo o conhecimento” 

(BASILI; ROMBACH, 1991); 

• “Uso de conhecimento de engenharia ou artefatos de sistemas existentes 

para a construção de novos” (FRAKES; ISODA, 1994); 

• “Prática sistemática de desenvolvimento de software a partir de blocos 

existentes, de forma que similaridades de requisitos e / ou arquiteturas entre 

aplicações possam ser aproveitadas para adquirir benefícios na 

produtividade, qualidade e desempenho de negócios” (EZRAN; MORISIO; 

TULLY, 2002 apud ALMEIDA et al., 2007); 

• “Processo de criar sistemas de software a partir de software existente, ao 

invés de construí-los a partir do zero” (KRUEGER, 1992). 

Neste trabalho, reutilização de software é considerada como o uso de artefatos 

previamente existentes no desenvolvimento de novos sistemas de software. Esses 

artefatos podem ou não terem sidos desenvolvidos tendo em vista sua reutilização. 

O artefato reutilizado pode ser, mas não é limitado a, código-fonte, código binário, 

arquivos, documentações, modelos para documentos, especificação de processos e 

arquitetura. 

2.2.2 Componentes de software 

A literatura na área da Engenharia de Software oferece diferentes definições para 

componentes de software. Entre elas, podem-se citar as mais relevantes: 

                                            
21 EZRAN M.; MORISIO, M.; TULLY, C. Practical Software Reuse. Springer, 2002. 
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• Jacobson apud Takata (1999) define que um componente de software é um 

“tipo, classe ou um outro produto que foi gerado para ser reutilizável”. 

• Arnold (1988) define componente como “representação de software (e.g., 

especificação, projeto ou código-fonte) para a qual existe uma especificação 

auto-contida e designada para a integração com uma variedade de sistemas 

de software”; 

• Basili, Caldiera e Cantone (1992) definem componente de software como um 

conjunto de artefatos que incluem, além de um trecho de software a ser 

integrado a sistemas de aplicação, artefatos para viabilizar a integração do 

componente e fornecer suporte ao seu uso durante o ciclo de vida do sistema; 

• Sametinger22 apud Almeida et al. (2007) define componentes de software 

reutilizáveis como “artefatos auto-contidos, claramente identificáveis que 

descrevem e / ou realizam funções específicas e possuem interfaces claras, 

documentação apropriada e um estado de reuso definido”. 

• Hopkins (2000) definiu componente como um “pacote físico de executável de 

software com uma interface bem definida e pública”. 

• Szyperski23 apud Almeida et al. (2007) define componentes de software como 

“uma unidade de composição com interfaces especificadas por um contrato e 

dependências de contexto explícitas. Um componente de software pode ser 

instalado independentemente e está sujeito a composições por terceiros”. 

Neste trabalho, define-se componente de software como um conjunto composto de 

um código executável e artefatos relacionados, como documentação de suas 

interfaces, orientação de instalação e descrição do funcionamento, desenvolvido 

com o objetivo de ser integrado no desenvolvimento de um novo produto de 

software. 

                                            
22 SAMETINGER, J. Software Engineering with Reusable Components. Springer-Verlag, pp.275, 
1997. 
23 SZYPERSKI, C. Component Software – Beyond Object-Oriented Programming. Addison-
Wesley, 2002. 
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2.2.3 Tecnologia de componentes de software 

Tecnologia de componentes de software consiste de produtos e conceitos que 

fornecem suporte ao desenvolvimento e funcionamento de sistemas a partir de 

componentes Segundo Bass et al. (2000), sistemas construídos com a tecnologia de 

componentes de software seguem um mesmo padrão arquitetural. Esse padrão é 

encontrado em tecnologias comerciais, como o Enterprise JavaBeans, da Sun 

Microsystems e o COM+ da Microsoft. 

A representação de padrão de arquitetura de uma tecnologia de componentes está 

apresentada na Figura 1. Um componente interage com outras partes do sistema 

através de uma ou mais interfaces. A implementação das interfaces deve cumprir um 

conjunto de obrigações, chamado de contrato, de forma a permitir que os 

componentes possam interagir de uma forma previsível e ser instalado em um 

ambiente de execução padronizado. Um sistema baseado em componentes consiste 

de um conjunto de componentes ligados através das suas respectivas interfaces. 

Esses componentes e interfaces devem ser elaborados de acordo com as regras de 

um modelo de componentes. O sistema baseado em componentes deve ser 

executado em um framework de componentes, uma espécie de pequeno sistema 

operacional, que oferece serviços para os sistemas que são executados. 

A tecnologia de componentes de software inclui o framework de componentes e 

outras ferramentas para o projeto, construção, combinação e instalação de 

componentes, ou aplicações construídas a partir de componentes. 
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Figura 1: Padrão baseado em componentes (BASS et al., 2000) 

2.3 ABORDAGENS DE REUTILIZAÇÃO DE SOFTWARE 

Nesta seção são apresentadas três abordagens para a reutilização de software: 

Engenharia de Domínio, Linha de Produtos de Software e o Desenvolvimento de 

Software Baseado em Componentes. 

2.3.1 Engenharia de Domínio 

No contexto da Engenharia de Domínio, domínio é um conjunto de sistemas que 

apresentam funcionalidade semelhante (SEI-CMU, 2007c). A Engenharia de 

Domínio consiste de processos para o desenvolvimento de modelos, arquiteturas e 

componentes para um domínio específico, para que sejam reutilizados em diferentes 

aplicações pertencentes ao mesmo domínio. Novas aplicações de um mesmo 

domínio são desenvolvidas no processo denominado Engenharia de Aplicação, com 
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base em modelos, arquiteturas e componentes desenvolvidos pela Engenharia de 

Domínio, como mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2: Ciclos de vida da Engenharia de Domínio e Engenharia de Aplicação 
(FOREMAN, 1996 apud SEI-CMU, 2007c) 

A Engenharia de Domínio fornece suporte ao desenvolvimento de sistemas ao 

oferecer soluções e recursos que podem ser utilizados por toda uma família de 

sistemas, dentro de um mesmo domínio. Isso simplifica a construção de sistemas, e 

facilita a análise e a previsão do comportamento dos mesmos (RANDALL, 199624 

apud SEI-CMU, 2007c). 

A Análise de Domínio é uma atividade dentro da Engenharia de Domínio que 

consiste em identificar e organizar as informações que podem ser reutilizadas no 

desenvolvimento de sistemas dentro de um domínio (PRIETO-DIAZ, 199025 apud 

SEI-CMU, 2007c). 

                                            
24 RANDALL, R. Space and Warning C2Product Line Domain Engineering Guidebook. Disponível 
originalmente em <http://source.asset.com/stars/loral/domain/guide/delaunch.htm>. 1996. 
25 PRIETO-DIAZ, R. Domain Analysis: An Introduction. Software Engineering Notes 15, 2, p. 47-54, 
abr. 1990. 
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Existem exemplos de métodos de Engenharia de domínio, como o Draco 

(NEIGHBORS, 198026 apud ALMEIDA et al. 2007), o Feature-Oriented Domain 

Analysis (KANG, 1990) e o Organization Domain Model (SIMOS et al., 199627 apud 

SEI-CMU, 2007c; ALMEIDA, et al., 2007). 

No final dos anos 90, as propostas de Engenharia de domínio não haviam mostrado 

sua eficiência. Os principais motivos apontados por Bayer et al. (1999) foram falhas 

na definição de escopo de área de aplicações, falta de orientação operacional, e 

foco excessivo em problemas organizacionais. 

2.3.2 Desenvolvimento de Software Baseado em Componentes 

O Desenvolvimento Baseado em Componentes (Component-based Development – 

CBD) consiste no desenvolvimento de sistemas de software a partir da integração de 

componentes de software previamente existentes (SEI-CMU, 2007d). 

Os componentes de software, nesta abordagem, podem ser obtidos através de 

terceiros, ou desenvolvidos internamente pela organização. Componentes de 

terceiros podem ser do tipo COTS (Commercial Off-the-shelf), ou seja, um produto 

pronto que uma organização possa comprar a partir de uma prateleira virtual, que 

pode ser, por exemplo, um catálogo ou sítio da internet, diferente de produtos de 

software adquiridos sob encomenda. Outro tipo de componente que é bastante 

comum são os disponíveis gratuitamente na Internet. As organizações podem 

encontrar componentes de software disponíveis para download nos sítios de 

empresas como a Microsoft, que permite o uso gratuito de componentes para a 

conexão com o seu banco de dados28. Existem também componentes com licenças 

de código aberto, que permitem seu uso gratuito, obedecendo às condições de cada 

licença, e o acesso ao código-fonte do componente, possibilitando a realização de 

modificações. 
                                            
26 NEIGHBORS, J.M. Software Construction Using Components, 1980. p. 75. Tese (Doutorado) – 
University of California, Irvine, Department of Information and Computer Science, USA, 1980. 
27 SIMOS, M., et al. Software Technology for Adaptable Reliable Systems (STARS) Organization 
Domain Modeling (ODM) Guidebook Version 2.0 (STARS-VC-A025/001/00). Manassas, VA: 
Lockheed Martin Tactical Defense Systems, 1996. 
28 http://msdn.microsoft.com/data/jdbc/ 
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No CBSD, ao invés de codificar todo o sistema, o projetista integra componentes de 

software em seu sistema. Ao aproveitar soluções para problemas comuns, já 

enfrentados por outras pessoas, o esforço no desenvolvimento do sistema é focado 

na integração dos componentes de software e na implementação das 

funcionalidades específicas do sistema. 

A Figura 3 mostra as atividades que compõem o CBSD: 

• Qualificação de componentes: Consiste na identificação de componentes de 

software que sejam adequados e auxiliem o desenvolvimento do sistema. 

Também consiste na seleção de componentes, quando existirem diferentes 

opções disponíveis no mercado ou gratuitamente. 

• Adaptação dos componentes: Apesar de existirem tecnologias de 

componentes de software que facilitam a integração de componentes no 

desenvolvimento de sistemas, pode ser necessária a realização de 

adaptações de alguns componentes para ser utilizado em um novo sistema. 

• Combinação dos componentes em sistemas: Os componentes são integrados 

ao sistema, utilizando a infra-estrutura definida pela tecnologia de 

componentes de software utilizada. 

• Evolução do sistema: A correção de erros encontrados em componentes de 

software é uma atividade que envolve a substituição dos mesmos por novos 

componentes, ou pela implementação de novas soluções. Existem 

considerações importantes, como a possível mudança nas interfaces e 

comportamento dos componentes, que exigem ações por parte da equipe de 

desenvolvimento. 

 

Figura 3: Atividades do Desenvolvimento de Software Baseado em 
Componentes (SEI-CMU, 2007d) 
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2.3.3 Linha de Produtos de Software 

O SEI-CMU (2007b) define Linha de Produtos de Software (Software Product Line -

SPL) como “um conjunto de sistemas e produtos de software que compartilham um 

conjunto comum e gerenciado de funcionalidades que satisfazem necessidades 

específicas de um segmento de mercado particular ou missão, e que são 

desenvolvidos a partir de um núcleo de artefatos centrais comuns (core assets), 

seguindo determinadas regras”. Artefatos centrais comuns são os “artefatos 

reutilizáveis e recursos que formam a base para a linha de produto de software”, e 

incluem, mas não são limitados a, arquitetura, componentes de software, modelos 

de domínio, requisitos, documentação, especificações, modelos de desempenho, 

cronogramas, planos de testes, casos de testes e descrições de processo. 

A prática de Linha de Produtos de Software (software product line practice) é, 

portanto, o “uso sistemático de artefatos centrais para montar, instanciar ou gerar os 

múltiplos produtos que constituem uma linha de produto de software” (SEI-CMU, 

2007b). 

O objetivo deste tipo de abordagem de desenvolvimento é obter melhorias no tempo 

de produção, qualidade de produto e manutenibilidade de aplicações de software de 

um mesmo segmento de mercado ou missão. Ao invés de desenvolver sistemas de 

uma mesma linha de produto desde o início, sistemas são construídos a partir de 

componentes existentes em um núcleo de artefatos centrais comuns, que podem ser 

modificados e ajustados conforme as necessidades de cada nova aplicação. Além 

disso, o núcleo de artefatos centrais comuns estabelece regras de arquitetura que 

devem ser seguidas pelos novos sistemas da mesma linha de produtos. 

As atividades essenciais em uma linha de produto consistem do desenvolvimento 

dos artefatos centrais (core asset development), desenvolvimento de produtos 

(product development) e gerenciamento da linha de produto (management), como 

mostrado na Figura 4. As três atividades são altamente interativas, e uma é 

necessária para a outra. 
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Figura 4: Atividades essenciais de uma linha de produtos (SEI-CMU, 2003b) 

A atividade de desenvolvimento de artefatos centrais, além de alimentar o 

desenvolvimento de produtos com componentes, regras e outros recursos 

reutilizáveis, geralmente é alimentado por evoluções e necessidades de novos 

recursos a partir da atividade de desenvolvimento de produtos. A atividade de 

gerenciamento é essencial para a tomada de decisões relacionadas ao investimento 

de recursos no desenvolvimento e manutenção de artefatos centrais, além do 

alinhamento entre o desenvolvimento de produtos e artefatos centrais. O 

desenvolvimento de novos produtos deve se conformar com os artefatos centrais 

comuns disponíveis, ou este núcleo deve ser atualizado, de forma a atender os 

novos produtos em construção. 
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2.4 BENEFÍCIOS DA REUTILIZAÇÃO DE SOFTWARE  

Segundo Almeida et al. (2007), a reutilização de software resulta em benefícios na 

qualidade de software, custo e produtividade. Os autores listam os seguintes 

benefícios: 

• Qualidade. As melhorias de um software, como correções de problemas, são 

acumuladas de reuso em reuso. Problemas de qualidade detectados e 

resolvidos em usos anteriores de um componente não ocorrerão nos novos 

sistemas. Isso contribui para que a qualidade de um componente reutilizável 

seja maior que um componente desenvolvido e utilizado uma única vez. 

• Produtividade. Como menos código deve ser produzido, a reutilização reduz 

a necessidade do esforço que seria gasto na análise, projeto, implementação 

e testes de soluções desenvolvidas do início. 

• Confiabilidade. Como os componentes são reutilizados em diferentes 

sistemas, os testes pelos quais eles são submetidos são em maior quantidade 

e qualidade. Com um uso intenso, em diferentes projetos, maiores são as 

chances de detectar erros e isso fortalece a confiança sobre esses 

componentes. 

• Redução de trabalhos redundantes e tempo de desenvolvimento. O 

tempo que seria gasto no desenvolvimento de artefatos, como especificações 

de requisitos, casos de uso e descrição de arquitetura pode ser reduzido, se 

existirem os mesmos artefatos disponíveis como componentes reutilizáveis. 

• Redução no tempo de entrega ao mercado (time to market). Com o 

aumento da produtividade no desenvolvimento de sistemas, uma 

conseqüência é a redução no tempo de entrega ao mercado, que é o tempo 

entre o início do desenvolvimento de um produto e o momento em que ele 

pode ser utilizado pelo seu consumidor. 

• Documentação. Para um componente ser reutilizável, a importância da 

documentação é grande, para orientar a sua integração em um novo sistema. 

A quantidade de documentação que deve ser elaborada em um novo sistema 
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é menor com componentes reutilizáveis, pois os componentes previamente 

existentes já estarão documentados. 

• Custo de manutenção. Menos defeitos são esperados utilizando 

componentes com melhor qualidade, obtida através do uso, resultando em 

reduções no custo de manutenção dos sistemas. 

• Redução do tamanho da equipe. Se muitos componentes são utilizados, o 

desenvolvimento de sistemas pode ser realizado por equipes menores, 

reduzindo a perda de eficiência resultante de grandes equipes, que muitas 

vezes resultam em problemas de comunicação. 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, foram apresentados os principais conceitos relacionados com a 

reutilização de software e a importância da tecnologia de componentes de software 

para aumentar a qualidade do produto e a eficiência do processo de 

desenvolvimento. Definiu-se componente de software como um conjunto formado 

por um código executável e artefatos relacionados desenvolvido com o objetivo de 

integração no desenvolvimento de diferentes aplicações de software. Das três 

abordagens para a reutilização, o Desenvolvimento de Software Baseado em 

Componentes é considerada por vários autores como sendo uma opção promissora 

e direcionou a escolha do tema deste trabalho. 
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3 AVALIAÇÃO DE COMPONENTES DE SOFTWARE 

A prática do Desenvolvimento de Software Baseado em Componentes (CBSD) 

proporcionou a evolução do mercado de componentes de software. Além disso, junto 

com o aumento na adoção do CBSD, observou-se o aumento no surgimento de 

projetos de componentes não comerciais de código aberto na Internet, assim como a 

adoção destes componentes pela indústria de software. 

A comercialização e disponibilização se iniciaram com pequenos controles para 

interface com usuário e, atualmente, oferecem mais opções para os projetistas, com 

componentes maiores e mais complexos. Certos componentes funcionam como 

frameworks para o desenvolvimento de sistemas, oferecendo serviços que fornecem 

suporte para o sistema como um todo, sem estar restrito a oferecer uma função 

pontual. Por exemplo, o Hibernate29 é uma solução para a camada de persistência 

de dados em sistemas nas tecnologias Java, da Sun Microsystems, e .NET, da 

Microsoft, enquanto o Struts30 é um framework que oferece facilidades para o 

desenvolvimento, implantação e manutenção de aplicações do tipo web na 

tecnologia Java. 

Neste mercado de componentes de software, os consumidores são as organizações 

que desenvolvem aplicações de software. E, da mesma forma que os consumidores 

finais exigem qualidade de aplicações de software no desempenho das 

funcionalidades, o projetista de software exige da mesma forma qualidade dos 

componentes de software que utiliza. 

Este capítulo apresenta conceitos e estudos da literatura relacionados à avaliação 

de qualidade de componentes de software. Em seguida, são apresentados conceitos 

relacionados com a avaliação de aplicações de software que utilizam componentes e 

com a certificação de componentes de software. Finalmente, o capítulo é encerrado 

com considerações finais sobre os assuntos apresentados. 

                                            
29 http://www.hibernate.org/ 
30 http://struts.apache.org/ 
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3.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Nesta seção são apresentadas as definições utilizadas neste trabalho para conceitos 

relacionados com a avaliação de qualidade de aplicações de software e de 

componentes de software. 

3.1.1 Qualidade 

A norma NBR ISO 8402 (ABNT, 1994 apud ABNT, 2003) define qualidade como a 

“totalidade de características de uma entidade que lhe confere a capacidade de 

satisfazer as necessidades explícitas e implícitas”. Essas necessidades podem estar 

explícitas na forma de contratos, ou normas de áreas regulamentadas, como a 

aeroespacial ou nuclear. 

3.1.2 Avaliação de qualidade 

A norma NBR ISO 8402 (ABNT, 1994 apud ABNT, 2003) define avaliação de 

qualidade como um “exame sistemático do quanto uma entidade é capaz de atender 

aos requisitos especificados”. Esses requisitos podem ser, em certos casos, 

especificados de forma a atender às necessidades de um cliente específico. Em 

outros casos, os requisitos podem ser definidos por uma organização de 

desenvolvimento que idealizou um produto para um usuário não específico. 

Alternativamente, os requisitos também podem ser gerais, quando a avaliação é feita 

com a finalidade de comparar e selecionar produtos. 
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3.1.3 Atributo 

Segundo a norma NBR ISO/IEC 9126-1 (ABNT, 2003), atributo é uma “propriedade 

mensurável, física ou abstrata, de uma entidade”. No contexto da avaliação de 

qualidade de aplicações e componentes de software, a entidade em questão é o 

produto avaliado, e os atributos são as propriedades que serão medidas e 

observadas no produto de forma a determinar como é a sua qualidade. Um produto 

de software possui diversos atributos que podem ser utilizados na avaliação de sua 

qualidade, como o tempo gasto na execução de uma tarefa, o número de páginas da 

documentação produzida, ou a quantidade de defeitos apresentados em um 

determinado período. 

Um atributo pode ter um valor quantitativo, como o tempo de resposta, em 

segundos, ou qualitativo. Por exemplo, o nome da linguagem utilizada no 

desenvolvimento é um atributo qualitativo do componente de software. Atributos 

também podem ser abstratos. A atratividade da aparência da interface gráfica de 

uma aplicação, por exemplo, é um atributo abstrato e, além disso, subjetivo e sem 

uma maneira óbvia para ter seu valor representado. 

3.1.4 Modelo de qualidade 

Segundo a norma NBR ISO/IEC 9126-1 (ABNT, 2003), modelo de qualidade é o 

“conjunto de características e os relacionamentos entre elas, o qual fornece a base 

para a especificação dos requisitos de qualidade e para a avaliação de qualidade”. A 

avaliação de qualidade com base no uso de um modelo de qualidade consiste na 

obtenção dos valores dos atributos que compõem o modelo no produto avaliado e na 

sua análise, de forma a determinar a qualidade do produto considerado. 

Esta norma define seis características de qualidade, que abrangem os diferentes 

aspectos de qualidade de software: Funcionalidade, Confiabilidade, Usabilidade, 

Eficiência, Manutenibilidade e Portabilidade. Cada característica, por sua vez, é 
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dividida em sub-características e assim sucessivamente, constituindo uma estrutura 

hierárquica Esta estrutura pode ser utilizada para classificar e agrupar os atributos 

de qualidade de um modelo de qualidade. 

3.1.5 Métrica, medição e medida 

A norma NBR ISO/IEC 9126-1 (ABNT, 2003) define métrica como “método e escala 

de medição definidos para avaliação”. Desta forma, uma métrica determina os 

procedimentos e técnicas que devem ser utilizados para definir o valor de um 

atributo em uma entidade e a escala que esse valor deve obedecer. A medição é o 

ato de usar uma métrica para determinar o valor de um atributo para uma entidade. 

O valor obtido em uma medição denomina-se medida. 

Observa-se que o termo métrica também é usado na literatura referenciando o que 

foi definido como atributo neste trabalho. Por exemplo, Mills (1998) chama de 

métrica de produto um atributo que pode ser medido em um produto de software, 

como o número de linhas de código, o número de pontos de função, a complexidade 

ciclomática, entre outras. É também utilizado, pelo próprio Mills, como propriedade 

de processo, por exemplo, tempo total do processo de desenvolvimento, tipo de 

metodologia adotada e tamanho da equipe. O SEI-CMU, em suas publicações sobre 

CMMI, adota o termo atributo de processo para este caso (SEI-CMU, 2006b).  

3.2 MODELOS DE QUALIDADE DE COMPONENTES DE SOFTWARE 

O modelo de qualidade é um dos elementos essenciais para a avaliação de 

qualidade de produtos de software e o seu papel é definir as características 

relevantes que serão examinadas nos produtos avaliados. 

Esta seção consiste na apresentação do modelo de qualidade definido pela norma 

NBR ISO/IEC 9126-1 (ABNT, 2003), e dos trabalhos que definem modelos de 
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qualidade para a avaliação de produtos COTS e de componentes de software. Entre 

estes trabalhos, serão descritos, com mais detalhes, os modelos de qualidade de 

Alvaro et al. (2005d) e Meyer (2003), por terem apresentado mais dados relevantes 

para este trabalho, e representam dois caminhos diferentes para a definição de 

modelos de qualidade para componentes. O primeiro partiu do modelo de qualidade 

definido na norma ISO/IEC 9126-1, enquanto o segundo gerou seu modelo baseado 

na sua experiência. 

3.2.1 Norma NBR ISO/IEC 9126 

As famílias de normas NBR ISO/IEC 14598 (ABNT, 2001) e NBR ISO/IEC 9126 

(ABNT, 2003) são utilizadas em conjunto para a realização de avaliações de 

qualidade de software. A NBR ISO/IEC 14598 fornece orientações e requisitos para 

um processo de avaliação de qualidade de software. Já a NBR ISO/IEC 9126 

apresenta um modelo de qualidade de propósito geral para produtos de software. 

Esta seção apresenta a norma NBR ISO/IEC 9126. 

O modelo de qualidade definido pela norma NBR ISO/IEC 9126-1 (ABNT, 2003) é 

composto por seis características, que são divididas em sub-características, como 

mostrado na Figura 5. As características de qualidade de software definidas são: 

funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e 

portabilidade. Essas características foram escolhidas de forma a abranger todos os 

aspectos de qualidade de software para produtos de software, incluindo os produtos 

intermediários, ou seja, produtos de fases preliminares em seu ciclo de 

desenvolvimento. 

A norma não define os atributos de qualidade e as suas métricas, pois eles 

dependem das metas de negócio para o produto e das necessidades do avaliador. 

Para se utilizar o modelo de qualidade, é necessário, portanto, definir os atributos de 

qualidade e as suas métricas, pois apenas com a estrutura definida pelos níveis de 

características e de sub-características não é possível realizar qualquer forma de 

medição. Por exemplo, não existe na prática uma maneira de determinar, de forma 

objetiva, que um sistema “apresentou uma usabilidade de 0,5” ou mesmo uma 
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“operacionalidade de 0,9”. A observação da qualidade do produto pode ser feita por 

meio da medição dos atributos de qualidade. 

As normas ISO/IEC 9126-2, 9126-3 e 9126-4 apresentam exemplos de atributos e 

métricas que podem ser utilizadas em uma avaliação de qualidade.  

 

Figura 5: Modelo de qualidade da norma NBR ISO/IEC 9126-1 (ABNT, 2003). 

Qualidade externa e interna 

Funcionalidade Adequação 
Acurácia 
Interoperabilidade 
Segurança de acesso 
Conformidade relacionada à funcionalidade 

Confiabilidade Maturidade 
Tolerância a falhas 
Recuperabilidade 
Conformidade relacionada à confiabilidade 

Usabilidade Inteligibilidade 
Apreensibilidade 
Operacionalidade 
Atratividade 
Conformidade relacionada à usabilidade 

Eficiência Comportamento em relação ao tempo 
Utilização de recursos 
Conformidade relacionada à eficiência 

Manutenibilidade Analisabilidade 
Modificabilidade 
Estabilidade 
Testabilidade 
Conformidade relacionada à manutenibilidade 
 

Portabilidade Adaptabilidade 
Capacidade para ser instalado 
Coexistência 
Capacidade para substituir 
Conformidade relacionada à portabilidade 
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3.2.1.1 Características e sub-características 

Nesta seção são apresentadas as características e as suas respectivas sub-

características. 

A funcionalidade é definida como a “capacidade de um produto de software em 

atender às necessidades para as quais ele foi desenvolvido”. Suas sub-

características são: adequação, acurácia, interoperabilidade e conformidade 

relacionada à funcionalidade. 

A confiabilidade é definida como a “capacidade do produto de software de manter 

um desempenho especificado, quando usado em condições especificadas”. Como 

os produtos de software não envelhecem, os defeitos no projeto, na especificação de 

requisitos e na implementação podem resultar em falhas do software no momento de 

seu uso, dependendo das condições em que ele é operado. Suas sub-características 

são: maturidade, tolerância a falhas, recuperabilidade e conformidade relacionada à 

confiabilidade. 

A usabilidade é definida como a “capacidade do produto de software de ser 

compreendido, aprendido, operado e atraente ao usuário, sob condições 

especificadas”. Apesar da funcionalidade, eficiência e confiabilidade influenciarem na 

usabilidade do sistema, no ponto de vista da norma um atributo de qualquer outra 

característica não pode ser enquadrado dentro de usabilidade. Suas sub-

características são: inteligibilidade, apreensibilidade, operacionalidade, atratividade e 

conformidade relacionada à confiabilidade. 

A eficiência é definida como a “capacidade do produto de software de apresentar 

desempenho apropriado, relativo à quantidade de recursos usados, sob condições 

especificadas”. Suas sub-características são: comportamento em relação ao tempo, 

utilização de recursos e conformidade relacionada à eficiência. 

A manutenibilidade é definida como a “capacidade do produto de software de ser 

modificado”. As modificações podem incluir “correções, melhorias ou adaptações de 

software devido a mudanças no ambiente e nos seus requisitos ou especificações 

funcionais”. Suas sub-características são: analisabilidade, modificabilidade, 

estabilidade, testabilidade e conformidade relacionada à manutenibilidade. 
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A portabilidade é definida como a “capacidade do produto de software de ser 

transferido de um ambiente para outro”. Suas sub-características são: 

adaptabilidade, capacidade de ser instalado, coexistência, capacidade para substituir 

e conformidade relacionada à portabilidade. 

3.2.1.2 Uso da norma NBR ISO/IEC 9126-1 na avaliação de componentes de 

software 

O modelo de qualidade da norma, na forma em que é proposto, é de difícil aplicação 

para o caso de componentes de software, necessitando de algumas modificações 

(ALVARO, 2005a; TORCHIANO, 2002; BERTOA, 2002). Para isso, deve levar em 

consideração as particularidades para esse tipo de produto. 

Por exemplo, o modelo proposto por Alvaro et al. (2005d), que é uma adaptação do 

modelo da norma ISO/IEC 9126, acrescenta a capacidade de reuso do componente 

e a sua dependência em relação a outros componentes, que são fatores importantes 

para esse tipo de produto. 

Bertoa e Vallencilo (2002) também contribuem com seu modelo de qualidade 

baseado na norma ISO/IEC 9126, propondo um conjunto de atributos e suas 

correspondentes métricas para a avaliação de componentes COTS. Em outro 

trabalho, eles propõem e avaliam os atributos de usabilidade de componentes, 

também com base na ISO/IEC 9126 (BERTOA; VALLENCILO, 2005). 

Carvallo e Franch (2006) propõem uma extensão do modelo da norma, adicionando 

características e sub-características relacionadas com aspectos não técnicos, como 

licenciamento, reputação do fornecedor, entre outros, com a finalidade de fornecer 

suporte ao processo de seleção de COTS. 

Apesar da ISO/IEC 9126 ser uma referência importante, ela não é o único ponto de 

partida para a geração de modelos de qualidade. Meyer (2003) descreve uma 

versão preliminar de um modelo de qualidade original, para ser utilizado na 

certificação de componentes comerciais e de código aberto disponíveis no mercado. 

Já Torchiano (2002), levantou com estudantes um conjunto de atributos importantes 

para a caracterização de COTS. 
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3.2.2 Modelo de qualidade de componentes de Alvaro et al., 2005 

O modelo proposto por Alvaro et al. (2005a; 2005b; 2005c; 2005d) é baseado na 

norma ISO/IEC 9126-1 (ABNT, 2003), e reúne as características de qualidade 

importantes para a certificação de componentes de software. 

A Tabela 1 apresenta as características de qualidade que compõem o modelo de 

qualidade de componentes de Alvaro et al. As sub-características estão classificadas 

entre as observáveis durante o tempo de execução (runtime) de sistemas que 

utilizam o componente e as observáveis durante o ciclo de desenvolvimento de 

sistemas que utilizam o componente. 

Tabela 1: Modelo de qualidade de componentes (ALVARO et al., 2005) 

Características Sub-características 
(Runtime) 

Sub-características 
(ciclo de vida) 

Funcionalidade Acurácia 
Segurança 

Adequação 
Interoperabilidade 
Conformidade 
Self-contained 

Confiabilidade Tolerância a falhas 
Recuperabilidade 

Maturidade 

Usabilidade Configurabilidade Inteligibilidade 
Apreensibilidade 
Operacionalidade 

Eficiência Tempo 
Uso de recursos 
Escalabilidade 

 

Manutenibilidade Estabilidade Modificabilidade 
Analisibilidade 
Testabilidade 

Portabilidade Implantabilidade Adaptabilidade 
Facilidade de substituir 
Reusabilidade 

O conjunto de características apresentado no padrão ISO/IEC 9126-1 foi adaptado 

visando o suporte à análise de componentes de software de forma mais adequada. 

Como resultado, foram adicionadas quatro novas sub-características (self-contained, 

configurabilidade, escalabilidade e reusabilidade), foi renomeada uma das sub-

características presentes no modelo original (instalabilidade foi renomeada como 
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implantabilidade) e foi retirada uma sub-característica (analisabilidade), considerada 

irrelevante para o contexto. 

3.2.3 Modelo de qualidade de Meyer (2003) 

O objetivo do autor, ao elaborar este framework, é o de desenvolver a partir dele um 

padrão para a certificação de componentes de software disponibilizados no 

mercado, comerciais ou de código-aberto. Nesses casos, é descartado obter provas 

das propriedades levantadas, pela inviabilidade de se aplicar métodos formais em 

sofware que não foi desenvolvido com essa meta. Sua proposta é gerar modelos de 

qualidade com requisitos que um componente de qualidade deve ter. Esses 

requisitos são definidos na forma de propriedades, divididas em cinco categorias de 

qualidade. Dependendo da conformidade de um componente de acordo com essas 

propriedades, determina-se o seu nível de qualidade dentro da categoria. A Tabela 2 

apresenta os elementos deste framework. As categorias definidas por Meyer são: 

• A categoria “Aceitação” procura responder à pergunta “Quem mais está 

utilizando este produto?”, e avaliar o grau de sucesso de reuso do 

componente no mercado. 

• A categoria “Comportamento” avalia a precisão e completude da 

documentação referente à funcionalidade do componente. Quanto mais 

precisa for essa documentação, melhor o usuário poderá prever o 

comportamento do componente ao ser integrado ao sistema final. 

• A categoria “Restrições” agrupa diversas propriedades referentes ao 

desempenho de componentes. Informações como disponibilidade, tempo de 

resposta e segurança são importantes no momento da qualificação de um 

componente. 

• A categoria “Design” possui considerações referentes às técnicas e aos 

princípios utilizados pelo fornecedor durante o desenvolvimento do 
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componente. Informações, como a utilização ou não de regras sistemáticas 

para a definição da interface, ou a cobertura dos casos de testes aplicados 

pelo fornecedor, influenciam na confiança do usuário em relação ao 

componente. 

• A categoria “Extensão” avalia a flexibilidade do componente para ser 

adaptado em diferentes ambiente e para ter seu comportamento modificável 

de acordo com a sua aplicação final. 

Tabela 2: Framework ABCDE para um modelo de qualidade de componentes 
(MEYER, 2003) 

Aceitação (Acceptance) 
 A.1 Algum reuso atestado 
 A.2 Reputação do fornecedor 
 A.3 Avaliações publicadas 

Comportamento (Behavior) 
 B.1 Exemplos 
 B.2 Documentação de uso 

B.3 Documentação das 
condições de uso para 
comportamento adequado 
(pré-condições) 

 B.4 Algumas pós-condições 
 B.5 Todas as pós-condições 
 B.6 Invariâncias observáveis 

Design 
D.1 Documentação precisa das 

dependências 
D.2 Regras consistentes de API 
D.3 Regras estritas de projeto 
D.4 Casos de testes extensivos 
D.5 Provas de algumas 

propriedades 
D.6 Provas das pré-condições, 

pós-condições e invariâncias 
 

  

Restrições (Constraints) 
 C.1 Especificação da 
plataforma 
 C.2 Facilidade de uso 
 C.3 Tempo de resposta 
 C.4 Ocupação de memória 
 C.5 Requisitos de banda 
 C.6 Disponibilidade 
 C.7 Segurança 

Extensão (Extension) 
E.1 Portável entre plataformas 
E.2 Mecanismos para adição 
E.3 Mecanismos para 

redefinição 
E.4 Flexibilidade para ter o 

comportamento modificado 
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3.2.4 Outras aplicações de modelos de qualidade na avaliação de 

componentes e produtos COTS 

Além dos trabalhos de Alvaro et al. (2005) e Meyer (2003), existem outros estudos 

relevante sobre modelos de qualidade para componentes de software. 

Washizaki, Yamamoto e Fukazawa (2003) definiram um conjunto de métricas e 

atributos para a avaliação da reusabilidade de componentes de software com código 

fechado, baseado na limitação de dados acessíveis sobre esses componentes. Os 

atributos propostos podem ser medidos em componentes de software desenvolvidos 

na tecnologia JavaBeans. Para cada métrica definida, os autores definiram intervalos 

de confiança. Se a medida de um atributo estiver dentro do intervalo de confiança, 

entende-se que o desempenho do produto é bom. 

Franch e Carvallo (2003) propõem um método para a construção de modelos de 

qualidade baseados na norma ISO/IEC 9126-1 para produtos COTS, como sistemas 

ERP e bibliotecas de funções gráficas ou de dados. Este método consiste de sete 

passos para a construção de um modelo de qualidade: Definir o domínio, Determinar 

as sub-características de qualidade, Definir uma hierarquia de sub-características, 

Decompor as sub-características em atributos, Decompor atributos derivados em 

atributos básicos, Denominar relacionamento entre os elementos de qualidade e 

Determinar métricas para os atributos. 

Goulao e Abreu (2004) definem um método para avaliar e comparar diferentes 

técnicas e modelos de qualidade. Essa comparação é baseada em cinco aspectos: 

escopo, propósitos, técnicas, destaques e maturidade. No trabalho, eles aplicam 

esse método para avaliar diferentes trabalhos na literatura (BERTOA et al., 2002; 

GILL et al., 2003; DUMKE et al., 2000; BOXAL et al., 2004; WASHIZAKI et al., 2003; 

GILL et al., 2004; SEDIGH-ALI et al., 2001; SEKER, 2004; HOEK et al., 2003). 

Port e Chen (2004) propuseram um processo sistemático para a avaliação e seleção 

de atributos de qualidade em um processo de avaliação. Este processo tem a 

finalidade de reduzir os riscos de erro em um projeto decorrentes da utilização de 

componentes COTS de baixa qualidade, mas sem negligenciar o risco de atraso do 

projeto pelo excesso de esforço gasto nessa avaliação. Este processo consiste em 
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avaliar a importância e o esforço relativos de diversos atributos de qualidade, 

selecionados na literatura relacionada, e optar pelos atributos com a melhor relação 

custo-benefício. 

Bertoa e Vallecillo (2005) definiram um conjunto de atributos de qualidade 

relacionados à usabilidade de componentes de software e avaliou cada uma, 

determinando sua relevância para cada sub-característica da usabilidade de acordo 

com o modelo de qualidade da norma ISO/IEC 9126-1. Em seu método de avaliação 

de atributos, eles mediram a correlação de cada atributo com valores de seis 

variáveis: Usabilidade Percebida Diretamente, Usabilidade Percebida Indiretamente, 

Inteligibilidade Objetiva, Apreensibilidade Objetiva, Operacionalidade Objetiva e 

Usabilidade Objetiva. Os valores dessas variáveis foram obtidos por meio de 

questionários respondidos por participantes de experimentos. Desta forma, eles 

conseguiram medir a relação entre os atributos definidos, medidos objetivamente, 

com a percepção de usabilidade subjetiva dos participantes dos experimentos. 

3.2.5 Níveis de especialização de modelos de qualidade 

Um modelo de qualidade especializado para componentes de software pode sofrer 

novas especializações, com o objetivo de atender os objetivos particulares de cada 

situação, ou conjunto de situações. De acordo com seu objetivo, modelos podem 

diferir no nível de rigor, ou então incluir atributos e fatores de qualidade que sejam 

particularmente significativos para um determinado domínio ou tecnologia. 

Botella (2002) classifica modelos de qualidade em diferentes tipos: livre de contexto, 

específico a uma categoria de produtos (ferramentas para comunicação, 

compiladores), específico para um domínio (servidores de e-mail, bibliotecas para 

aplicações matemáticas), específico a um tipo de organização (empresas grandes 

ou pequenas) e modelos finais (específico para uma avaliação particular).  

Essa divisão representa um possível método para a criação de modelos concretos, 

ou seja, modelos que tenham todos os seus atributos definidos. Neste caso, 

conforme o nível de especialização aumenta, é maior a granularidade dos fatores de 
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qualidade. No final da cadeia, o modelo final é aquele que possui os atributos 

utilizados durante uma avaliação. 

Um modelo pode ser especializado para uma tecnologia específica, definindo 

atributos mais adequados. Por exemplo, Washizaki (2003) apresenta um modelo de 

qualidade específico para a arquitetura de componentes JavaBeans, contendo 

atributos relacionados à reusabilidade. Os atributos propostos levam em 

consideração as boas práticas pregadas para o desenvolvimento deste tipo de 

componente, e são aferidos de forma direta quando se usa essa tecnologia. 

3.3 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE COMPONENTES DE SOFTWARE 

Nesta seção é apresentada a norma NBR ISO/IEC 14598 e propostas de processo 

de avaliação no contexto de componentes de software. 

3.3.1 Norma NBR ISO/IEC 14598 

A série de normas NBR ISO/IEC 14598 (ABNT, 2001) apresenta orientações e 

requisitos para a realização de processos de avaliação da qualidade de produtos de 

software. As normas pretendem atender três situações: avaliação executada por 

projetistas, adquirentes do produto e avaliadores independentes, inclusive terceira 

parte. Essas situações são abordadas, respectivamente, pelas normas ISO/IEC 

14598-3, 14598-4 e 14598-5. Já a norma ISO/IEC 14598-2 contém orientações e 

requisitos para atividades relacionadas ao planejamento e à gestão de avaliações. 

Um processo de avaliação segundo a norma consiste de quatro etapas: 

estabelecimento dos requisitos da avaliação, seguido da especificação, projeto e 

execução da avaliação, como mostrado na Figura 6. Cada uma das etapas é 

descrita a seguir. 
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Figura 6: Visão geral do processo de avaliação de qualidade da norma NBR 
ISO/IEC 14598 (ABNT, 2001) 

Estabelecer os requisitos de avaliação consiste na definição de qual o propósito da 

avaliação (aceitação do produto, comparação entre concorrentes, selecionar entre 

alternativas, entre outros), qual o tipo de produto avaliado (intermediário ou final) e 

definir como será o modelo de qualidade utilizado. A definição do modelo de 

qualidade consiste em selecionar as características e sub-características relevantes 

para a avaliação, e escolher atributos de qualidade para cada sub-característica 

selecionada. Essa definição é feita de acordo com o propósito da avaliação. 

Na etapa de especificação da avaliação, são definidas as métricas utilizadas para a 

medição dos atributos do modelo de qualidade, definir para cada atributo as 

condições em que o seu valor é satisfatório ou não para os requisitos da avaliação e 

estabelecer procedimentos para julgar qual a qualidade do produto em relação a 

cada característica do modelo de qualidade. 

O projeto de avaliação consiste em produzir um plano de avaliação, que descreve os 

métodos de avaliação e cronogramas, a serem utilizados durante a execução da 

avaliação. 
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Finalmente, na etapa de execução da avaliação, os atributos do modelo de 

qualidade são medidos no produto, utilizando as métricas definidas. O nível de 

satisfação para cada medida é definido seguindo as condições determinadas na 

etapa de especificação da avaliação. Por fim, é feito o julgamento dos resultados, 

que é a execução do procedimento de julgamento de resultados determinado 

anteriormente. O resultado do julgamento é uma declaração de quanto o produto ou 

produtos satisfazem os requisitos de qualidade. Esse resultado será usado como 

base de uma decisão gerencial de acordo com o propósito da avaliação. 

3.3.2 Processo PECA 

Comella-Dorda et al. (2004) propõem um processo de avaliação de componentes 

COTS para serem utilizados em projetos de desenvolvimento de sistemas. Este 

processo tem partes derivadas do processo definido pelas normas da família 

ISO/IEC 14598 (ABNT, 2001), mas com adaptações realizadas de forma a ser mais 

adequado para produtos COTS. 

O nome PECA tem origem nas quatro principais atividades do processo de 

avaliação, como mostrado na Figura 7: 

• Planejamento da avaliação 

• Estabelecimento de critérios 

• Coleta de dados 

• Análise de dados 

A finalidade do processo é prover informações para a realização de tomadas de 

decisão referentes à aquisição de produtos COTS. Não faz parte deste processo a 

tomada de decisão em si. 
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Figura 7: Processo PECA para a avaliação de produtos COTS (COMELLA-
DORDA et al., 2004) 

Como mostrado na Figura 7, a execução das atividades não precisa ser feita 

sequencialmente. Dependendo dos resultados obtidos por cada atividade, como o 

surgimento de descobertas inesperadas ou resultados insuficientemente 

conclusivos, o fluxo do processo pode sair da seqüência principal. 

As entradas principais do processo são os produtos sob avaliação e os requisitos 

que devem ser cumpridos. Além disso, o processo prevê um guia de avaliação, que 

é um artefato que evolui de avaliação para avaliação. Neste guia, a organização 

documenta os procedimentos, técnicas e orientações para a realização das 

avaliações. Além disso, o guia é atualizado com novos conhecimentos adquiridos 

nas avaliações. 

As saídas do processo são: 

• Dossiê do produto. Documento que reúne a documentação do produto, além 

dos fatos descobertos pela avaliação, resultados obtidos e outro material 

explicativo e descritivo; 

• Registro da avaliação. Um documento que descreve a execução do processo 

de avaliação, contendo informações sobre a equipe de avaliadores e sobre a 

execução das tarefas; 
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• Sumário/ recomendação. Este documento inclui um sumário dos resultados 

obtidos pela avaliação, revelando aos interessados da avaliação qual a 

opinião da equipe de avaliação para auxiliar a tomada de decisão de 

aquisição. 

A definição das atividades do processo é feita pela descrição de tarefas contidas em 

cada uma, listadas na Tabela 3. O processo prevê que a execução dessas 

atividades é diferente dependendo de cada avaliação. Isso depende do tipo de 

produto avaliado, que pode ser simples ou complexo, além das expectativas em 

relação ao produto, que podem ter diferentes níveis de rigor. 

Tabela 3: Atividades e resumo de tarefas no processo PECA 

Atividade Tarefas 
Planejar avaliação Definir equipe, 

Identificar interessados, 
Estabelecer nível de aprofundamento, 
Identificar abordagem e recursos 

Estabelecer critérios Compilar/ negociar requisitos de 
avaliação 
Definir critérios 

Coletar dados Selecionar técnicas de medição, 
Projetar medições, 
Obter dados sobre produtos a partir das 
medições planejadas 

Analisar dados Consolidar dados 
Analisar e documentar resultados 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foram apresentados estudos e conceitos relacionados à avaliação de 

componentes de software. O conceito de modelo de qualidade é particularmente 

importante para este trabalho, pois é um dos elementos essenciais do processo de 

avaliação de componentes proposto.  

Os modelos de qualidade propostos por Alvaro et al. (2005) e Meyer (2003) foram 

considerados como duas  abordagens relevantes entre os trabalhos estudados 

relacionados com a avaliação de componentes. O primeiro modelo foi obtido da 
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modificação do modelo de qualidade da norma NBR ISO/IEC 9126, com o objetivo 

de melhor atender o caso específico de componentes de software; o segundo foi 

elaborado integralmente pelo autor. Estes e outros trabalhos que se baseiam no uso 

de modelos de qualidade para a avaliação de componentes, como Washizaki et al. 

2003 e Bertoa et al., 2002, foram influências para este trabalho. O processo de 

avaliação proposto, apresentado no próximo capítulo, consiste de um meio para 

utilizar esses modelos de qualidade em organizações que utilizam componentes de 

software fornecidos por empresas ou disponibilizados na Internet. 

Um outro trabalho relevante foi o PECA (COMELLA-DORDA et al., 2004) que é uma 

proposta de processo com o objetivo semelhante ao desta dissertação. As etapas 

que constituem o processo PECA são equivalentes às etapas do processo definido 

neste trabalho, pois ambos se basearam na norma NBR ISO/IEC 14598 (ABNT, 

2001). No entanto, o processo proposto se aprofunda mais no que diz respeito a 

modelos de qualidade para componentes de software.  
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4 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE COMPONENTES DE 

SOFTWARE FORNECIDOS POR TERCEIROS 

Nesta seção é apresentado o Processo de Avaliação de Componentes de Software 

fornecidos por Terceiros (PACST). Para isso, é feita inicialmente a apresentação dos 

requisitos que o processo deve atender. Em seguida, é descrito o meta-modelo de 

qualidade de componentes de software, a partir do qual serão gerados os modelos 

de qualidade utilizados nas avaliações de componentes. Finalmente, é feito o 

detalhamento das etapas do processo. 

4.1 PRÉ-REQUISITOS DO PROCESSO 

A definição do PACST levou em consideração os seguintes requisitos: 

1. O processo será utilizado para avaliações de componentes no 

desenvolvimento baseado em componentes; 

2. O processo não deve depender de ferramentas de apoio ou técnicas 

específicas; 

3. O processo deve ser flexível para atender diferentes propostas para modelos 

de qualidade de componentes de software; 

4. O processo deve permitir a reutilização de ao menos parte dos resultados da 

avaliação de um componente. 

Estes requisitos, detalhados a seguir, constituíram as metas que guiaram as 

decisões para a definição do processo PACST. 

O processo deve ser definido tendo em vista a sua utilização por consumidores de 

componentes de software de organizações que desenvolvem sistemas de software. 

São avaliados componentes desenvolvidos por terceiros – sejam comerciais, ou com 

licença de software livre. Pelo fato da avaliação ser realizada pelo consumidor do 

componente, entende-se que são conhecidos, ao menos em parte, os requisitos do 
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sistema em que o componente será integrado. Por outro lado, mesmo com a 

possibilidade de se avaliar componentes de código aberto, não serão incluídas no 

processo atividades que envolvam a modificação do código fonte dos componentes 

por motivos de correção ou melhoria. 

Uma possibilidade desconsiderada neste trabalho é a existência de uma 

organização dedicada à realização da avaliação, independente do consumidor e do 

fornecedor do componente avaliado. Neste tipo de cenário, a avaliação seria 

realizada sem considerar uma aplicação específica e a confiança nos resultados da 

avaliação seria baseada na credibilidade da organização que realiza a avaliação.  

O processo deve ser definido em alto nível, para possuir flexibilidade e permitir a 

aplicação em diferentes contextos. Tecnologias, ferramentas ou técnicas podem ser 

citadas com o objetivo de ilustrar a aplicação do processo, mas não podem ser 

criadas dependências. 

Um dos principais objetivos do processo é atender diferentes contextos e, para isso, 

não deve ser dependente de um modelo de qualidade específico. As necessidades 

do contexto da avaliação, como requisitos do sistema em desenvolvimento, diretrizes 

de qualidade da organização ou características particulares de uma tecnologia 

específica, são atendidas com a geração de modelos de qualidade especializado. 

Para isso, foi proposto um meta-modelo de qualidade genérico, que especifica os 

elementos e a estrutura de um modelo de qualidade, a partir da análise de propostas 

presentes na bibliografia considerada (ALVARO, 2005; MEYER, 2003; BERTOA, 

2002). 

Para aumentar a eficiência do processo, ele é elaborado tendo em vista a 

reutilização de seus produtos. Durante a avaliação de um componente, alguns dados 

levantados sobre o produto podem ser novamente utilizados se o mesmo 

componente for avaliado sob outro contexto. Além dos dados dos componentes 

avaliados, os modelos de qualidade também podem ser reutilizados, com ou sem 

modificações. 
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4.2 META-MODELO DE QUALIDADE 

Na seção 3.2 deste trabalho foram apresentados diferentes modelos de qualidade 

existentes na literatura para a avaliação de qualidade de software. Cada modelo de 

qualidade reúne um conjunto de características de qualidade que se deseja avaliar 

em um produto ou, em certos casos, em um componente de software. 

O Processo de Avaliação de Componentes de Software fornecidos por Terceiros, 

definido neste trabalho, considera que, para cada avaliação, é definido um modelo 

de qualidade adequado ao seu contexto. Este modelo pode ser obtido, por exemplo, 

através da adaptação de um dos modelos de qualidade presentes na literatura, 

modificação de um componente utilizado anteriormente ou construído integralmente, 

especificamente para o contexto da avaliação. Ele reúne apenas as características e 

atributos de importância dentro das necessidades da avaliação. 

O objetivo desta seção é definir um meta-modelo de qualidade que sirva de guia 

para geração sistematizada de modelos de qualidade e que permita um 

detalhamento estruturado dos seus atributos mensuráveis de qualidade. Para isso, 

serão apresentados inicialmente os conceitos principais relacionados à estrutura de 

modelos de qualidade, definindo quais são os elementos do modelo de qualidade e 

como deve ser definido um atributo de qualidade. Finalmente, será apresentado o 

meta-modelo, definido de acordo com os conceitos apresentados. 

4.2.1 Elementos do modelo de qualidade 

O modelo de qualidade é definido na norma NBR ISO/IEC 14598-1 (ABNT, 2001) 

como sendo um “conjunto de características e os relacionamentos entre elas, que 

fornecem a base para a especificação dos requisitos de qualidade e para a avaliação 

da qualidade”. Já um atributo de qualidade é definido pela norma NBR ISO/IEC 9126 

-1 (ABNT, 2003) como “propriedade mensurável, física ou abstrata, de uma 

entidade”. 



Processo de avaliação de componentes de software baseado no uso de modelos de qualidade  58 

 

A norma NBR ISO/IEC 9126-1 apresenta um exemplo de modelo de qualidade, 

definido através de características, que são categorias de atributos de qualidade de 

software. As seis características de qualidade de software definidas são: 

funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e 

portabilidade. Cada característica, por sua vez, é dividida em sub-características. 

Neste trabalho, o modelo de qualidade é definido como um conjunto de fatores de 

qualidade, que são categorias de atributos de qualidade. Cada fator de qualidade 

pode ser dividido em outros fatores de qualidade, formando uma estrutura 

hierárquica. Na parte mais baixa desta hierarquia estão os atributos de qualidade, 

que fazem parte de um fator de qualidade. No caso do modelo de qualidade da 

norma, as características e sub-características são fatores de qualidade. A Figura 8 

ilustra o relacionamento entre os elementos de um modelo de qualidade. 

 

Figura 8: Elementos de um modelo de qualidade 

Ainda, os modelos de qualidade podem ser classificados em abstratos e concretos. 

Um modelo de qualidade abstrato é aquele que não possui atributos e tem apenas o 

objetivo de servir de base para a geração de modelos de qualidade concretos. Este 

é o caso da primeira parte da norma ISO/IEC 9126, em que os atributos de 

qualidade de cada sub-característica não estão definidas. Um modelo de qualidade 

abstrato não pode ser utilizado diretamente em uma avaliação, por não ter definição 

dos atributos de qualidade que serão medidos. Os modelos de qualidade concretos 
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são aqueles gerados a partir de um modelo de qualidade abstrato ao definir os 

atributos, categorizados de acordo com os fatores de qualidade definidos. 

A categorização dos atributos em fatores de qualidade é opcional. Um modelo pode 

consistir de um conjunto de atributos, sem categorizar os atributos por fatores de 

qualidade. 

4.2.2 Atributo de qualidade 

Como citado anteriormente, a norma NBR ISO/IEC 9126-1 (ABNT, 2003) define 

atributo como “propriedade mensurável, física ou abstrata, de uma entidade”. Sendo 

a entidade em questão um componente de software, a soma do tamanho em bytes 

dos arquivos que compõem o componente, por exemplo, pode ser considerada 

como atributo. Outro exemplo é o tempo de resposta do componente para executar 

uma determinada tarefa. 

Neste trabalho, um atributo de um modelo de qualidade pode ser caracterizado nos 

seguintes aspectos: característica do contexto da avaliação que proporcionou a 

adição do atributo ao modelo, a métrica a ser utilizada, escopo ao qual pertence a 

medida obtida para o atributo, tipo de medição do atributo (direta ou indireta), fatores 

que influenciam nos valores obtidos pela medição e informações adicionais que 

podem complementar os resultados. Estes aspectos estão descritos a seguir. 

4.2.2.1 Característica do contexto da avaliação 

O modelo de qualidade deve ser definido de forma a conter apenas os atributos que 

possuam relevância para o contexto da avaliação. Por exemplo, o atributo 

compatível com a tecnologia X só fará sentido nos modelos de qualidade em 

projetos que utilizam esta tecnologia; o atributo capacidade para gerar arquivos no 

formato JPG terá relevância em avaliações de componentes cuja função esteja 

associada à geração de imagens e figuras. 
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Um atributo de qualidade é classificado de acordo com a característica do contexto 

da avaliação que justifique sua presença no modelo de qualidade. Esta característica 

de contexto pode uma tecnologia, uma função a ser desempenhada pelo 

componente, uma área de negócios, uma característica de arquitetura de sistema ou 

um requisito particular de um projeto específico. 

No caso em que uma avaliação de componentes candidatos para uso no 

desenvolvimento de um sistema possui uma arquitetura baseada em web, o modelo 

de qualidade é definido com os atributos Compatível com o navegador X e 

Compatível com o navegador Y. Os dois atributos estão associados à arquitetura 

baseada em web. 

Esta classificação facilita a reutilização de atributos em modelos de qualidade. Em 

caso de repetição de uma característica de contexto em diferentes avaliações, os 

atributos associados que foram definidos em avaliações anteriores podem ser 

reutilizados em uma nova avaliação. Por exemplo, se em uma avaliação de 

componentes para um sistema com arquitetura web foi definido o atributo compatível 

com o navegador X, a definição deste atributo pode ser reutilizada em outras 

avaliações em que é utilizado o mesmo tipo de arquitetura. 

Alguns atributos são genéricos a ponto de serem reutilizáveis para diversas 

avaliações, sem estarem restritos a uma característica do contexto. Por exemplo, o 

tempo de resposta é um atributo que pode estar presente nos modelos de qualidade 

de praticamente qualquer avaliação.  

A partir do projeto de pesquisa realizado para este trabalho, foi gerada a seguinte 

lista de tipos de característica de contexto: 

• Tecnologia: O conjunto das tecnologias do ambiente em que se deseja 

implantar o componente considerado influi nos atributos a serem 

considerados no modelo de qualidade. Um modelo de qualidade deve reunir 

atributos que permitam analisar se o componente apresenta o comportamento 

desejado em relação a cada uma dessas tecnologias. Além disso, as 

tecnologias utilizadas no próprio componente geram seus próprios atributos, 

que permitirão analisar, por exemplo, se as melhores práticas foram 

aplicadas. Por exemplo, para componentes em Java, pode ser avaliada a 
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documentação em Javadoc31, um formato padronizado para a descrição da 

API que, integrado aos aplicativos, facilita o acesso às informações durante a 

programação; 

• Função do componente: As funções de interesse na avaliação influenciam 

na escolha dos atributos para o modelo de qualidade. Estes atributos devem 

permitir a análise da qualidade do componente em relação ao desempenho 

da função desejada e a comparação de detalhes de seu funcionamento com 

outros componentes que realizam a mesma função, ou funções semelhantes. 

Como exemplo, se a função de interesse for de geração de gráficos, pode-se 

adicionar, ao modelo de qualidade, a informação sobre a capacidade para 

gerar diferentes tipos de gráficos, assim como a capacidade de configuração 

da aparência destes gráficos. Por outro lado, se os componentes analisados 

desempenharem a compactação e descompactação de arquivos, a avaliação 

pode considerar os formatos de arquivos com os quais os componentes 

trabalham e a taxa de compactação obtida para um arquivo especificado; 

• Área de negócios: A área de negócios em que o sistema em 

desenvolvimento será usado pode influir nos atributos de qualidade do 

modelo. Estes atributos revelam se o componente está de acordo com as 

necessidades específicas da área de negócio. Por exemplo, os sistemas na 

área médica geralmente possuem requisitos relacionados com a segurança 

de acesso dos dados dos pacientes, para possibilitar sigilo. Os componentes 

devem, então, ser avaliados de forma a verificar se permitem a criptografia de 

dados, além de possuir recursos para controle de acesso. 

• Característica de arquitetura de sistema: O modelo de qualidade deve 

conter atributos que permitem analisar se um componente atende às 

necessidades relacionadas às características de arquitetura do sistema em 

desenvolvimento. Por exemplo, para dois sistemas do tipo web, mesmo que 

desenvolvidos utilizando tecnologias diferentes, a compatibilidade do 

componente com os diferentes navegadores do mercado é um atributo que 

pode fazer parte do modelo de qualidade na avaliação dos componentes 

utilizados. 

                                            
31 http://java.sun.com/j2se/javadoc/ 
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• Requisitos do sistema final: Se a avaliação é realizada tendo em vista a 

utilização dos componentes em um sistema com características específicas, 

estas características devem estar presentes no modelo de qualidade. que 

avalie os componentes que serão integrados no seu desenvolvimento. Por 

exemplo, se for exigido do sistema a capacidade de exibição das mensagens 

em múltiplas línguas, este requisito deve ser observado também naqueles 

componentes que geram mensagens e textos ao usuário final. 

A Tabela 3 apresenta exemplos de características de contexto de avaliação e alguns 

atributos de qualidade associados. 

Tabela 4: Exemplos de características de contexto de avaliação e respectivos 
atributos de um modelo de qualidade 

Característica do contexto Exemplos de atributos relacionados 
Função do componente: 
geração de gráficos de 
barras 

Número máximo de barras permitido; 
capacidade de configuração da aparência 
(cores, fontes, tamanho, efeitos de sombra e 
gradiente, etc.); formatos de arquivo gerados 
(PNG, JPG, GIF). 

Função do componente: 
compactação de arquivos 

Suporte a cada formato de compactação 
padronizado (ZIP, RAR, TAR, etc.); proteção de 
dados; criptografia de dados. 

Tecnologia: ASP.NET, da 
Microsoft 

Compatibilidade com as diferentes versões de 
arcabouço .NET (1.1, 2.0, mono, 3.0); 
documentação disponível no formato integrado 
com a ferramenta de desenvolvimento. 

Área de negócios: dados 
médicos 

Mecanismos para sigilo de dados. 

4.2.2.2 Métrica 

Uma métrica consiste, de acordo com a norma NBR ISO/IEC 9126 -1 (ABNT 2003), 

de um método e de uma escala de medição para um atributo. A mesma norma 

define medição como o uso de uma métrica para atribuir um valor a um atributo de 

uma entidade, o qual pode ser um número ou uma categoria, obtido a partir de uma 

escala. O valor obtido por uma medição é chamado de medida. 
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Não é necessário que um atributo tenha uma métrica com escala de medição 

quantitativa. Por exemplo, um componente, para o atributo linguagem do programa 

fonte, receberá um valor qualitativo como C, COBOL ou Java. 

No caso do atributo tempo de resposta, o método consiste em medir o tempo levado 

desde a solicitação de início de uma operação até a obtenção de sua resposta, e a 

escala de medição deve ser uma unidade de tempo adequada. 

Neste trabalho, a métrica é classificada em um dos seguintes tipos, de acordo com a 

escala de medição: 

• Presença: Uma escala utilizada para atributos cujos elementos que 

representam podem estar presentes ou não no produto, recebendo um valor 

booleano. Um exemplo é a presença de algoritmo de criptografia; 

• Valor: Utilizada quando o atributo pode ser representado diretamente por um 

valor numérico, com uma unidade (exemplo, número de páginas, tamanho em 

bytes, segundos, etc.); 

• Taxa: Utilizada para porcentagens; 

• Nominal: Usado quando o atributo não pode ser representado por um valor 

numérico, apenas por um texto (por exemplo, tipo de licença de uso para 

componentes de software livre); 

• Codificação: Uma escala formada por um conjunto definido por categorias ou 

valores numéricos, que representa uma interpretação de um atributo a partir 

da medição direta de um ou mais atributos e que facilita a comparação de 

componentes em relação a um ou mais atributos. Por exemplo, a medida do 

atributo Capacidade de configuração de aparência pode ser considerada 

Insatisfatória, Satisfatória ou Ótima, dependendo da medição de outros 

atributos, como Capacidade de configuração de cores e Capacidade de 

configuração de fonte. Alternativamente, se o responsável pela definição do 

modelo de qualidade desejar, este atributo pode receber uma nota entre 0 a 

10. Nestes casos, o método de medida não é óbvio, e a métrica precisa definir 

uma forma objetiva para obter o resultado, como uma fórmula para o cálculo 

do valor, ou outra forma de regra; 
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• Curva: Certos atributos podem ser representados a partir de uma curva 

formada por medidas realizadas com a variação de um determinado valor nas 

condições da medida. Por exemplo, ao se medir o tempo de resposta diversas 

vezes, variando o número de usuários simultâneos, o formato da curva obtida 

é uma forma de avaliar a escalabilidade do componente. 

Os tipos de métrica Presença, Valor e Taxa foram identificados por Alvaro et al. 

(2005c). Os outros tipos foram criados neste trabalho de forma a permitir a 

classificação de métricas que não se encaixavam nos tipos propostos por Alvaro et 

al. 

4.2.2.3 Atributo básico e atributo derivado 

Um atributo pode ser básico ou derivado. O atributo básico é medido diretamente, ou 

seja, sua medição não depende da medida de qualquer outro atributo. O atributo 

derivado é aquele cuja medição é indireta, ou seja, sua medida é derivada da 

medida de outro ou de outros atributos. 

Por exemplo, em um modelo de qualidade da avaliação de componentes de geração 

de gráficos existe o atributo derivado Capacidade de configuração de aparência, que 

recebe um valor que pode ser Baixa, Média ou Alta. Para a medição deste atributo é 

necessário interpretar as medidas obtidas para os atributos básicos Capacidade de 

configuração de tamanho, Capacidade de configuração de fontes e Capacidade de 

configuração de cores. Para estes atributos, a medição é direta, pois basta verificar a 

documentação do componente. A métrica definida para o atributo capacidade de 

configuração de aparência deve estabelecer o método para se escolher o valor entre 

as opções disponíveis na escala. 
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4.2.2.4 Escopo do atributo 

Enquanto alguns atributos são definidos para um componente como um todo, outros 

são dependentes de cada função específica do componente. O escopo de um 

atributo define em qual dessas situações ele se enquadra. 

Para o presente trabalho, foram definidos os seguintes tipos de escopo: 

• Componente: O atributo está associado ao componente, e não muda ao se 

considerar suas funções. Exemplos: tamanho do código binário do 

componente, dependências do componente, número de páginas da 

documentação; 

• Função: O valor do atributo varia dependendo da função do componente, 

sendo necessário realizar medições para cada função avaliada. A avaliação 

individual de cada função permite distinguir casos em que a o atributo de 

qualidade não se comporta de forma uniforme em todo o componente. Por 

exemplo, a qualidade da documentação de uma biblioteca para controles para 

páginas web pode ser diferente para cada controle disponibilizado. Outro 

exemplo é o caso do tempo de resposta, cuja medida é própria de cada 

função de um componente, exigindo uma medição para cada função. 

4.2.2.5 Dependências da medida 

Para alguns atributos, a observação apenas do valor obtido em sua medição não 

permite uma interpretação precisa da característica de um componente de software. 

Por exemplo, o valor de 5 segundos de tempo de resposta, obtido na execução de 

uma determinada função, não tem muito significado sem saber, com maior precisão, 

qual foi o poder de processamento do computador utilizado ou qual a quantidade de 

dados usados como entrada do processamento. 

Para cada atributo é necessário identificar quais são os fatores que influenciam os 

valores medidos, pois, sem esses dados, a medida obtida perde seu significado. 

Apenas é possível realizar medições para outros componentes para comparação de 
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valores, se as condições em que a medição foi realizada forem conhecidas com 

certo detalhe. 

4.2.2.6 Informações complementares 

Certos atributos necessitam de informações complementares para que o valor obtido 

em sua medição possa ser devidamente interpretado e ajude a melhorar a confiança 

sobre o resultado obtido. Como exemplo de informação complementar, pode-se citar 

o detalhamento do método utilizado para a medição, a descrição das fontes de 

informações utilizadas na medição do atributo, entre outros. 

O valor de um atributo cujo valor é obtido de forma subjetiva está sujeito a ser 

contestado por outras pessoas e, neste caso, a justificativa do avaliador para o 

resultado informado é importante. 

Algumas métricas do tipo codificação e do tipo presença podem exigir alguma 

informação extra para sua interpretação. Por exemplo, o atributo que verifica a 

presença de mecanismos de controle de acesso pode ser complementado com a 

descrição destes mecanismos. Pode-se ainda citar o caso de atributo que verifica a 

compatibilidade do componente com alguma tecnologia, onde se utiliza uma escala 

codificada com as opções “compatível”, “necessita adaptações” e “incompatível”; se 

o valor do atributo for “necessita adaptações”, pode-se acrescentar uma descrição 

de como essas adaptações devem ser feitas, ou a fonte desta informação. 

4.2.3 Meta-modelo de qualidade de componente 

O meta-modelo de qualidade foi criado com o objetivo de padronizar os termos a 

serem utilizados na definição de atributos de qualidade e, principalmente, na 

definição de modelos de qualidade para a avaliação de componentes de software. 

Para isso, os elementos de modelos de qualidade e seus relacionamentos, descritos 

na seção 4.2.1, e os atributos de qualidade, descritos na seção 4.2.2, foram 
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compostos no diagrama da Figura 9, que representa o meta-modelo de qualidade 

para a avaliação de componentes de software. 

A Tabela 5 e a  

Tabela 6 apresentam um exemplo de modelo de qualidade, definido de acordo 
com o meta-modelo. A Tabela 5 apresenta os atributos de qualidade que 
compõem o modelo de qualidade do exemplo, agrupados em fatores de 
qualidade. A  

Tabela 6 é a definição de um atributo de qualidade deste modelo, conforme os 

aspectos descritos na seção 4.2.2. 

O Processo de Avaliação de Componentes de Software fornecidos por Terceiros, 

descrito neste capítulo, foi definido de forma a permitir o uso de qualquer modelo de 

qualidade que possua uma estrutura semelhante à representada pelo meta-modelo e 

que tenha atributos descritos conforme os aspectos listados na seção 4.2.2. 

 

Figura 9: Meta-modelo de qualidade de componente 
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Tabela 5: Exemplo de modelo de qualidade 

Fatores de 
qualidade 

Atributos de qualidade 

Funcionalidade • Capacidade de configuração da aparência 
• Capacidade de configuração de cores 
• Capacidade de configuração de fonte 
• Capacidade de configuração de tamanho 

Reusabilidade • Tempo para configuração inicial do componente 
• Tempo para a geração de protótipo 
• Exemplos demonstrativos na documentação 
• Proporção das funções com exemplos 

Eficiência • Tempo de resposta 
• Tamanho do arquivo gerado 
• Tempo de resposta X quantidade de dados 

Portabilidade • Suporte a aplicações web 
• Suporte a aplicações desktop 

 

Tabela 6: Exemplo de definição de atributo de qualidade 

Nome Capacidade de configuração de tamanho 
Descrição Indica a capacidade do componente de oferecer 

opções para a configuração do tamanho do gráfico. 
Característica do 
contexto associada 

Função do componente (gerador de gráficos) 

Métrica Codificado (Total/ Limitado/ Nenhuma) 
O valor da medida recebe: 
• “Total” se o componente permite escolher 

qualquer largura e altura dos gráficos gerados; 
• “Limitado” se existir alguma limitação quanto à 

configuração de tamanho; 
• “Nenhuma” se nenhuma configuração de 

tamanho pode ser feita. 
Medida direta/ derivada Direta 
Escopo Componente 
Dependências da medida Nenhuma 
Informações 
complementares 

Caso o valor seja “Limitado”, documentar quais são 
as limitações detectadas. 
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4.3 VISÃO GERAL DO PROCESSO 

O Processo de Avaliação de Componentes de Software fornecidos por Terceiros 

(PACST) tem a finalidade de determinar a qualidade de componentes de software 

fornecidos por terceiros antes de seu uso no desenvolvimento de sistemas. Isto é 

obtido por meio de medições de atributos de qualidade, definidos em um modelo de 

qualidade gerado de acordo com os componentes avaliados e o sistema que será 

desenvolvido. Desta forma, a reutilização de componentes avaliados torna-se mais 

eficiente, pois os resultados obtidos pelo PACST podem aumentar a confiança na 

qualidade por parte de seus usuários. 

O PACST está apresentado na Figura 10, na notação BPMN. Os elementos 

principais do BPMN estão descritos no Anexo A deste documento. Uma descrição 

resumida das etapas do processo está apresentada a seguir: 

• Definição do contexto da avaliação: Nesta etapa, os objetivos e os requisitos 

da avaliação são analisados e consolidados em um artefato chamado 

Descrição do Contexto da Avaliação, que será utilizado em etapas 

posteriores; 

• Definição do modelo de qualidade: Nesta etapa é definido o modelo de 

qualidade que será utilizado ao longo da avaliação. Isso pode ser feito 

escolhendo-se um modelo de qualidade existente, ou com a geração de um 

novo modelo de qualidade, adequado às necessidades do contexto da 

avaliação. 

• Definição das regras para interpretação de dados: Nesta etapa, é definida a 

forma de interpretação das medidas obtidas durante a avaliação para cada 

atributo de qualidade, no final do processo de avaliação. Isso é feito com a 

definição de regras que determinam se um componente cumpre os requisitos 

mínimos do contexto da avaliação, e permitem comparar a qualidade de 

componentes a partir dos valores dos atributos do modelo de qualidade; 

• Planejamento da avaliação: Nesta etapa são definidos os métodos que serão 

utilizados para a medição dos atributos do modelo de qualidade final. 

Também devem ser identificados os produtos que servirão de fonte de dados 
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para a avaliação, como documentação disponibilizada pelo fornecedor do 

componente e relatórios de avaliações realizadas anteriormente. No caso de 

ser necessária a realização de testes, os casos de testes devem ser 

especificados; 

• Execução da avaliação: Nesta etapa as medições são realizadas, por meio de 

inspeções e testes, e os resultados são documentados no relatório de 

avaliação; 

• Análise dos resultados: A partir das medições obtidas, é realizada uma 

análise utilizando as regras para interpretação de dados. As conclusões desta 

avaliação são inseridas na versão final do relatório de avaliação. 

A descrição detalhada das etapas é apresentada mais adiante. 
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Figura 10: Visão geral do Processo de Avaliação de Componentes de Software 
fornecidos por Terceiros (PACST) 
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4.4 PAPÉIS DOS PARTICIPANTES 

Existem seis papéis para o PACST, sendo possível que uma pessoa assuma mais 

de um papel dentro do processo. São eles: 

• Analista de avaliação: Define e analisa os atributos de qualidade a serem 

analisados durante a avaliação e interpreta os dados obtidos; 

• Projetista da avaliação: Planeja a avaliação, determinando as fontes, a 

serem consultadas para o levantamento de dados, e os atributos a serem 

medidos através de testes;  

• Engenheiro de testes: Planeja os testes a serem realizados e define a 

classificação de testes (manuais ou automatizados) e os procedimentos de 

testes; 

• Projetista de testes: É responsável pela implementação de protótipos e pela 

definição dos testes automatizados;  

• Testador: É responsável pela realização de testes; 

• Analista de qualidade: É responsável pelo levantamento de dados de 

qualidade que não são obtidos a partir de testes. 

4.5 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

Tem-se, a seguir, a descrição das etapas do Processo de Avaliação de 

Componentes de Software fornecidos por Terceiros: 

• Definição do Contexto de Avaliação; 

• Definição do Modelo de Qualidade; 

• Definição das Regras de Interpretação de Medidas; 

• Planejamento da Avaliação; 
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• Execução da Avaliação; 

• Análise dos Resultados. 

4.5.1 Definição do Contexto da Avaliação 

A primeira etapa da avaliação é a Definição do Contexto da Avaliação, que consiste 

em analisar e descrever o contexto de avaliação. Isso significa responder as 

seguintes questões: 

• A avaliação será realizada para comparar componentes semelhantes, ou 

simplesmente realizar uma avaliação da qualidade de um único componente? 

• Quais são os componentes avaliados? Qual a versão analisada, qual a data 

de seu lançamento, quem desenvolveu? 

• Qual o destino de uso para os componentes em avaliação? Existem requisitos 

específicos para um sistema de software em particular, ou área de negócios, 

que devem ser observados durante a avaliação? 

• Qual o tempo e recursos disponíveis para a avaliação? 

O Analista de avaliação gera o artefato Descrição do Contexto da Avaliação, em que 

são documentadas informações sobre a avaliação e sobre os componentes 

avaliados. As informações esperadas são: 

• Identificação do componente, ou dos componentes que serão avaliados, com 

a respectiva versão; 

• Dados já conhecidos sobre cada componente, como website do fornecedor e 

do próprio componente; 

• Descrição do objetivo da avaliação, ressaltando se o objetivo é selecionar um 

componente entre diferentes opções de componentes que realizam o mesmo 

tipo de função, levantar dados de qualidade de um ou mais componentes, ou 

determinar se um componente cumpre os requisitos necessários para ser 

utilizado em projetos dentro da organização; 
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• Descrição dos requisitos necessários para os componentes avaliados, os 

quais devem ser atendidos para sua utilização dentro do escopo definido. 

Devem ser descritos os requisitos funcionais (por exemplo, em uma avaliação 

para componentes de geração de imagens, um requisito pode ser a 

capacidade de geração em um determinado formato de arquivo) e não 

funcionais (como requisitos em relação à segurança, desempenho, entre 

outros aspectos de qualidade); 

• Descrição de diretrizes para a realização da avaliação. Deve-se informar se 

existem modelos de qualidade já definidos para a organização. Também 

devem ser registradas orientações para a definição do modelo de qualidade, 

como uma lista de fatores de qualidade e atributos já identificados; 

• Descrição da equipe da avaliação de componente. Informações sobre os 

participantes, como capacitação de cada integrante e tempo de experiência; 

devem acompanhar os artefatos resultantes da avaliação, já que servem 

como base para a credibilidade dos resultados. 

A Descrição do Contexto da Avaliação consiste da Descrição do contexto de 

avaliação e dos Detalhes dos componentes avaliados e a sua proposta pode ser 

encontrada no Apêndice A. 

4.5.2 Definição do Modelo de Qualidade 

Após a Definição do Contexto de Avaliação, o Analista de avaliação define o modelo 

de qualidade a ser utilizado. Isso significa selecionar os atributos dos componentes a 

serem medidos, detalhar cada atributo de acordo com os aspectos do meta-modelo 

de qualidade e, opcionalmente, definir fatores de qualidade para agrupar os atributos 

do modelo. 

A entrada para esta etapa é o artefato Descrição do Contexto da Avaliação, cujo 

conteúdo fornece a base para as decisões a serem tomadas nesta etapa. 

Opcionalmente, o Analista de avaliação também pode consultar modelos de 
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qualidade gerados em avaliações anteriores para facilitar a definição do novo 

modelo. 

As atividades desta etapa estão descritas a seguir. 

4.5.2.1 Seleção dos atributos de qualidade 

Como apresentado em 4.2.2.1, a definição dos atributos é feita baseada nas 

características do contexto da avaliação: os requisitos do sistema em 

desenvolvimento, as tecnologias em uso, os recursos e o tempo disponíveis e a 

funcionalidade a ser desempenhada pelos componentes avaliados. 

Para cada característica do contexto, o analista de avaliação define alguns atributos 

de avaliação importantes, baseando esta decisão em fatores como experiência 

obtida na participação de projetos e, se disponível, no conhecimento e 

documentação acumulados de avaliações anteriores. 

O levantamento de atributos deve ser feito analisando as características do contexto 

de forma conjunta, pois a combinação das características pode determinar se um 

atributo é relevante ou não. Por exemplo, a compatibilidade com navegadores de 

Internet, um atributo geralmente presente em avaliações para projetos de sistemas 

com arquitetura web, não tem relevância se a funcionalidade do componente não 

influencia na interface com o usuário, como no caso de componentes relacionados a 

alguma regra de negócio ou no tratamento de dados. 

4.5.2.2 Definição de um atributo de qualidade 

Além do nome e da descrição, cada atributo de qualidade é definido seguindo o 

meta-modelo de qualidade, descrito no item 4.2.2: 

• Identificar a característica do contexto que motivou a adição do atributo ao 

modelo de qualidade; 
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• Definir a métrica, identificando o tipo de métrica, a escala utilizada e 

orientações para a realização da medição; 

• Determinar se o atributo tem uma medida direta ou derivada. No caso de 

atributos de medida derivada, deve-se identificar os dados a partir dos quais a 

medida é obtida; 

• Determinar se o atributo tem medida associada ao escopo de componente ou 

ao escopo de função; 

• Identificar os fatores que influenciam o resultado da medida, ou seja, as 

dependências da medida; 

• Identificar as informações complementares que serão úteis na interpretação 

do resultado da medida do atributo. 

A Tabela 7 mostra um exemplo de definição de atributo de qualidade. Para este 

exemplo foi utilizado um modelo presente no Apêndice A deste documento. 

Tabela 7: Exemplo de definição de atributo de qualidade 

Nome Capacidade de configuração de tamanho 
Descrição Indica a capacidade do componente de oferecer 

opções para a configuração do tamanho do gráfico. 
Característica do 
contexto associada 

Função do componente (gerador de gráficos) 

Métrica Codificado (Total/ Limitado/ Nenhuma) 
O valor da medida recebe: 
• “Total” se o componente permite escolher 

qualquer largura e altura dos gráficos gerados; 
• “Limitado” se existir alguma limitação quanto à 

configuração de tamanho; 
• “Nenhuma” se nenhuma configuração de 

tamanho pode ser feita. 
Medida direta/ derivada Direta 
Escopo Componente 
Dependências da medida Nenhuma 
Informações 
complementares 

Caso o valor seja “Limitado”, documentar quais são 
as limitações detectadas. 
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4.5.2.3 Classificação de atributos por fatores de qualidade 

Opcionalmente, o analista de avaliação pode organizar o seu modelo de qualidade, 

agrupando seus atributos de acordo com o fator de qualidade correspondente. 

O modelo de qualidade da norma ISO/IEC 9126-1 define características e sub-

características que podem ser utilizadas para esse fim. O modelo proposto por 

Alvaro et al. (2003) é uma alternativa interessante, por ser uma adaptação do 

modelo da norma ISO/IEC 9126-1 para o caso específico de componentes de 

software. 

4.5.3 Definição das Regras de Interpretação de Medidas 

Uma vez definidas as medições a serem realizadas nos componentes avaliados, é 

necessário definir como os valores obtidos serão analisados durante a avaliação. 

Isso é feito a partir do Modelo de qualidade e a Descrição do Contexto da Avaliação 

pelo Analista de avaliação. 

O modelo de qualidade final determina os atributos que devem ser medidos, como 

por exemplo tempo de resposta do componente, ou número de páginas da 

documentação. No entanto, os valores lidos devem ser interpretados de acordo com 

o objetivo da avaliação. As regras de interpretação definem como deve ser feita a 

análise da medida de cada atributo de qualidade. 

As regras são utilizadas para atribuir uma pontuação entre zero e um ao 

componente para cada atributo do modelo de qualidade. Esta pontuação representa, 

de uma forma quantitativa, o desempenho do componente considerando um atributo 

específico, e é utilizada para comparar a qualidade entre componentes. 

A transformação em pontos de uma medida feita na métrica definida para o atributo 

é particularmente útil quando a escala não é de fácil comparação. Por exemplo, 

enquanto é fácil comparar o tempo de resposta de dois componentes, o mesmo não 

se pode dizer sobre o tipo de licença de uso de um componente, que é um atributo 
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com escala de medida nominal. Uma regra atribuiria para cada valor conhecido 

deste atributo uma pontuação, para permitir a comparação. 

Além da pontuação, as regras também definem o peso da importância de um 

atributo entre os outros atributos do modelo de qualidade, de acordo com o contexto 

da avaliação. 

A atribuição de pesos permite obter uma pontuação final do desempenho de um 

componente, que é o somatório da multiplicação do peso do atributo pela sua 

pontuação. Esta pontuação final é usada para a comparação do desempenho geral 

de componentes avaliados. 

Finalmente, as regras definem os requisitos mínimos, se existirem, para os atributos 

de qualidade. Se um componente não obedecer aos requisitos mínimos para um ou 

mais atributos de qualidade, ele será reprovado na avaliação, independente do 

resultado para os demais atributos. 

A Tabela 8 contém exemplos de regras de interpretação, utilizando o modelo de 

formato proposto presente no Apêndice A deste documento.  

Tabela 8: Exemplos de regras de interpretação de valores medidos 

Atributo de 
qualidade 

Peso Regra de pontuação Condições mínimas 

Capacidade de 
configuração de 
tamanho 

2 Total: 1 ponto 
Limitado: 0,5 ponto 
Nenhuma: 0 ponto 

Limitado 

Tempo de resposta 5 Menor valor recebe 1, 
demais recebem pontos 
proporcionais ao valor. 

- 

 

As regras de interpretação, assim como o próprio modelo de qualidade, podem ser 

reutilizadas em diferentes projetos, e podem sofrer modificações necessárias de 

acordo com o contexto da avaliação. 

Essas regras serão utilizadas ao final do processo de avaliação, na etapa de Análise 

dos resultados, após a Execução da avaliação. 
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4.5.4 Planejamento para a Avaliação 

Uma vez definidos os atributos do modelo de qualidade, que serão medidos, e como 

as medidas de cada atributo serão interpretadas, é necessário planejar a execução 

da avaliação. Nesta etapa são definidos os métodos a serem utilizados para a 

realização das medições. Os participantes desta etapa são o Projetista de avaliação 

e o Engenheiro de testes. 

Existem dois tipos de métodos para a realização das medições: 

• Realização de testes; 

• Inspeção de documentos, código fonte e outros produtos. 

Nesta etapa, para cada atributo, o Projetista de avaliação determina se a medição 

será feita por testes ou pela inspeção de documentos, código fonte e outros 

produtos. No segundo caso, o Projetista também é responsável por identificar e 

reunir o conjunto de documentos e produtos que serão inspecionados. 

Uma possível fonte de dados são relatórios gerados de avaliações realizadas 

anteriormente. Se um ou mais atributos de um componente já foram medidos 

anteriormente, e não existirem fatores que justificam a repetição da medição, o 

Projetista de avaliação pode optar pela reutilização da medida já realizada, 

economizando o tempo e recurso que seriam gastos em uma nova medição. Fatores 

que justificam uma nova medição para atributos são: a capacidade da equipe de 

testes, as características do hardware utilizado e as tecnologias utilizadas. Se novos 

componentes estão sendo avaliados para a comparação com um componente que já 

tenha dados de avaliações anteriores, estes fatores devem ser semelhantes para 

permitir a comparação entre os resultados. 

O Projetista de avaliação tem mais uma atribuição, que é identificar, para cada 

componente, as funções a serem consideradas durante a avaliação. Um 

componente pode possuir mais de uma função, mas não necessariamente todas 

serão analisadas na avaliação. Por exemplo, componentes para a geração de 

gráfico permitem a geração de diferentes tipos de gráficos, mas o contexto de 
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avaliação pode determinar que apenas uma parte deles será considerada na 

avaliação. 

Quando mais de uma função é identificada, isso significa que, para cada função, 

deve ser feita uma medição de atributos com escopo de função. Por exemplo, na 

avaliação de um componente gerador de gráficos, o atributo de tempo de resposta, 

que é de escopo de função, deve ser medido para cada tipo de gráfico selecionado. 

O Engenheiro de testes, por sua vez, define os casos de testes para os atributos 

medidos através de testes. Além disso, ele determina como será a execução dos 

testes, ou seja, quais testes serão automatizados ou manualmente e que 

ferramentas serão utilizadas. 

Durante a definição dos casos de testes, o Engenheiro de testes precisa dar atenção 

especial aos atributos com escopo de função e com dependências de medida. 

Como dito anteriormente, se mais de uma função for selecionada pelo Projetista de 

avaliação, os atributos com escopo de função devem ter medições independentes 

para cada função. 

As dependências de medida dos atributos devem ser consideradas na definição dos 

casos de testes. O Engenheiro de testes pode optar por utilizar um único cenário, 

definindo as condições das dependências da medida, ou utilizar vários cenários, com 

diferentes condições, quando for conveniente. Por exemplo, o tempo de resposta da 

geração de um gráfico de pontos é um atributo que tem como dependência de 

medida o número de pontos utilizados na reta gerada. O Engenheiro de testes pode 

definir casos de testes em que a diferença é apenas o número de pontos utilizados. 

O artefato gerado nesta atividade é o plano de avaliação, que deve conter: 

• Associação de cada atributo ao método de medição correspondente; 

• Identificação das funções que serão avaliadas para cada componente; 

• Detalhamento dos casos de testes a serem realizados; 

• Descrição do ambiente que será utilizado para os testes, detalhando 

informações sobre o hardware e a infra-estrutura. 

O Apêndice A deste documento contém modelos de tabelas para documentar parte 

deste artefato. A Tabela 9 e a Tabela 10 são exemplos da documentação da 
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associação dos atributos a seus respectivos métodos de medição e a identificação 

das funções avaliadas, respectivamente. Para a documentação dos casos de testes 

e da descrição do ambiente de testes, cabe à organização definir o formato a ser 

utilizado. 

Tabela 9: Exemplo de associação de atributos de qualidade com respectivos 
métodos de medição. 

Atributo Fonte dos dados 
Funcionalidade  
Configuração da aparência (Derivado) 
Configuração de cores Documentação (por função) 
Configuração de fonte Documentação (por função) 
Configuração de tamanho Documentação (por função) 
Portabilidade  
Suporte a aplicações web Documentação 
Suporte a aplicações desktop Documentação 

Tabela 10: Exemplo de tabela para identificação de funções avaliadas 

Componente Chart Director Chart FX JFreeCharts + 
Cewolf 

jCharts 

Funções 
avaliadas 

• Gráficos em 
linha 

• Gráficos de 
pizza 

• Gráficos em 
linha 

• Gráficos de 
pizza 

• Gráficos em 
linha 

• Gráficos de 
pizza 

• Gráficos em 
linha 

• Gráficos de 
pizza 

4.5.5 Execução da Avaliação 

A etapa da Execução da avaliação está representada na Figura 11 através da BPMN 

(Business Process Modeling Notation). Participam da Execução da avaliação o 

Projetista de testes, o Testador, o Analista de qualidade e o Analista de avaliação, 

cada papel representado por uma raia no modelo da figura. O produto final desta 

etapa é uma versão parcial do Relatório de avaliação. 
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Figura 11: Etapa de execução da avaliação dentro do processo de avaliação de 
componentes de software 

A etapa de execução da avaliação consiste na realização das medidas de cada 

atributo do modelo de qualidade final. As medidas são realizadas a partir de testes, 

ou pela inspeção de documentos, código-fonte e outras fontes. Esta etapa tem, 

como finalidade, somente a realização de medições e a documentação das medidas.  

A descrição dos testes que serão realizados está contida no Plano de avaliação, 

gerado na etapa de Planejamento da avaliação A partir da descrição dos casos de 

testes, o Projetista de testes faz o desenvolvimento de protótipos e a configuração 

das ferramentas para testes automáticos. Os Testadores são responsáveis pela 

execução dos testes e registro dos resultados obtidos. 

Para atributos obtidos a partir de inspeção, o Analista de qualidade verifica os 

documentos e as fontes disponíveis, descritos e identificados no Plano de avaliação, 

para buscar os valores para os atributos de qualidade. Um exemplo é a qualidade da 
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documentação, que pode consistir da contagem de exemplos demonstrativos e a 

porcentagem de funções e atributos documentados. 

Todos os resultados da avaliação são documentados na forma de um Relatório de 

avaliação, cujo conteúdo será completado na última etapa do processo com a 

análise das medidas realizada a partir das regras de interpretação. Esse relatório é 

elaborado pelo Analista de avaliação. 

Além dos resultados obtidos pelas medições, este relatório contém as dependências 

de medida e informações complementares definidas na descrição de cada atributo 

do modelo de qualidade. 

O Apêndice A deste documento contém um modelo para o artefato gerado nesta 

etapa. 

4.5.6 Análise dos Resultados 

Após a execução das medições de cada atributo do modelo de qualidade, os 

resultados devem ser analisados, de forma a atingir os objetivos propostos pela 

avaliação. Por exemplo, no caso da avaliação estar sendo utilizada para comparar 

componentes, é nesta etapa que se seleciona o componente que constitui a melhor 

opção. 

Para isso, o Analista de avaliação utiliza as regras de interpretação definidas na 

etapa Definição das regras de interpretação para determinar a pontuação do 

componente em relação a cada atributo do modelo de qualidade, e uma pontuação 

final do componente, que representa a avaliação geral da qualidade do componente.  

A partir das regras de interpretação, também é possível determinar se o componente 

obedece aos requisitos estabelecidos para o contexto da avaliação. Se algum 

atributo ou fator de qualidade não apresentar as condições mínimas estabelecidas 

pelas regras, conclui-se que o componente não está de acordo com as 

necessidades da organização, ou de um projeto específico. 
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O Relatório de avaliação, gerado durante a Execução da avaliação, é 

complementado de forma a conter as pontuações obtidas pelos componentes e as 

conclusões obtidas pela análise dos resultados. 

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Processo de Avaliação de Componentes de Software fornecidos por Terceiros 

(PACST) foi definido para atender as organizações que realizam, elas mesmas, a 

avaliação de componentes para serem utilizados no desenvolvimento de sistemas. 

Isso significa que a avaliação é realizada tendo em vista as necessidades imediatas 

da organização que necessita de componentes. Não depende de uma tecnologia 

específica com que os componentes foram desenvolvidos, nem do processo de 

desenvolvimento de sistemas que os utiliza. O meta-modelo de qualidade definido 

no capítulo fornece um conjunto de características que foram consideradas 

relevantes para atender a diferentes propostas existentes na literatura. Os modelos 

de qualidade devem ser gerados a partir do meta-modelo, através da seleção das 

características adequadas para um contexto específico. 

Nos apêndices desta dissertação se encontram os modelos dos artefatos gerados 

pelo processo de avaliação.  

Devido ao seu caráter flexível, este processo de avaliação de componentes pode ser 

especializado antes da sua implantação em uma organização. A especialização 

pode consistir em modificar os modelos de artefatos apresentados no Apêndice A, 

definir de novos modelos de artefatos ou ajustar as atividades descritas, conforme a 

necessidade da organização. 

Uma abordagem semelhante a esta é o processo PECA (COMELLA-DORDA et al. 

2004). Este processo compartilha o objetivo de avaliar e comparar a qualidade de 

componentes de software COTS, com o objetivo de suprir de informações os 

responsáveis pela tomada de decisões de aquisição e escolha de componentes. No 

entanto, o processo proposto neste trabalho dedica mais atenção na elaboração do 

modelo de qualidade, influenciado por outros trabalhos relevantes na área de 



Processo de avaliação de componentes de software baseado no uso de modelos de qualidade  85 

 

avaliação de componentes de software (BOTELLA, 2002; MEYER, 2003; 

WASHIZAKI, 2003; ALVARO et al., 2005). 
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5 APLICAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

COMPONENTES DE SOFTWARE FORNECIDOS POR 

TERCEIROS 

5.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo descreve dois experimentos realizados que consistem da aplicação do  

Processo de Avaliação de Componentes de Software fornecidos por Terceiros 

(PACST)  para avaliação de componentes de software existentes no mercado. Os 

experimentos são descritos através das características do contexto da avaliação, da 

descrição das atividades realizadas, das decisões tomadas, dos resultados obtidos e 

das conclusões da avaliação. 

Cada experimento consistiu em comparar, entre si, os componentes com 

características semelhantes em um conjunto de componentes, procurando identificar 

os pontos fortes e fracos de cada um deles. Esse tipo de avaliação pode ser 

reproduzido em uma empresa de desenvolvimento de software, com o objetivo de 

selecionar, entre opções semelhantes, o componente mais adequado para se utilizar 

em seus projetos. 

Os experimentos também mostram a possibilidade da reutilização de atributos de 

qualidade em diferentes projetos de uma mesma organização. Como os 

componentes avaliados possuem característica de tecnologia em comum, a 

elaboração de novos modelos de qualidade aproveitou parte dos modelos de 

qualidade anteriores, apesar de os componentes avaliados apresentarem funções 

diferentes. 

No primeiro experimento foram avaliados quatro componentes para geração de 

gráficos, para serem utilizados em aplicações web. No segundo, foram avaliados 

componentes para interfaces web que geram listas de opções para o preenchimento 

de campos de textos de formulários, filtrada dinamicamente de acordo com o texto 

digitado pelo usuário (comportamento conhecido como auto-completar). 
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5.2 EXPERIMENTO 1: AVALIAÇÃO DE COMPONENTES PARA GERAÇÃO 

DE GRÁFICOS 

5.2.1 Cenário 

Neste experimento foram avaliados quatro componentes para a geração de gráficos 

do tipo gráficos de barras, gráficos de linha e gráficos de pizza, para aplicações com 

interface web, desenvolvidas com a tecnologia Java. A avaliação analisou 

especificamente os componentes para a geração de gráficos de pizza e gráficos de 

linha. 

Neste cenário, foram priorizadas a facilidade da integração do componente no 

desenvolvimento de sistemas e a rapidez na geração dos gráficos. 

5.2.1.1 Escolha dos componentes 

A escolha dos componentes foi feita de forma a respeitarem os seguintes requisitos 

mínimos: 

• Os componentes devem ser integráveis com aplicações web desenvolvidas 

com a tecnologia Java; 

• Os componentes devem gerar gráficos em um dos formatos de imagem 

amplamente compatíveis com navegadores de Internet: GIF, PNG ou JPEG; 

• Os componentes devem gerar gráficos de linha e gráficos de pizza. 

Foram escolhidos quatro componentes disponíveis no mercado que cumpriam esses 

requisitos. 
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5.2.1.2 Componentes avaliados 

Foram selecionados os componentes ChartDirector, Chart FX, JFreeChart e jCharts. 

o conjunto foi montado de forma a conter duas opções comerciais e duas opções de 

código fonte aberto. 

O componente ChartDirector, desenvolvido pela Advanced Software Engineering32, 

possui versões para diferentes tecnologias. Além do Java, existem versões para 

.NET, ASP, Visual Basic, COM, PHP, Perl, ColdFusion, Python, Ruby e C++. É um 

componente comercial, que pode ser adquirido diretamente do sítio do fornecedor. 

Está disponibilizada também uma versão gratuita para avaliação a qual tem, como 

limitação, o fato dos gráficos gerados sempre incluírem uma mensagem indicativa de 

que o produto não é registrado. 

O componente Chart FX é desenvolvido pela empresa SoftwareFX33 e possui uma 

versão para .NET, além da versão para Java. É um produto comercial, mas possui 

duas versões gratuitas: uma para avaliação, que funciona apenas por trinta dias, e 

uma versão comunitária, com funcionalidade limitada. 

O componente JFreeChart34, como diz o nome, é um produto gratuito. É um 

componente com licença de software livre e código aberto, desenvolvido 

exclusivamente para a tecnologia Java. O criador do produto disponibiliza, em seu 

sítio, informações limitadas para o uso, além de alguns exemplos de uso que 

acompanham o componente. A documentação completa do componente é vendida 

separadamente. Este produto não foi desenvolvido para utilização em aplicações do 

tipo web. No entanto, ele pode ser integrado em aplicações web, se utilizado 

juntamente com o componente Cewolf35, que também é um produto de licença de 

software livre. 

O componente jCharts36 é um produto com licença de software livre e código aberto, 

desenvolvido utilizando a tecnologia Java. Diferente do JFreeChart, sua 

                                            
32 http://www.advsofteng.com/ 
33 http://www.softwarefx.com/ 
34 http://www.jfree.org/jfreechart/ 
35 http://cewolf.sourceforge.net/new/index.html 
36 http://jcharts.krysalis.org 
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documentação é gratuita, acessível pela Internet. Além disso, oferece meios para a 

integração em aplicações web de forma nativa. 

5.2.1.3 Contexto da avaliação 

Nesta seção está apresentada a ficha onde foram documentadas as informações 

sobre o contexto da avaliação (Tabela 11) e as fichas descritivas de cada 

componente avaliado (Tabela 12 à Tabela 15). 

Tabela 11: Ficha com características do contexto de avaliação do experimento 
1 

Funções avaliadas Geração de gráficos de linha e de pizza 
Tecnologias envolvidas Java, Javascript, JavaServer Pages.  
Arquitetura Aplicações web 

Tabela 12: Ficha do componente ChartDirector, avaliado no experimento 1 

Nome do componente ChartDirector 
Desenvolvido por Advanced Software Engineering 
Sítio de Internet http://www.advsofteng.com/ 
Tipo de licença Comercial  
Versão 4.1 (26/08/2006) 
 

Tabela 13: Ficha do componente Chart FX, avaliado no experimento 1 

Nome do componente Chart FX 
Desenvolvido por SoftwareFX 
Sítio de Internet http://www.softwarefx.com/ 
Tipo de licença Comercial  
Versão 6.2 (6/5/2007) 
 

Tabela 14: Ficha do componente JFreeChart, avaliado no experimento 1 

Nome do componente JFreeChart 
Desenvolvido por David Gilbert 
Sítio de Internet http://www.jfree.org/jfreechart/ 
Tipo de licença Software livre  
Versão 1.0.5 (20/3/2007) 
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Tabela 15: Ficha do componente jCharts, avaliado no experimento 1 

Nome do componente jCharts 
Desenvolvido por Nathaniel G. Auvil 
Sítio de Internet http://jcharts.krysalis.org 
Tipo de licença Software livre  
Versão 0.7.1 (data não informada) 

5.2.2 Definição do modelo de qualidade 

Para a realização desta avaliação, foi gerado um modelo de qualidade com os 

atributos de qualidade mostrados na Tabela 16. Este modelo tem como base três 

características do modelo da ISO/IEC 9126: funcionalidade, eficiência e 

portabilidade. Foi incluída a característica reusabilidade que indica a facilidade de 

uso e compreensão do componente do ponto de vista do desenvolvedor de 

sistemas, e não do ponto de vista do usuário do sistema. A confiabilidade foi 

excluída por não ser relevante para o tipo de aplicação. A manutenibilidade não foi 

considerada, pois o objetivo é utilizar os componentes na forma disponibilizada pelos 

seus fornecedores, sem modificações. 

Tabela 16: Atributos do modelo de qualidade do experimento 1 

Fatores de 
qualidade 

Atributos 

Funcionalidade • Capacidade de configuração da aparência 
• Capacidade de configuração de cores 
• Capacidade de configuração de fonte 
• Capacidade de configuração de tamanho 

Reusabilidade • Tempo para configuração inicial do componente 
• Tempo para a geração de protótipo 
• Exemplos de uso na documentação 
• Proporção das funções com exemplos 

Eficiência • Tempo de resposta 
• Tamanho do arquivo gerado 
• Tempo de resposta X quantidade de dados 

Portabilidade • Suporte a aplicações web 
• Suporte a aplicações desktop 
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A seguir estão apresentadas as fichas descritivas para cada atributo do modelo de 

qualidade utilizado, as quais seguem o modelo definido no Apêndice A. 

5.2.2.1 Funcionalidade 

Nome Capacidade de configuração da aparência 
Descrição Indica a capacidade do componente de oferecer opções 

para a configuração da aparência dos gráficos gerados. 
Característica do 
contexto associada 

Função do componente (gerador de gráficos) 

Métrica Taxa 
O valor é obtido determinando a proporção dos atributos 
básicos associados à configuração da aparência 
(capacidade de configuração do tamanho, capacidade de 
configuração da fonte, capacidade de configuração de 
cores) que estão presentes no componente. O cálculo deste 
valor é igual ao número das capacidades de aparência 
presentes no componente dividido por três. Por exemplo, se 
o componente tiver a capacidade de configuração de 
tamanho e cores, mas não tiver a capacidade de 
configuração de fonte, o valor para a capacidade de 
configuração da aparência é igual a 66%. 

Medida direta/ 
derivada 

Derivada de: 
• capacidade de configuração do tamanho; 
• capacidade de configuração da fonte; e  
• capacidade de configuração de cores. 

Escopo Componente 
Dependências da 
medida 

Nenhuma 

Informações 
complementares 

Nenhuma 

 

Nome Capacidade de configuração de cores 
Descrição Indica a capacidade do componente de oferecer opções 

para a configuração de cores de fundo, preenchimento, 
linhas e textos. 

Característica do 
contexto associada 

Função do componente (gerador de gráficos) 
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Métrica Codificado (Total/ Limitado/ Nenhuma) 
O valor da medida recebe: 
• Total se o componente permite modificar todas as cores 

do gráfico, e é possível escolher qualquer cor dentro do 
espectro RGB; 

• Limitado se existir alguma limitação quanto à escolha de 
cores, ou se alguma cor (preenchimento, borda, fundo, 
texto) não pode ser modificada; 

• Nenhuma se nenhuma configuração de cor pode ser feita. 
Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Componente 
Dependências da 
medida 

Nenhuma 

Informações 
complementares 

Caso o valor seja Limitado, documentar quais são as 
limitações de configuração de cores detectadas. 

 
Nome Capacidade de configuração de fonte 
Descrição Indica a capacidade do componente de oferecer opções 

para a configuração de fonte – tamanho e tipo de fonte. 
Característica do 
contexto associada 

Função do componente (gerador de gráficos) 

Métrica Codificado (Total/ Limitado/ Nenhuma) 
O valor da medida recebe: 
• Total se o componente permite escolher qualquer fonte 

instalada no servidor, além da escolha do tamanho da 
fonte; 

• Limitado se existir alguma limitação quanto à 
configuração de fonte; 

• Nenhuma se nenhuma configuração de fonte pode ser 
feita. 

Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Componente 
Dependências da 
medida 

Nenhuma 

Informações 
complementares 

Caso o valor seja Limitado, documentar quais são as 
limitações detectadas. 

 

Nome Capacidade de configuração de tamanho 
Descrição Indica a capacidade do componente de oferecer opções 

para a configuração do tamanho do gráfico. 
Característica do 
contexto associada 

Função do componente (gerador de gráficos) 



Processo de avaliação de componentes de software baseado no uso de modelos de qualidade  93 

 

Métrica Codificado (Total/ Limitado/ Nenhuma) 
O valor da medida recebe: 
• Total se o componente permite escolher qualquer largura 

e altura dos gráficos gerados; 
• Limitado se existir alguma limitação quanto à 

configuração de tamanho; 
• Nenhuma se nenhuma configuração de tamanho pode ser 

feita. 
Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Componente 
Dependências da 
medida 

Nenhuma 

Informações 
complementares 

Caso o valor seja Limitado, documentar quais são as 
limitações detectadas. 

5.2.2.2 Reusabilidade 

Nome Tempo para configuração inicial do componente 
Descrição Tempo utilizado para a configuração inicial de um protótipo 

para o uso do componente. Para integrar um componente 
em um projeto, geralmente é necessário criar e modificar 
arquivos de configuração. 

Característica do 
contexto associada 

Nenhuma 

Métrica Valor numérico (minutos) 
Medida aproximada do tempo utilizado na configuração do 
componente. No caso de ocorrência de pausas, este tempo 
deve ser subtraído do valor. Inclui o tempo utilizado na 
leitura da documentação. 

Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Componente 
Dependências da 
medida 

Experiência e afinidade do elaborador do protótipo com as 
tecnologias envolvidas. 

Informações 
complementares 

Informar ocorrências que influenciaram no tempo medido, 
como pausas forçadas. 

 
Nome Tempo para a geração de protótipo 
Descrição Tempo utilizado para a geração de um protótipo que utiliza 

uma determinada função do componente. 
Característica do 
contexto associada 

Nenhuma 
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Métrica Valor numérico (minutos) 
Medida aproximada do tempo utilizado na elaboração de um 
protótipo que utiliza uma função do componente, após sua 
configuração inicial (ver “Tempo para configuração inicial do 
componente”). 

Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Função 
Dependências da 
medida 

Experiência e afinidade do elaborador do protótipo com as 
tecnologias envolvidas. 

Informações 
complementares 

Informar ocorrências que influenciaram no tempo medido, 
como pausas forçadas. 

 
Nome Exemplos demonstrativos na documentação 
Descrição Existência de exemplos que ilustram como usar uma 

determinada função do componente. 
Característica do 
contexto associada 

Nenhuma 

Métrica Presença 
Verdadeiro se na documentação do componente existe 
algum exemplo demonstrativo do uso da determinada 
função. 

Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Função 
Dependências da 
medida 

Nenhuma 

Informações 
complementares 

Informar a parte da documentação em que foi encontrado o 
exemplo demonstrativo (nome do arquivo, capítulo e página, 
URL no caso de páginas da Internet, etc.). 

 
Nome Proporção das funções com exemplos 
Descrição Indica a proporção das funções com algum exemplo 

presente na documentação do componente. Apenas são 
consideradas as funções envolvidas na avaliação. 

Característica do 
contexto associada 

Nenhuma 

Métrica Taxa 
Calculada a proporção das funções analisada que possuem 
exemplos demonstrativos. 

Medida direta/ 
derivada 

Derivada a partir do atributo “Exemplos demonstrativos na 
documentação” de cada função. 

Escopo Componente 
Dependências da 
medida 

Nenhuma 

Informações 
complementares 

Informar as funções consideradas no cálculo. 
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5.2.2.3 Eficiência 

Nome Tempo de resposta 
Descrição Medida do tempo gasto para o componente executar uma 

função. No caso de componentes, o tempo de resposta é 
medido entre a solicitação do sistema a uma das interfaces 
do componente e o momento em que ele gera uma 
resposta. 

Característica do 
contexto associada 

Nenhuma 

Métrica Valor numérico (mili-segundos) 
Deve ser medido apenas o tempo gasto no processamento 
realizado internamente ao componente. Se possível, a 
medida deve desconsiderar o tempo gasto por fatores 
externos, como acesso pela rede, ou a execução de código 
externo ao componente. 
Em alguns casos, o método para realizar esta medição não 
é óbvio. Por exemplo, um componente pode ter uma função 
cujo funcionamento envolve múltiplas etapas. O método 
definido pela equipe de avaliação deve ser documentado e 
detalhado. 

Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Função 
Dependências da 
medida 

• Quantidade, tamanho e valores dos dados utilizados; 
• Hardware (capacidade de processamento dos 

computadores, memória disponível, velocidade de discos 
rígidos, etc.); 

• Software (sistema operacional, versão de máquina virtual, 
versão de banco de dados, etc.); 

• Infra-estrutura de rede (quando aplicável); 
• Configurações de aparência (cores, dimensões, fontes). 

Informações 
complementares 

Se não for possível isolar o tempo gasto exclusivamente 
pelo componente, informar detalhadamente que fatores 
influíram na medida (configuração da rede, parte do código 
fonte do protótipo que influiu diretamente no tempo).  

 
Nome Tamanho do arquivo gerado 
Descrição Tamanho do arquivo do gráfico gerado. 
Característica do 
contexto associada 

Função do componente (gerador de gráficos). 

Métrica Valor numérico (bytes) 
Deve ser medido o tamanho do arquivo gerado. 

Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Função 
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Dependências da 
medida 

• Quantidade, tamanho e valores dos dados utilizados; 
• Formato da imagem de saída (png, gif, jpeg); 
• Configurações de aparência (cores, dimensões, fontes). 

Informações 
complementares 

Nenhuma 

 
Nome Tempo de resposta X quantidade de dados 
Descrição Curva que mostra a mudança no tempo de resposta de uma 

função do componente em relação à quantidade de dados. 
Característica do 
contexto associada 

Função do componente (gerador de gráficos). 

Métrica Curva (tempo em ms/ quantidade de dados) 
A curva é obtida a partir de medidas com diferentes 
quantidades de dados. 

Medida direta/ 
derivada 

Derivada das medidas de “Tempo de resposta” com 
diferentes quantidades de dados. 

Escopo Função 
Dependências da 
medida 

• Hardware (capacidade de processamento dos 
computadores, memória disponível, velocidade de discos 
rígidos, etc.); 

• Software (sistema operacional, versão de máquina virtual, 
versão de banco de dados, etc.); 

• Infra-estrutura de rede (quando aplicável); 
• Configurações de aparência (cores, dimensões, fontes). 

Informações 
complementares 

Informar quantos pontos foram medidos para obter a curva 
e a quantidade de dados utilizada para cada ponto. 

5.2.2.4 Portabilidade 

Nome Suporte a aplicações web 
Descrição Indica se o componente pode ou não ser utilizado em 

aplicações web, em função da tecnologia em uso. 
Característica do 
contexto associada 

Arquitetura (aplicações web) 
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Métrica Codificado (fornece suporte/ necessita adaptação/ necessita 
adaptação com restrições/ sem adaptação conhecida/ 
comprovadamente não suporta) 
Recebe o valor, conforme as seguintes regras: 
• Fornece suporte: o componente foi criado tendo em vista 

aplicações web, ou já oferece meios para isso na forma 
em que é distribuído; 

• Necessita adaptação: o componente originalmente não 
fornece suporte a aplicações web, mas existem meios 
conhecidos de adaptá-lo para este tipo de arquitetura; 

• Necessita adaptação com restrições: com o uso de algum 
mecanismo, é possível utilizar a função do componente 
em aplicações web, mas com algum tipo de restrição (por 
exemplo, perdendo alguma parte de sua funcionalidade, 
ou adicionando alguma restrição complexa em relação à 
versão do servidor web); 

• Sem adaptação conhecida: não é conhecida uma maneira 
de adaptar o componente para ser utilizado em 
aplicações web; 

• Comprovadamente não fornece suporte: a função não 
pode ser utilizada em aplicações web. 

Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Função 
Dependências da 
medida 

Nenhuma 

Informações 
complementares 

Quando a adaptação é necessária, detalhar como deve ser 
realizada. 
Quando a adaptação apresenta restrições, informar quais 
são. 
Quando há comprovação de que a função não pode ser 
utilizada em aplicações web, justificar. 

 
Nome Suporte a aplicações desktop 
Descrição Indica se o componente pode ou não ser utilizado em 

aplicações desktop, utilizando as tecnologias para 
aplicações deste tipo em Java37. 

Característica do 
contexto associada 

Nenhuma – Este atributo é irrelevante para o contexto de 
avaliação, é apenas informativo. 

                                            
37 http://java.sun.com/javase/technologies/desktop/ 
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Métrica Codificado (fornece suporte/ necessita adaptação/ necessita 
adaptação com restrições/ sem adaptação conhecida/ 
comprovadamente não suporta) 
Recebe o valor, conforme as seguintes regras: 
• Fornece suporte: o componente foi criado tendo em vista 

aplicações desktop, ou já oferece meios para isso na 
forma em que é distribuído; 

• Necessita adaptação: o componente originalmente não 
suporta aplicações desktop, mas existem meios 
conhecidos de adaptá-lo para este tipo de arquitetura; 

• Necessita adaptação com restrições: com o uso de algum 
mecanismo, é possível utilizar a função do componente 
em aplicações desktop, mas com algum tipo de restrição 
(por exemplo, perdendo alguma parte de sua 
funcionalidade, ou exigindo alguma modificação no código 
fonte); 

• Sem adaptação conhecida: não é conhecida uma maneira 
de adaptar o componente para ser utilizado em 
aplicações desktop; 

• Comprovadamente não suporta: a função não pode ser 
utilizada em aplicações desktop. 

Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Função 
Dependências da 
medida 

Nenhuma 

Informações 
complementares 

Quando a adaptação é necessária, detalhar como deve ser 
realizada. 
Quando a adaptação tem restrições, informar quais são. 
Quando há comprovação de que a função não pode ser 
utilizada em aplicações desktop, justificar. 

5.2.3 Definição das regras de interpretação de resultados 

Esta etapa envolve a definição do peso de cada fator de qualidade do modelo de 

qualidade em relação ao contexto de avaliação, do peso de cada atributo e das 

regras de transformação dos valores dos atributos em uma pontuação. 

A definição dos pesos e as regras de pontuação tem, como base, a interpretação 

dos requisitos do contexto de avaliação, a experiência dos participantes da avaliação 

e o histórico de avaliações realizadas anteriormente. 
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No caso deste experimento, os pesos e as regras foram definidos com base na 

experiência do autor no desenvolvimento de sistemas utilizando componentes de 

software. 

5.2.3.1 Priorização dos fatores de qualidade 

O peso associado a cada fator de qualidade do modelo de qualidade está na Tabela 

17. Os fatores considerados mais importantes de acordo com o cenário receberam 

peso três, enquanto os demais fatores receberam peso dois. A reusabilidade e a 

eficiência receberam maior prioridade pois foi estabelecido no cenário que os pontos 

mais importantes seriam a facilidade da integração do componente no 

desenvolvimento de sistemas e a rapidez na geração dos gráficos. A escolha dos 

pesos foi feita de forma que a soma total seja igual a dez. Desta forma, na etapa da 

pontuação dos componentes, o número máximo de pontos possível será igual a 100. 

Tabela 17: Peso dos fatores de qualidade do modelo de qualidade do 
experimento 1 

Fator de qualidade Peso 
Funcionalidade 2 
Reusabilidade 3 
Eficiência 3 
Portabilidade 2 

5.2.3.2 Priorização dos atributos 

Cada atributo do modelo de qualidade recebeu um peso de acordo com sua 

importância, em comparação com os outros atributos dentro do mesmo fator de 

qualidade. A soma dos pesos de todos os atributos de cada fator de qualidade deve 

ser igual, para facilitar a comparação ao final do processo. No caso, optou-se por 

distribuir 10 pontos entre os atributos de cada fator de qualidade, para que o número 

máximo de pontos possível para um componente seja igual a 100.  
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Além do peso, foi definida uma regra de pontuação para cada atributo, que 

transforma o valor que será obtido durante a avaliação em uma pontuação numérica, 

que varia entre zero e um. 

Os atributos, com seus respectivos pesos e regras para pontuação, estão na Tabela 

17. 

Tabela 18: Pesos e regras de pontuação para os atributos do modelo de 
qualidade do experimento 1 

Fator de qualidade/ 
Atributo 

Peso Regra para a pontuação Condições 
mínimas 

Funcionalidade    
Configuração da 
aparência 

10 Proporcional ao valor obtido: 100% 
= 1 ponto/ 0% = 0 ponto 

- 

Configuração de 
cores 

0 Usar Configuração da aparência. - 

Configuração de 
fonte 

0 Usar Configuração da aparência. - 

Configuração de 
tamanho 

0 Usar Configuração da aparência. Total 

Reusabilidade    
Tempo para 
configuração inicial 
do componente 

2 Menor valor recebe 1, demais 
recebem um número de pontos 
inversamente proporcional ao 
valor. Por exemplo, se o menor 
tempo foi de 10 minutos, o 
componente com 20 minutos 
receberá 0,5 pontos. 

- 

Tempo para a 
geração de protótipo 

3 Menor valor recebe 1, demais 
recebem um número de pontos 
inversamente proporcional ao 
valor. 

- 

Proporção das 
funções com 
exemplos 

5 Pontos = valor / 100 - 

Exemplos 
demonstrativos na 
documentação 

0 Usar Proporção das funções com 
exemplos. 

- 

Eficiência    
Tempo de resposta 5 Menor valor recebe 1, demais 

recebem um número de pontos 
inversamente proporcional ao 
valor.  

- 
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Tamanho do arquivo 
gerado 

3 Menor valor recebe 1, demais 
recebem um número de pontos 
inversamente proporcional ao 
valor.  

- 

Tempo de 
processamento X 
quantidade de 
dados 

2 Pontuação proporcional ao 
coeficiente da reta. 

- 

Portabilidade    
Suporte a 
aplicações web 

9 fornece suporte: 1/ necessita 
adaptação: 0,9/ necessita 
adaptação com restrições: 0,5/ 
sem adaptação conhecida: 0/ 
comprovadamente não suporta: 0 

fornece 
suporte ou 
necessita 
adaptação 

Suporte a 
aplicações desktop 

1 fornece suporte: 1/ necessita 
adaptação: 0,9/ necessita 
adaptação com restrições: 0,5/ 
sem adaptação conhecida: 0/ 
comprovadamente não suporta: 0 

- 

5.2.4 Planejamento para a avaliação 

Cada atributo presente no modelo de qualidade foi analisado, de forma a escolher a 

estratégia a ser utilizada para sua medição. A documentação, código fonte e outros 

artefatos disponibilizados pelo fornecedor de cada componente foram estudados 

para obter o valor de certos atributos, enquanto outros atributos necessitaram de 

realização de testes. 

Nesta etapa também foram identificadas as funções que devem ser analisadas, para 

cada componente avaliado, e os casos de testes das etapas seguintes. 

5.2.4.1 Funções avaliadas 

Para este experimento, cada componente foi avaliado em relação a dois tipos de 

gráficos: gráficos em linha e gráficos em pizza (pie charts). Estas informações estão 

documentadas na ficha Funções avaliadas, na Tabela 19, seguindo modelo presente 

no Apêndice A deste documento. 
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Tabela 19: Funções avaliadas para cada componente no experimento 1 

Componente ChartDirector Chart FX JFreeCharts + 
Cewolf 

jCharts 

Funções 
avaliadas 

• Gráficos em 
linha 

• Gráficos de 
pizza 

• Gráficos em 
linha 

• Gráficos de 
pizza 

• Gráficos em 
linha 

• Gráficos de 
pizza 

• Gráficos em 
linha 

• Gráficos de 
pizza 

5.2.4.2 Fonte de dados 

Cada atributo foi associado a uma fonte de dados. Alguns valores foram obtidos com 

análise da documentação e artefatos disponíveis, outros foram obtidos durante a 

elaboração de protótipos, Ou ainda através de testes, utilizando os protótipos 

desenvolvidos. No caso de atributos derivados, os valores foram obtidos a partir de 

cálculos e análise dos valores de outros atributos. Os atributos com escopo de 

função, que são medidos diferentes vezes para cada função avaliada, também foram 

identificados. Este relacionamento entre atributo e sua fonte de dados está na 

Tabela 20. 

Tabela 20: Fonte de dados para atributos do modelo de qualidade para o 
experimento 1 

Atributo Fonte dos dados 
Funcionalidade  
Configuração da aparência (Derivado) 
Configuração de cores Documentação (por função) 
Configuração de fonte Documentação (por função) 
Configuração de tamanho Documentação (por função) 
Reusabilidade  
Tempo para configuração inicial do 
componente 

Protótipo 

Tempo para a geração de protótipo Protótipo (por função) 
Exemplos demonstrativos na 
documentação 

Documentação (por função) 

Proporção das funções com 
exemplos 

(Derivado) 

Eficiência  
Tempo de resposta Testes (por função) 
Tamanho do arquivo gerado Testes (por função) 
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Tempo de processamento X 
quantidade de dados 

(Derivado) 

Portabilidade  
Suporte a aplicações web Documentação 
Suporte a aplicações desktop Documentação 

5.2.4.3 Testes e protótipos 

Para cada componente foram desenvolvidos protótipos na linguagem Java, um para 

a geração de gráficos de linha e outro para a geração de gráficos de pizza. O 

mesmo algoritmo foi utilizado para a geração dos dados utilizados na montagem dos 

gráficos em todos os protótipos. Desta forma, as diferenças no tempo de resposta 

medido de cada protótipo correspondem à diferença do desempenho dos algoritmos 

utilizados internamente pelos componentes e não à diferença de algoritmos 

utilizados por cada protótipo.  

Os protótipos devem incluir um mecanismo que permita medir o tempo para a 

geração do arquivo que contém o gráfico a ser utilizado como exemplo, de forma a 

medir o atributo “tempo de resposta”. 

Para analisar as mudanças de desempenho de cada componente em relação ao 

volume de dados para gráficos de linha, o tempo de resposta e o tamanho do 

arquivo serão medidos para 10, 100, 250, 500, 750 e 1000 pontos Para gráficos de 

pizza, os testes serão feitos com 2, 5, 10 e 20 partições. 

A medida do tempo de resposta pode sofrer influência de fatores externos de difícil 

controle, como o processamento realizado por outros programas em execução e 

tarefas do próprio sistema operacional. Por esse motivo, para este atributo deve ser 

tomada a média aritmética de dez medidas, assim como o respectivo desvio padrão. 
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5.2.5 Execução da avaliação 

Esta seção apresenta os valores medidos para o experimento 1. A Tabela 21 mostra 

os valores obtidos para os atributos com escopo de componente. Nas partes 

seguintes, serão apresentados os valores obtidos para cada função avaliada dos 

componentes. 

Tabela 21: Medidas de atributos no escopo de componente para o experimento 
1 

Atributo Chart 
Director 

Chart FX JFreeChart jCharts 

Configuração da 
aparência 

100% 100% 66% 100% 

Configuração de cores Total Total Total Total 
Configuração de fonte Total Total Nenhuma Total 
Configuração de 
tamanho 

Total Total Total Total 

Tempo para 
configuração inicial do 
componente 

46 min 54 min 79 min 55 min 

Proporção das funções 
com exemplos 

100% 100%   

Suporte a aplicações 
web 

Suporta 
nativamente 

Suporta 
nativamente 

Necessita 
adaptação 

Suporta 
nativamente 

Suporte a aplicações 
desktop 

Suporta 
nativamente 

Suporta 
nativamente 

Suporta 
nativamente 

Suporta 
nativamente 

 

Tabela 22: Medidas de atributos com escopo de função para gráficos de linha 
do componente ChartDirector 

Atributo Valor Dados complementares 
Reusabilidade   
Tempo para a geração de 
protótipo 

15 minutos  

Exemplos demonstrativos 
na documentação 

Sim Na documentação que 
acompanha o download, 
existem 15 exemplos para 
gráficos de linhas. 
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Eficiência   
Tempo de resposta (ms) 29,6 ± 2,92/ 

50,1 ± 4,96/ 
58,0 ±14,00/ 
110,9 ± 17,48/ 
137,5 ± 20,10/ 
148,1 ± 31,72 

Tamanho do arquivo 
gerado (KB) 

3,3/ 
11,9/ 
18,9/ 
31,4/ 
33,9/ 
34,1 

As medidas correspondem 
a 10, 100, 250, 500, 750 e 
1000 pontos. Foi utilizada a 
configuração de aparência 
mais simples, com 
dimensão de 500 x 250 
pixels, no formato PNG. 
Para o tempo de resposta, 
utilizou-se a média de 10 
leituras independentes. 

Tempo de processamento 
X quantidade de dados 

y = 0,1255x + 
34,435 

A função exibida é uma 
aproximação da reta de 
tempo de resposta pela 
quantidade de pontos 
utilizados. 

 

Tabela 23: Medidas de atributos com escopo de função para gráficos de linha 
do componente Chart FX 

Atributo Valor Dados complementares 
Reusabilidade   
Tempo para a geração de 
protótipo 

15 minutos  

Exemplos demonstrativos 
na documentação 

Sim Na documentação que 
acompanha o download, 
existem 7 exemplos para 
gráficos de linhas. 

Eficiência   
Tempo de resposta (ms) 61,0 ± 11,20/ 

90,3 ± 19,24/ 
123,5 ±14,20/ 
135,8 ± 18,24/ 
156,2 ± 21,80/ 
187,5 ± 19,00 

Tamanho do arquivo 
gerado (KB) 

8,9/ 
21,0/ 
30,3/ 
35,8/ 
34,7/ 
32,3 

As medidas correspondem 
a 10, 100, 250, 500, 750 e 
1000 pontos. Foi utilizada a 
configuração de aparência 
mais simples, com 
dimensão de 500 x 250 
pixels, no formato PNG. 
Para o tempo de resposta, 
utilizou-se a média de 10 
leituras independentes. 

Tempo de processamento 
X quantidade de dados 

y = 0,1133x + 
76,432 

A função exibida é uma 
aproximação da reta de 
tempo de resposta pela 
quantidade de pontos 
utilizados. 
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Tabela 24: Medidas de atributos com escopo de função para gráficos de linha 
dos componentes JFreeChart e Cewolf 

Atributo Valor Dados complementares 
Reusabilidade   
Tempo para a 
geração de protótipo 

40 minutos  

Exemplos 
demonstrativos na 
documentação 

Sim No sítio do componente 
Cewolf, existem dois exemplos 
demonstrativos. 

Eficiência   
Tempo de resposta 
(ms) 

125,2 ± 12,68/ 
195,2 ± 12,44/ 
303,3 ± 7,56/ 
503,1 ± 54,76/ 
767,3 ± 17,56/ 
1120,3 ± 68,42 

Tamanho do arquivo 
gerado (KB) 

8,4/ 
23,9/ 
31,3/ 
31,7/ 
34,7/ 
27,4 

As medidas correspondem a 
10, 100, 250, 500, 750 e 1000 
pontos. Foi utilizada a 
configuração de aparência 
mais simples, com dimensão 
de 500 x 250 pixels, no formato 
PNG. Para o tempo de 
resposta, utilizou-se a média 
de 10 leituras independentes. 

Tempo de 
processamento X 
quantidade de dados 

y = 0,9772x + 
77,317 

A função exibida é uma 
aproximação da reta de tempo 
de resposta pela quantidade 
de pontos utilizados. 

 

Tabela 25: Medidas de atributos com escopo de função para gráficos de linha 
do componente jCharts 

Atributo Valor Dados complementares 
Reusabilidade   
Tempo para a 
geração de protótipo 

33 minutos  

Exemplos 
demonstrativos na 
documentação 

Sim A documentação disponível na 
Internet possui um exemplo 
demonstrativo. 

Eficiência   
Tempo de resposta 
(ms) 

92,1 ± 2,62/ 
118,7 ± 7,56/ 
137,3 ± 4,92/ 
149,9 ± 9,30/ 
177,9 ± 9,70/ 
229,9 ± 54,02 

As medidas correspondem a 
10, 100, 250, 500, 750 e 1000 
pontos. Foi utilizada a 
configuração de aparência 
mais simples, com dimensão 
de 500 x 250 pixels, no formato 
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Tamanho do arquivo 
gerado (KB) 

6,1/ 
15,2/ 
25,2/ 
32,0/ 
35,7/ 
35,5 

PNG. Para o tempo de 
resposta, utilizou-se a média 
de 10 leituras independentes. 

Tempo de 
processamento X 
quantidade de dados 

y = 0,1219x + 
97,956 

A função exibida é uma 
aproximação da reta de tempo 
de resposta pela quantidade 
de pontos utilizados. 

 

Tabela 26: Medidas de atributos com escopo de função para gráficos de pizza 
do componente ChartDirector 

Atributo Valor Dados complementares 
Reusabilidade   
Tempo para a geração de 
protótipo 

12 min  

Exemplos demonstrativos 
na documentação 

Sim Na documentação que 
acompanha o download, 
existem 21 exemplos para 
gráficos de pizza. 

Eficiência   
Tempo de resposta (ms) 30,8 ± 3,21/ 

44,8 ± 4,41/ 
62,8 ± 7,50/ 
78,1 ± 9,21 

Tamanho do arquivo 
gerado (KB) 

3,0/ 
6,0/ 
8,0/ 
12,2 

As medidas correspondem 
a 2, 5, 10 e 20 partições. 
Foi utilizada a configuração 
de aparência mais simples, 
com dimensão de 500 x 
250 pixels, no formato 
PNG. Para o tempo de 
resposta, utilizou-se a 
média de 10 leituras 
independentes. 

Tempo de processamento 
X quantidade de dados 

y = 2,5327x + 
30,698 

A função exibida é uma 
aproximação da reta de 
tempo de resposta pela 
quantidade de partições. 

 

Tabela 27: Medidas de atributos com escopo de função para gráficos de pizza 
do componente Chart FX 

Atributo Valor Dados complementares 
Reusabilidade   
Tempo para a geração de 
protótipo 

14 min  
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Exemplos demonstrativos 
na documentação 

Sim Na documentação que 
acompanha o download, 
existem 8 exemplos para 
gráficos de pizza. 

Eficiência   
Tempo de resposta (ms) 50,3 ± 5,54/ 

62,4 ± 6,48/ 
65,6 ± 4,96/ 
73,5 ± 6,90 

Tamanho do arquivo 
gerado (KB) 

5,9/ 
8,4/ 
11,6/ 
16,9 

As medidas correspondem 
a 2, 5, 10 e 20 partições. 
Foi utilizada a configuração 
de aparência mais simples, 
com dimensão de 500 x 
250 pixels, no formato 
PNG. Para o tempo de 
resposta, utilizou-se a 
média de 10 leituras 
independentes. 

Tempo de processamento 
X quantidade de dados 

y = 1,1216x + 
52,576 

A função exibida é uma 
aproximação da reta de 
tempo de resposta pela 
quantidade de partições. 

 

Tabela 28: Medidas de atributos com escopo de função para gráficos de pizza 
dos componentes JFreeChart e Cewolf 

Atributo Valor Dados complementares 
Reusabilidade   
Tempo para a geração de 
protótipo 

24 min  

Exemplos demonstrativos 
na documentação 

Sim No sítio do componente 
Cewolf, existe um exemplo 
demonstrativo para esta 
função. 

Eficiência   
Tempo de resposta (ms) 98,6 ± 19,04/ 

121,9 ± 16,12/ 
135,9 ± 37,06/ 
179,8 ± 43,68 

Tamanho do arquivo 
gerado (KB) 

6,1/ 
9,2/ 
11,8/ 
17,2 

As medidas correspondem 
a 2, 5, 10 e 20 partições. 
Foi utilizada a configuração 
de aparência mais simples, 
com dimensão de 500 x 
250 pixels, no formato 
PNG. Para o tempo de 
resposta, utilizou-se a 
média de 10 leituras 
independentes. 

Tempo de processamento 
X quantidade de dados 

y = 4,2937x + 
94,333 

A função exibida é uma 
aproximação da reta de 
tempo de resposta pela 
quantidade de partições. 
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Tabela 29: Medidas de atributos com escopo de função para gráficos de pizza 
do componente jCharts 

Atributo Valor Dados complementares 
Reusabilidade   
Tempo para a geração de 
protótipo 

21 minutos  

Exemplos demonstrativos 
na documentação 

Sim No sítio do componente, 
existe um exemplo 
demonstrativo para esta 
função. 

Eficiência   
Tempo de resposta (ms) 86,3 ± 7,50/ 

101,6 ± 9,32/ 
133,4 ± 7,40/ 
139,1 ± 14,10 

Tamanho do arquivo 
gerado (KB) 

8,7/ 
11,0/ 
14,6/ 
20,6 

As medidas correspondem 
a 2, 5, 10 e 20 partições. 
Foi utilizada a configuração 
de aparência mais simples, 
com dimensão de 500 x 
250 pixels, no formato 
PNG. Para o tempo de 
resposta, utilizou-se a 
média de 10 leituras 
independentes. 

Tempo de processamento 
X quantidade de dados 

y = 2,8803x + 
88,457 

A função exibida é uma 
aproximação da reta de 
tempo de resposta pela 
quantidade de partições. 

 

5.2.6 Análise dos resultados 

Os dados obtidos durante a fase anterior foram utilizados para a geração dos 

pontos, de acordo com os critérios de avaliação definidos anteriormente, presentes 

na Tabela 18. A pontuação que cada componente recebeu em cada atributo está na 

Tabela 30. Para o cálculo da pontuação final de cada componente, o ponto de cada 

atributo foi multiplicado pelo peso do atributo e pelo peso do fator de qualidade 

correspondente. 
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Tabela 30: Pontuação obtida por cada componente do experimento 1 

Fator de qualidade/ 
Atributo 

Peso Chart 
Director 

Chart FX JFreeChart jCharts 

Funcionalidade 2     
Configuração da 
aparência 

10 1 1 0,6 1 

Reusabilidade 3     
Tempo para 
configuração inicial 
do componente 

2 1  0,9 0,6 0,9 

Tempo para a 
geração de protótipo 

3 1 1 0,4 0,5 

Proporção das 
funções com 
exemplos 

5 1 1 0,3 0,3 

Eficiência 3     
Tempo de resposta 5 1 0,7 0,2 0,6 
Tamanho do arquivo 
gerado 

3 1 0,7 0,7 0,8 

Tempo de 
processamento X 
quantidade de 
dados 

2 0,9 1 0,1 0,9 

Portabilidade 2     
Suporte a 
aplicações web 

9 1 1 0,9 1 

Suporte a 
aplicações desktop 

1 1 1 1 1 

Total  99,4 92,2 51,8 76,0 
 

5.2.7 Considerações finais 

Entre os componentes avaliados, o ChartDirector foi o produto com a melhor 

pontuação, acompanhado de perto pelo componente Chart FX. A pontuação dos 

dois produtos foi muito parecida, porém o ChartDirector apresentou vantagens em 

relação ao tempo de resposta, além de gerar arquivos com tamanho menor. 

O componente jCharts apresentou resultados melhores que os obtidos com o 

componente JFreeCharts, o outro componente de licença do tipo software livre 

avaliado. 
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5.3 EXPERIMENTO 2: AVALIAÇÃO DE COMPONENTES PARA INTERNET 

COM FUNÇÃO DE AUTO-COMPLETAR 

5.3.1 Cenário 

Este experimento apresenta os resultados de uma avaliação de componentes 

realizada em um projeto real. O objetivo do projeto era de melhorar a usabilidade da 

interface de uma aplicação web. Entre os pontos a melhorar estava a inclusão da 

função conhecida como auto-completar em alguns campos da tela. Esta função 

apresenta opções de preenchimento iniciado pelo texto que o usuário digita no 

campo. Por exemplo: em um campo de periodicidade, que pode receber os textos 

Mensal, Bimestral, Semestral e Anual, quando o usuário digitar a letra M, o sistema 

dá a opção de continuar escrevendo um texto ou usar o texto Mensal. Caso exista 

duas ou mais opções iniciando com as letras digitadas, todas são apresentadas 

como sugestões ao usuário. 

Existem componentes disponíveis para download na Internet que facilitam a inclusão 

desta função em uma aplicação. As soluções encontradas podem ser divididas em 

relação à abordagem técnica nos seguintes casos: 

• Javascript simples: O funcionamento do componente ocorre apenas no lado 

do cliente, na forma de scripts escritos em Javascript. Todas as opções 

disponíveis de preenchimento devem ser carregadas pelo cliente no momento 

em que a página é carregada. Por esse motivo, esta abordagem só é 

adequada para uma quantidade limitada de dados; 

• AJAX (Asynchronous Javascript And XML): Nesta tecnologia, o 

componente combina o uso de Javascript no lado do cliente com a troca de 

informações com o servidor, através de solicitações assíncronas feitas em 

XML. Com esta abordagem, as sugestões que são exibidas ao usuário são 

carregadas do servidor assim que ele inicia a digitação do texto. 

As duas abordagens necessitam que um código em Javascript seja carregado pelo 

cliente através da Internet. 
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Para a aplicação envolvida no projeto, a quantidade de sugestões esperada a ser 

fornecida para o usuário, não é grande, dificilmente superando dez. 

A aplicação foi desenvolvida utilizando a tecnologia JavaServer Faces (JSF)38, da 

Sun Microsystems. Esta tecnologia simplifica o desenvolvimento de interfaces para 

usuários em aplicações web em Java. 

O objetivo da avaliação foi levantar informações sobre componentes que facilitem o 

desenvolvimento de interfaces que possuem o comportamento de auto-completar, 

para basear a decisão de qual utilizar no projeto descrito. 

5.3.1.1 Escolha dos componentes 

Os três componentes escolhidos foram encontrados após uma busca na Internet. 

Foram eliminados da seleção os componentes que dependiam de alguma tecnologia 

evidentemente incompatível com as tecnologias utilizadas na aplicação, como 

aqueles desenvolvidos para o ASP.NET39 da Microsoft. 

5.3.1.2 Componentes selecionados 

O primeiro componente selecionado foi o Dojo Toolkit40, uma ampla biblioteca escrita 

em Javascript, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de aplicações web 

dinâmicas. Este componente utiliza como abordagem o uso de AJAX.  

O segundo componente foi uma solução escrita em Javascript, disponibilizada para 

download por um usuário do sítio de Internet The Code Project41. É uma solução 

feita utilizando somente Javascript simples. 

O terceiro componente faz parte do Java™ BluePrints Solutions Catalog42, um 

projeto com o objetivo de gerar guias de melhores práticas para o desenvolvimento 

                                            
38 http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/ 
39 http://asp.net/ 
40 http://www.dojotoolkit.org/ 
41 http://www.codeproject.com/jscript/jsactb.asp 
42 https://bpcatalog.dev.java.net/ 
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de aplicações utilizando a plataforma Java EE43. Entre as práticas, existe um guia 

para a adição da função de auto-completar em aplicações desenvolvidas com 

JavaServer Faces. Isto é feito por meio do uso do AJAX. 

5.3.1.3 Contexto da avaliação 

Nesta seção está apresentada a ficha onde foram documentadas as informações 

sobre o contexto da avaliação (Tabela 31) e as fichas descritivas para cada 

componente avaliado (Tabela 32 à Tabela 34). 

Tabela 31: Ficha do contexto de avaliação do experimento 2 

Funções avaliadas Auto-completar campo de texto. 
Tecnologias envolvidas Java, Javascript, JavaServer Faces.  
Arquitetura Aplicações web 

Tabela 32: Ficha do componente Dojo Toolkit, avaliado no experimento 2 

Nome do componente Dojo Toolkit 
Desenvolvido por Alex Russell 
Sítio de Internet http://www.dojotoolkit.org 
Tipo de licença Código aberto – Academic Free License 

(http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php) 
Versão 0.4.2 (26/5/2007) 

Tabela 33: Ficha do componente Auto-complete control, avaliado no 
experimento 2 

Nome do componente Auto-complete control 
Desenvolvido por Zichun 
Sítio de Internet http://www.codeproject.com/jscript/jsactb.asp 
Tipo de licença Código aberto – Creative Common License 

(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/) 
Versão 1.31 (12/05/2005) 

                                            
43 http://java.sun.com/javaee/ 
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Tabela 34: Ficha do componente JFreeChart, avaliado no experimento 2 

Nome do componente Java™ BluePrints Solutions Catalog 
Desenvolvido por BluePrints Project 
Sítio de Internet https://bpcatalog.dev.java.net/ 
Tipo de licença Código aberto – Berkley Software Distribution (BSD) 

License (http://www.opensource.org/osi3.0/licenses/bsd-
license.php) 

Versão 1.0.1 (28/01/2006) 

5.3.2 Modelo de qualidade 

O modelo de qualidade utilizado está apresentado na Tabela 35. Diferente do 

experimento 1, no caso destes componentes a usabilidade é importante, pois 

modificam o funcionamento da interface do sistema com o usuário. 

Os atributos de Reusabilidade foram reutilizados do experimento 1. A definição dos 

atributos da configuração da aparência foram adaptados para a função avaliada. Os 

atributos adaptados e os atributos novos, específicos para este experimento, estão 

descritos nesta seção. 

Tabela 35: Atributos do modelo de qualidade do experimento 2 

Fatores de 
qualidade 

Atributos 

Funcionalidade • Capacidade de configuração da aparência 
• Capacidade de configuração de cores 
• Capacidade de configuração de fonte 

Usabilidade • Permite a operação pelo teclado 
Reusabilidade • Tempo para configuração inicial do componente 

• Tempo para a geração de protótipo 
• Exemplos demonstrativos na documentação 

Eficiência • Tamanho do arquivo Javascript enviado ao cliente 
Portabilidade • Compatibilidade com a tecnologia JavaServer Faces 

• Abordagem técnica 
• Compatível com Internet Explorer 
• Compatível com Firefox 
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5.3.2.1 Funcionalidade 

Nome Capacidade de configuração da aparência 
Descrição Indica a capacidade do componente de oferecer opções 

para a configuração da aparência do componente de auto-
completar.  

Característica do 
contexto associada 

Função do componente (auto-completar) 

Métrica Taxa 
O valor é obtido determinando a proporção dos atributos 
básicos associados à configuração da aparência 
(capacidade de configuração da fonte, capacidade de 
configuração de cores) que estão presentes no 
componente. Por exemplo, se um componente tiver 
capacidade de configuração de fonte, mas não de cores, 
sua capacidade de configuração da aparência é de 50%. 

Medida direta/ 
derivada 

Derivada de: 
• capacidade de configuração da fonte; e  
• capacidade de configuração de cores. 

Escopo Componente 
Dependências da 
medida 

Nenhuma 

Informações 
complementares 

Nenhuma 

 

Nome Capacidade de configuração de cores 
Descrição Indica a capacidade do componente de oferecer opções 

para a configuração de cores de fundo, preenchimento, 
linhas e textos. 

Característica do 
contexto associada 

Função do componente (auto-completar) 

Métrica Codificado (Total/ Limitado/ Nenhuma) 
O valor da medida recebe: 
• Total, se o componente permite modificar todas as cores, 

e é possível escolher qualquer cor dentro do espectro 
RGB; 

• Limitado, se existir alguma limitação quanto à escolha de 
cores, ou se alguma cor (preenchimento, borda, fundo, 
texto) não pode ser modificada; 

• Nenhuma, se nenhuma configuração de cor puder ser 
feita. 

Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Componente 
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Dependências da 
medida 

Nenhuma 

Informações 
complementares 

Caso o valor seja Limitado, documentar quais são as 
limitações de configuração de cores detectadas. 

 

Nome Capacidade de configuração de fonte 
Descrição Indica a capacidade do componente de oferecer opções 

para a configuração de fonte – tamanho e tipo de fonte. 
Característica do 
contexto associada 

Função do componente (auto-completar) 

Métrica Codificado (Total/ Limitado/ Nenhuma) 
O valor da medida recebe: 
• Total, se o componente permite escolher qualquer fonte 

instalada no servidor, além da escolha do tamanho da 
fonte; 

• Limitado, se existir alguma limitação quanto à 
configuração de fonte; 

• Nenhuma, se nenhuma configuração de fonte pode ser 
feita. 

Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Componente 
Dependências da 
medida 

Nenhuma 

Informações 
complementares 

Caso o valor seja Limitado, documentar quais são as 
limitações detectadas. 

5.3.2.2 Usabilidade 

Nome Permite a utilização pelo teclado 
Descrição Indica se o componente permite ao usuário selecionar entre 

as sugestões apenas utilizando o teclado, sem a 
necessidade de usar o mouse. 

Característica do 
contexto associada 

Função do componente (auto-completar) 

Métrica Presença 
Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Componente 
Dependências da 
medida 

Nenhuma 

Informações 
complementares 

Nenhuma 
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5.3.2.3 Eficiência 

Nome Tamanho do arquivo Javascript enviado ao cliente 
Descrição Tamanho em bytes do trecho de código que deve ser 

enviado ao computador do usuário por download para que o 
componente realize sua função. A transferência deste 
código pela Internet influencia no tempo de carregamento 
da página pelo usuário, portanto, se o tamanho for muito 
grande, a eficiência é prejudicada. 

Característica do 
contexto associada 

Tecnologia (Javascript) 

Métrica Valor numérico (bytes) 
Se o componente exigir mais de um arquivo, somar o 
tamanho de todos. 

Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Componente 
Dependências da 
medida 

Nenhuma 

Informações 
complementares 

Nenhuma 

 

5.3.2.4 Portabilidade 

Nome Abordagem técnica 
Descrição Descreve o tipo de abordagem técnica utilizada para o 

funcionamento do componente, que pode ser baseada em 
Javascript simples, ou no uso da técnica denominada AJAX. 

Característica do 
contexto associada 

Tecnologia (Javascript) 
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Métrica Codificação: 
• Javascript simples: O funcionamento do componente 

ocorre apenas no lado do cliente, na forma de scripts. 
Todas as opções disponíveis para preenchimento devem 
ser carregadas pelo cliente no momento em que a página 
é carregada. Por esse motivo, esta abordagem só é 
adequada para uma quantidade limitada de dados; 

• AJAX: O componente combina o uso de Javascript no 
lado do cliente com a troca de informações com o 
servidor, através de solicitações assíncronas. Com esta 
abordagem, as sugestões que são exibidas ao usuário 
são carregadas do servidor assim que ele inicia a 
digitação do texto.  

Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Componente 
Dependências da 
medida 

Nenhuma 

Informações 
complementares 

Nenhuma 

 

Nome Compatibilidade com o JavaServer Faces 
Descrição Determina se o componente pode ser utilizado em uma 

aplicação desenvolvida utilizando o JavaServer Faces. 
Característica do 
contexto associada 

Tecnologia (JavaServer Faces) 

Métrica Codificada 
• Fornece suporte; 
• Necessita adaptação; 
• Necessita adaptação com restrições; 
• Sem adaptação conhecida; 
• Comprovadamente não suporta. 

Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Componente 
Dependências da 
medida 

Nenhuma 

Informações 
complementares 

Quando a adaptação for necessária, detalhar como ela deve 
ser realizada. 
Quando a adaptação tiver restrições, informar quais são. 
Quando houver comprovação de que a função não pode ser 
utilizada em aplicações desktop, justificar. 
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Nome Compatibilidade com Internet Explorer 
Descrição Indica se o componente funciona como o esperado quando 

o cliente utiliza o Internet Explorer como navegador. 
Característica do 
contexto associada 

Tecnologia (Javascript) 

Métrica Codificada 
• Fornece suporte; 
• Necessita adaptação; 
• Necessita adaptação com restrições; 
• Sem adaptação conhecida; 
• Comprovadamente não suporta. 

Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Componente 
Dependências da 
medida 

Nenhuma 

Informações 
complementares 

Quando a adaptação for necessária, detalhar como ela deve 
ser realizada. 
Quando a adaptação tem restrições, informar quais são. 
Quando há comprovação da incompatibilidade, justificar. 

 

Nome Compatibilidade com Firefox 
Descrição Indica se o componente funciona como o esperado quando 

o cliente utiliza o Firefox como navegador. 
Característica do 
contexto associada 

Tecnologia (Javascript) 

Métrica Codificada 
• Fornece suporte; 
• Necessita adaptação; 
• Necessita adaptação com restrições; 
• Sem adaptação conhecida; 
• Comprovadamente não suporta. 

Medida direta/ 
derivada 

Direta 

Escopo Componente 
Dependências da 
medida 

Nenhuma 

Informações 
complementares 

Quando a adaptação for necessária, detalhar como ela deve 
ser realizada. 
Quando a adaptação tem restrições, informar quais são. 
Quando há comprovação da incompatibilidade, justificar. 
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5.3.3 Definição das regras de interpretação de resultados 

Esta etapa envolve a definição do peso de cada fator de qualidade do modelo de 

qualidade em relação ao contexto de avaliação, do peso de cada atributo e das 

regras de transformação dos valores dos atributos em uma pontuação. 

A definição dos pesos e das regras de pontuação tem como base a interpretação 

dos requisitos do contexto de avaliação, a experiência dos participantes da avaliação 

e o histórico de avaliações realizadas anteriormente. 

No caso deste experimento, os pesos e as regras foram definidos após interpretação 

dos requisitos do projeto relacionado à avaliação. 

5.3.3.1 Priorização dos fatores de qualidade 

O peso associado a cada fator de qualidade do modelo de qualidade está na Tabela 

36, escolhidos de acordo com os requisitos do sistema. Os valores foram escolhidos 

de forma que a soma de todos seja igual a dez, para que a pontuação máxima 

possível no final do processo seja igual a 100. 

Tabela 36: Peso de cada fator de qualidade do modelo de qualidade do 
experimento 2 

Fator de qualidade Peso 
Funcionalidade 1 
Usabilidade 2 
Reusabilidade 1 
Eficiência 2 
Portabilidade 4 

5.3.3.2 Priorização dos atributos 

Cada atributo do modelo de qualidade recebeu um peso de acordo com sua 

importância, após sua comparação com os outros atributos dentro do mesmo fator 
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de qualidade. A soma dos pesos de todos os atributos de cada fator de qualidade 

deve ser igual e, neste caso, foi escolhido o total de 10 pontos por fator de 

qualidade. Desta maneira, a pontuação máxima possível para um componente será 

igual a 100. 

Além do peso, foi definida uma regra de pontuação para cada atributo, que 

transforma o valor obtido durante a avaliação em uma pontuação numérica, que 

varia entre zero e um. 

Os atributos, com seus respectivos pesos e regras para pontuação, estão na Tabela 

37. 

Tabela 37: Pesos e regras de pontuação para os atributos do modelo de 
qualidade referente ao experimento 2 

Fator de qualidade/ 
Atributo 

Peso Regra para a pontuação Condições 
mínimas 

Funcionalidade    
Capacidade de 
configuração da 
aparência 

10 Proporcional ao valor obtido: 100% 
= 1 ponto/ 0% = 0 ponto 

- 

Capacidade de 
configuração de 
cores 

0 Usar Capacidade de configuração 
da aparência 

- 

Capacidade de 
configuração de 
fonte 

0 Usar Capacidade de configuração 
da aparência 

- 

Usabilidade    
Permite a operação 
pelo teclado 

10 Sim: 1 ponto; Não: 0 ponto. - 

Reusabilidade    
Tempo para 
configuração inicial 
do componente 

2 Menor valor recebe 1, demais 
recebem um número de pontos 
inversamente proporcional ao 
valor. Por exemplo, se o melhor 
tempo foi de 10 minutos, o 
componente com o tempo de 20 
minutos recebe 0,5 ponto. 

- 

Tempo para a 
geração de protótipo 

3 Menor valor recebe 1, demais 
recebem um número de pontos 
inversamente proporcional ao 
valor. 

- 

Exemplos 
demonstrativos na 
documentação 

5 Usar Proporção das funções com 
exemplos. 

- 
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Eficiência     
Tamanho do arquivo 
Javascript enviado 
ao cliente 

10 Menor valor recebe 1, demais 
recebem um número de pontos 
inversamente proporcional ao 
valor. 

- 

Portabilidade     
Compatibilidade 
com a tecnologia 
JavaServer Faces 

4 Fornece suporte: 1/ necessita 
adaptação: 0,9/ necessita 
adaptação com restrições: 0,5/ 
sem adaptação conhecida: 0/ 
comprovadamente não suporta: 0 

Fornece suporte 
ou necessita 
adaptação 

Abordagem técnica 0 Apenas informativo - 
Compatível com 
Internet Explorer 

3 Fornece suporte: 1/ necessita 
adaptação: 0,9/ necessita 
adaptação com restrições: 0,5/ 
sem adaptação conhecida: 0/ 
comprovadamente não suporta: 0 

Fornece suporte 
ou necessita 
adaptação 

Compatível com 
Firefox 

3 Fornece suporte: 1/ necessita 
adaptação: 0,9/ necessita 
adaptação com restrições: 0,5/ 
sem adaptação conhecida: 0/ 
comprovadamente não suporta: 0 

Fornece suporte 
ou necessita 
adaptação 

5.3.4 Planejamento para a avaliação 

Cada atributo presente no modelo de qualidade foi analisado, de forma a escolher a 

estratégia para sua medição. A documentação, o código fonte e outros artefatos 

disponibilizados pelo fornecedor de cada componente foram estudados para obter o 

valor de certos atributos, enquanto outros atributos foram obtidos através da 

realização de testes. 

Nesta etapa também foram identificadas as funções, que devem ser analisadas para 

cada componente avaliado, e os casos de testes. 

5.3.4.1 Funções avaliadas 

Para este experimento, os componentes foram avaliados tendo em vista apenas a 

função de auto-completar campos de textos. 
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Tabela 38: Funções avaliadas para cada componente no experimento 2 

Componente DOJO Toolkit Auto-complete 
control 

bpcatalog 

Funções 
avaliadas 

auto-completar auto-completar auto-completar 

5.3.4.2 Fonte de dados 

Cada atributo do modelo foi associado a uma fonte de dados: documentação, 

protótipo ou derivado de outros atributos. A relação entre atributo e fonte de dados 

está na Tabela 39. 

Tabela 39: Fonte de dados para cada atributo do modelo de qualidade para o 
experimento 2 

Atributo Fonte dos dados 
Funcionalidade  
Capacidade de configuração da 
aparência 

(Derivado) 

Capacidade de configuração de 
cores 

Documentação 

Capacidade de configuração de fonte Documentação 
Usabilidade  
Permite a operação pelo teclado Protótipo 
Reusabilidade  
Tempo para configuração inicial do 
componente 

Protótipo 

Tempo para a geração de protótipo Protótipo 
Exemplos demonstrativos na 
documentação 

Documentação 

Eficiência   
Tamanho do arquivo Javascript 
enviado ao cliente 

Protótipo 

Portabilidade   
Compatibilidade com a tecnologia 
JavaServer Faces 

Protótipo 

Abordagem técnica Documentação 
Compatível com Internet Explorer Protótipo 
Compatível com Firefox Protótipo 
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5.3.4.3 Testes e protótipos 

Para este experimento, foram desenvolvidos protótipos com o uso de cada 

componente, com o objetivo de avaliar a reusabilidade, assim como detectar a 

compatibilidade com o JavaServer Faces e com os navegadores Internet Explorer e 

Firefox. 

Os testes consistiram na visualização dos protótipos com o Internet Explorer e o 

Firefox, determinando a compatibilidade de cada componente com esses 

navegadores e a averiguação da capacidade de operação do componente pelo 

teclado. 

5.3.5 Execução da avaliação 

Nesta seção estão os valores medidos para cada atributo durante o experimento 2. 

Esses valores podem ser verificados na Tabela 40. 

Tabela 40: Medidas de atributos para os componentes do experimento 2 

Atributo DOJO 
Toolkit 

Auto-
complete 
control 

bpcatalog 

Funcionalidade    
Capacidade de 
configuração da 
aparência 

0% 100% 0% 

Capacidade de 
configuração de cores 

Nenhuma Total Nenhuma 

Capacidade de 
configuração de fonte 

Nenhuma Total Nenhuma 

Usabilidade    
Permite a operação 
pelo teclado 

Sim Sim Não 

Reusabilidade    
Tempo para 
configuração inicial do 
componente 

10 minutos 5 minutos 30 minutos 



Processo de avaliação de componentes de software baseado no uso de modelos de qualidade 125 

 

Tempo para a geração 
de protótipo 

20 minutos 10 minutos 24 minutos 

Exemplos 
demonstrativos na 
documentação 

Sim (um 
exemplo) 

Sim (um 
exemplo) 

Sim (um 
exemplo) 

Eficiência     
Tamanho do arquivo 
Javascript enviado ao 
cliente 

148 KB 21 KB 18 KB 

Portabilidade     
Compatibilidade com a 
tecnologia JavaServer 
Faces 

Necessita 
adaptação 

Fornece 
suporte 

Fornece 
suporte 

Abordagem técnica AJAX Javascript AJAX 
Compatível com 
Internet Explorer 

Sim Sim Sim 

Compatível com 
Firefox 

Sim Sim Sim 

5.3.6 Análise dos resultados 

Os dados obtidos durante a fase anterior foram utilizados para a geração dos 

pontos, de acordo com os critérios de avaliação definidos anteriormente. A 

pontuação que cada componente recebeu em cada atributo está na Tabela 41. Para 

o cálculo da pontuação final de cada componente, o ponto de cada atributo foi 

multiplicado pelo peso do atributo e pelo peso do fator de qualidade correspondente. 

Tabela 41: Pontuação obtida por cada componente do experimento 2 

Fator de qualidade/ 
Atributo 

Peso DOJO 
Toolkit 

Auto-
complete 
control 

bpcatalog 

Funcionalidade 1    
Capacidade de 
configuração da 
aparência 

10 0 1 0 

Usabilidade 2    
Permite a operação 
pelo teclado 

10 1 1 0 

Reusabilidade 1    
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Tempo para 
configuração inicial 
do componente 

2 0,5 1 0,2 

Tempo para a 
geração de protótipo 

3 0,5 1 0,5 

Exemplos 
demonstrativos na 
documentação 

5 1 1 1 

Eficiência  2    
Tamanho do arquivo 
Javascript enviado 
ao cliente 

10 0,1 0,9 1 

Portabilidade  4    
Compatibilidade 
com a tecnologia 
JavaServer Faces 

4 0,9 1 1 

Compatível com 
Internet Explorer 

3 1 1 1 

Compatível com 
Firefox 

3 1 1 1 

Total  67,9 98,0 66,9 

5.3.7 Considerações finais 

Entre os componentes avaliados, aquele que apresentou o melhor desempenho foi o 

Auto-complete control. O destaque deste componente foi a simplicidade encontrada 

para a geração do protótipo. 

Como para o projeto em questão a previsão é uma quantidade limitada de dados, 

não superando dez opções ao usuário, o fato da abordagem técnica ser Javascript 

simples não inviabiliza o uso deste componente. Em outro projeto em que as 

sugestões podem ser mais numerosas, como no caso de procura em um catálogo de 

endereços de e-mail ou cidade no mundo, o uso de um componente baseado em 

AJAX seria obrigatório, o que modificaria as regras de interpretação de dados, assim 

como o resultado final obtido. 
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5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS EXPERIMENTOS 

Os dois experimentos apresentados permitiram mostrar que o Processo de 

Avaliação de Componentes de Software fornecidos por Terceiros (PACST) pode ser 

utilizado em organizações de forma a auxiliar na seleção de componentes de 

software desenvolvidos por terceiros. Como o processo permite a criação de 

diferentes modelos de qualidade, isso facilita a adaptação do processo de acordo 

com as necessidades de cada avaliação. 

Também foi mostrado como um modelo de qualidade pode ser reutilizado dentro de 

uma organização em diferentes avaliações. Atributos de um modelo de qualidade 

podem ser reaproveitados na geração de novos modelos de qualidade. 

Os resultados permitiram uma comparação detalhada entre os componentes 

avaliados, identificando de forma precisa os pontos fortes e fracos de cada um. 

Desta forma é possível identificar qual o componente mais rápido, ou o que foi 

integrado em menos tempo ao protótipo.  

O estabelecimento de pontos e pesos facilitou a comparação, fornecendo um valor 

quantitativo que representa como cada produto está adequado ao contexto da 

avaliação. A diferença de pontos é uma informação que pode ser aproveitada nas 

tomadas de decisão. Por exemplo, no caso do experimento 1, a diferença de pontos 

entre o Chart FX e o ChartDirector (92,2 e 99,4, respectivamente) foi relativamente 

pequena. O Chart FX poderia ser escolhido, mesmo tendo uma pontuação um pouco 

menor, se compensasse com vantagens no ponto de vista comercial, como melhor 

preço ou serviço de suporte. Já na comparação entre o Chart Director e o 

JFreeChart (51,8 pontos), a grande diferença de pontos mostra que dificilmente o 

fato do segundo ser gratuito compensará as perdas na eficiência e reusabilidade. 

Além disso, o segundo experimento, que relatou uma avaliação realizada para um 

projeto real, permitiu escolher de forma objetiva o componente mais adequado entre 

três opções. O componente selecionado foi, posteriormente, integrado com sucesso 

ao sistema desenvolvido, facilitado pelo protótipo desenvolvido para testes, e seu 

comportamento em uso é bastante satisfatório. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou a proposta de um processo de avaliação de qualidade de 

componentes de software a ser utilizada por organizações em que se aplica o 

Desenvolvimento de Software Baseado em Componentes. Este processo tem como 

objetivo avaliar os componentes de software reutilizáveis desenvolvidos por 

terceiros, vendidos comercialmente ou disponíveis por licenças de código livre, para 

verificar a adequação do seu uso em contextos ditados pelo domínio e aplicações. 

Como conclusão inicial, pode-se afirmar que este processo pode ser utilizado 

também para componentes desenvolvidos internamente à organização, ou 

componentes desenvolvidos sob medida. Para isso, será necessário adequar o 

meta-modelo de qualidade, tal que seus fatores de qualidade reflitam as 

características de artefatos de produtos desenvolvidos. 

A pesquisa realizada sobre avaliação de componentes mostrou o grande interesse 

da comunidade acadêmica e profissional sobre componentes de software 

desenvolvidos por terceiros. O interesse é devido à existência de quantidade 

significativa de fontes que fornecem componentes (comerciais ou gratuitos) para 

finalidades diversas. A seleção dos fatores de qualidade e o estabelecimento de 

métricas para avaliação deste tipo de componentes desenvolveram um melhor 

entendimento das suas características. Este amadurecimento irá permitir um 

aperfeiçoamento na geração de modelos de qualidade. 

A utilização do meta-modelo direciona para um processo mais sistematizado e 

flexível de modelos de qualidade, o que torna o aprendizado mais controlado. Ainda, 

o meta-modelo fornece um mecanismo que tornou o processo de avaliação 

independente de um modelo de qualidade específico. Como resultado, este 

processo pode ser utilizado em conjunto com os modelos de qualidade gerados do 

meta-modelo ou com algum modelo de qualidade específico existente, adaptado de 

forma a conformar com o meta-modelo proposto. Assim, ele constitui um caminho 



Processo de avaliação de componentes de software baseado no uso de modelos de qualidade 129 

 

para preencher as abordagens da literatura que estão mais centrados em o que 

avaliar e não como avaliar. 

A realização de experimentos mostrou que o Processo de Avaliação de 

Componentes de Software fornecidos por Terceiros fornece informação que torna a 

avaliação de componentes de software comerciais e de código aberto mais 

confortável, pois os dados gerados são detalhados o suficiente para tomada de 

decisões da utilização destes componentes em desenvolvimentos. O processo 

permitiu, de uma forma sistemática, que todos os componentes fossem avaliados e 

comparados sob os fatores de qualidade de interesse para cada contexto. Um dos 

experimentos descreveu a aplicação do PACST em um projeto real, em que foi 

possível selecionar o componente mais adequado para o projeto entre três opções. 

A integração posterior do componente foi ao sistema foi facilitada pelas informações 

levantadas durante a sua avaliação. 

O PACST mostrou os seguintes pontos fortes: 

• Geração de modelos de qualidade sob medida para as tecnologias, requisitos 

do sistema, área de negócio, função do componente e recursos disponíveis. 

Isso torna o processo flexível e gera resultados práticos; 

• Sistematização na definição de atributos de qualidade, seguindo o meta-

modelo de qualidade. As informações contidas na definição de um atributo, 

conforme o meta-modelo, facilitam a execução da avaliação, e evitam que 

alguma informação importante seja perdida no processo; 

• Uniformidade na avaliação, que pode ser repetida em diferentes situações; 

• Reutilização da definição de atributos de qualidade, o que facilita a criação de 

novos modelos de qualidade de acordo com as características de contexto. 

Ao longo do tempo, o histórico acumulado de modelos de qualidade de uma 

organização evolui o processo de avaliação, permitindo gerar modelos em 

menos tempo e mais eficientes, ao selecionar os atributos de qualidade que 

se mostraram úteis no passado; 

• Reutilização das medições obtidas, o que permite comparar um novo 

componente com componentes avaliados anteriormente, sem a necessidade 

de realizar uma nova avaliação. 
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Por outro lado, os seguintes pontos fracos foram detectados: 

• A ausência de um método para avaliar a relação de custo-benefício de um 

atributo de qualidade. Sem isso, existe o risco de se definir atributos de 

qualidade de difícil ou custosa medição, sem uma relevância que justifique; 

• Dificuldade na definição de métricas para os atributos e a falta de um método 

para avaliar e validar métricas; 

• A definição de pesos é subjetiva, sem um método que facilite esta tarefa ou 

que valide os pesos definidos; 

• A ausência de um repositório de modelos de qualidade, que facilite a consulta 

a modelos de qualidade gerados em avaliações anteriores; 

• A capacitação técnica necessária para o cumprimento de cada um dos papéis 

definidos no processo não foi analisada em detalhes. É importante 

estabelecer o tipo e o nível de conhecimento necessário para avaliar a 

adequação de uma pessoa para realizar as atividades do processo, ou 

mesmo o treinamento necessário para sua capacitação.  

O PACST é um processo que pode ser utilizado em projetos de software reais, e que 

resolve um problema de grande importância no Desenvolvimento de Software 

Baseado em Componentes, ao qual nem sempre se dá a devida atenção. As 

decisões de seleção e aquisição de componentes, que impactam na qualidade de 

todo o sistema, tornam-se mais seguras. Erros na escolha de componentes é um 

problema real no desenvolvimento de sistemas, e o PACST é um processo que 

permite resolvê-lo de forma objetiva e flexível. 

6.2 CONTRIBUIÇÕES 

A utilização de componentes de software é um meio para obter reduções nos custos 

e prazos no desenvolvimento de sistemas de software. A popularização desta prática 

proporcionou o surgimento de um mercado de componentes de software, além de 

componentes distribuídos gratuitamente através da Internet sob licença de software 



Processo de avaliação de componentes de software baseado no uso de modelos de qualidade 131 

 

livre. A incorporação desses pacotes de software prontos em novos 

desenvolvimentos reduz o tempo que seria gasto na análise, desenvolvimento e 

testes nas funções que são cobertas por componentes. 

No entanto, a integração de componentes de software desenvolvidos por terceiros, 

sem a devida atenção, pode impactar de forma negativa no desenvolvimento de um 

sistema. Escolher um componente sem o cuidado na avaliação de sua qualidade 

pode resultar na detecção tardia de defeitos, incompatibilidades do componente com 

o ambiente ou a incapacidade de cumprir os requisitos. Além disso, o componente 

escolhido pode não ser o mais adequado se comparado a outras opções existentes 

para a mesma função. 

O Processo de Avaliação de Componentes de Software fornecidos por Terceiros 

(PACST)  foi elaborado com o objetivo de integrar, no desenvolvimento de sistemas, 

atividades relacionadas com a avaliação da qualidade de componentes de software 

desenvolvidos por terceiros. 

Para a elaboração do processo de avaliação, foram pesquisados na literatura 

estudos relacionados à avaliação de produtos de software e alguns específicos para 

componentes de software desenvolvidos por terceiros. Desta pesquisa observou-se 

que existia uma série de modelos de qualidade para apoiar a avaliação, mas havia 

uma deficiência em trabalhos sobre processos de avaliação. Desta forma, buscou-se 

formar uma visão mais integrada das atividades de avaliação de componentes. 

Com o objetivo de não restringir o processo de avaliação para um modelo de 

qualidade específico, foi elaborado um meta-modelo, reunindo as características em 

comum entre os modelos de qualidade estudados. Este meta-modelo permite que 

diferentes modelos de qualidade que seguem a mesma estrutura possam ser 

utilizados em conjunto com o processo de avaliação proposto. 

Para o processo avaliado foram elaborados modelos de artefatos, que foram 

utilizados nos experimentos realizados. Estes modelos constituem um núcleo de 

artefatos, que podem ser estendidos e modificados para a implantação do processo 

em uma organização. 
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6.3 TRABALHOS FUTUROS 

Para complementar o trabalho apresentado, destaca-se a realização de novas 

pesquisas para a resolução dos pontos fracos detectados do Processo de Avaliação 

de Componentes de Software fornecidos por Terceiros. 

O PACST não contém meios para avaliar o custo benefício dos atributos de 

qualidade de um modelo de qualidade. Por isso, existe o risco de ser definido um 

atributo de difícil medição, que gastará tempo e recursos desproporcionais à 

relevância das medidas para o resultado final do processo.  Existem trabalhos, como 

o de Port e Chen (2004), que avaliam o risco e o custo da avaliação de COTS e 

podem auxiliar no aprimoramento do trabalho neste sentido. 

Outro ponto fraco é a falta de métodos para a avaliação de métricas. Washizaki 

(2003) e Bertoa (2005) apresentam abordagens para avaliar a correlação de 

métricas com os correspondentes fatores de qualidade. Estes trabalhos podem 

servir de ponto de partida para desenvolver uma metodologia de avaliação de 

métricas, a ser integrada no processo, mais precisamente na definição de modelos 

de qualidade. 

A definição de pesos para atributos e fatores de qualidade é outro ponto que pode 

ser mais explorado. O PACST define que essa escolha deve ser feita com base na 

experiência dos avaliadores. No entanto, podem ser feitos trabalhos sobre como 

definir esses pesos a partir de uma análise sistemática do contexto de avaliação. 

A reutilização de atributos de qualidade para a geração de novos modelos de 

qualidade pode ser facilitada por um repositório de modelos de qualidade. Trabalhos 

podem ser realizados para definir um repositório deste tipo, que facilite a busca de 

atributos que possam ser utilizados em uma nova avaliação. O repositório também 

pode oferecer um mecanismo de registro de comentários e avaliações sobre os 

modelos de qualidade e seus atributos, facilitando a reutilização do que apresentou 

resultados bons e evitando a repetição de erros. 
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APÊNDICE A – MODELOS DE FORMULÁRIOS PARA A DESCRIÇÃO 
DE MODELOS DE QUALIDADE 

1. DESCRIÇÃO DO CONTEXTO DA AVALIAÇÃO 

A tabela a seguir contém dados resumidos que descrevem o contexto da avaliação. 

Data:  
Equipe:  
Projeto:  
Funções avaliadas:  
Tecnologias envolvidas:  
Arquitetura do sistema:  
Componentes avaliados:  
Objetivos da avaliação:  

2. DETALHES DO COMPONENTE 

A tabela a seguir deve ser preenchida para cada componente avaliado. 

Nome:  
Sítio de Internet:  
Versão:  
Data de lançamento:  
Fornecedor:  
Dependências:  

3. RESUMO DO MODELO DE QUALIDADE 

A tabela a seguir é preenchida com os fatores de qualidade e atributos do modelo de 

qualidade. A primeira coluna é preenchida com os fatores de qualidade do modelo 
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de qualidade utilizado na avaliação, e a segunda coluna contém os atributos de 

qualidade correspondentes. 

Fator de qualidade Atributos de qualidade 
  
  
  
  

4. DETALHES DE ATRIBUTO DE QUALIDADE 

A tabela a seguir é utilizada para descrever um atributo do modelo de qualidade 

utilizado na avaliação. Cada campo deve ser preenchido da seguinte maneira: 

• Nome: Nome do atributo 

• Descrição: Texto descritivo do atributo 

• Característica do contexto associada: Identificação de qual característica do 

contexto motivou a adição do atributo no modelo de qualidade 

• Métrica: Descrição da escala de medida e do método de medição 

• Medida direta/ derivada: Identificação se o atributo tem medida direta ou 

derivada. Para medidas derivadas, são identificados os atributos que servem 

de base para o cálculo do valor. 

• Escopo: Identificação se o atributo tem escopo de função ou componente 

• Dependências da medida: Lista dos fatores que influenciam a medida e que, 

conseqüentemente, devem ser documentados. 

• Informações complementares: Orientação para os avaliadores para a 

documentação de informações que complementam as medidas. 
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Nome:  
Descrição:  
Característica do contexto associada:  
Métrica:  
Medida direta/ derivada:  
Escopo:  
Dependências da medida:  
Informações complementares:  

 

5. PRIORIZAÇÃO DE FATORES DE QUALIDADE 

A tabela a seguir é preenchida com todos os fatores de qualidade do modelo de 

componente, e seus respectivos pesos de importância. 

Fator de qualidade Peso 
  
  
  
  

6. REGRAS DE INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 

A tabela a seguir é preenchida com o peso, a regra de pontuação e as condições 

mínimas de cada atributo do modelo de qualidade. 

Fator de qualidade/ 
Atributo 

Peso Regra para a pontuação Condições 
mínimas 
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7. IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE DADOS PARA OS ATRIBUTOS DE 

QUALIDADE 

A tabela é preenchida identificando, para cada atributo de qualidade, qual a fonte de 

dados que será utilizada para a medição: documentação, testes, protótipo ou 

derivado de outros atributos. 

Atributo Fonte dos dados 
  
  
  
  

8. REGISTRO DE RESULTADOS 

A tabela a seguir é preenchida com as medidas obtidas para cada atributo de 

qualidade, e os dados complementares, que descrevem as condições em que a 

medição foi realizada. Esses dados complementares devem conter as dependências 

de medida e as informações complementares de cada atributo. 

Atributo Valor Dados complementares 
   
   
   
   

9. TABELA DE PONTUAÇÃO 

A tabela a seguir é preenchida ao final do processo. Para cada atributo é calculada a 

pontuação que cada componente obteve a partir das regras de interpretação de 

resultados, multiplicada pelo peso de importância. 
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Fator de qualidade/ 
Atributo 

Peso    

     
     
     
     
Total     
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ANEXO A – ELEMENTOS PRINCIPAIS DE DIAGRAMAS NA 
BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (BPMN) 

Elemento Descrição Notação 
Evento Um evento é algo que “ocorre” ao 

longo do curso de um processo de 
negócio. Estes eventos afetam o fluxo 
de processos e geralmente possuem 
uma causa (trigger) ou um impacto 
(resultado). Eventos são círculos 
vazados para permitir marcadores 
internos que diferenciam triggers e 
resultados. Existem três tipos de 
Eventos, baseado na etapa do 
processo que afetam: Início, 
Intermediário e Final. 

 

Atividade Uma atividade é um termo genérico 
para trabalho que a organização 
realiza. Uma atividade pode ser 
atômica ou não atômica (composta). 
Os tipos de atividades que fazem 
parte de um Modelo de Processo são: 
Processo, Sub-Processo e Tarefa. 
Tarefas e Sub-Processos são 
retângulos com pontas arredondadas. 
Processos podem, ou não, estar 
contidas em um Pool. 

 

Gateway Um Gateway é usado para controlar a 
divergência e a convergência de 
Fluxos de Seqüência. Além disso, 
determina bifurcações e encontros de 
caminhos. Marcadores internos 
determinam o tipo de comportamento 
do gateway.  

Fonte: OMG, 2006, p. 16 
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Elemento Descrição Notação 
Fluxo de 
Seqüência 

Um Fluxo de Seqüêcia é usado para 
mostrar a ordem que as atividades 
serão realizadas em um Processo. 

 

Fluxo de 
Mensagem 

Um Fluxo de Mensagem é usaod para 
mostrar o fluxo de mensagens entre 
dois participantes que estão preparados 
para enviar e recebê-las. Na BPMN, 
dois Pools no diagrama representam 
dois participantes. 

 

Associação Uma Associação é usada para associar 
informações com Objetos do Fluxo. 
Texto e figuras podem ser associadas a 
Objetos do Fluxo. 

 

Pool Um Pool representa um participante em 
um Processo. 

Lane Uma Lane é uma sub-partição dentro 
de um Pool, e se extende ao longo de 
todo o Pool, seja vertical ou 
horizontalmente. São usadas para 
organizer e categorizer atividades. 

Objeto de 
Dados 

Objetos de Dados são considerados 
Artefatos porque não têm nenhum 
efeito direto em Fluxos de Seqüência 
ou Fluxos de Mensagens do Processo, 
mas provêm informações sobre quais 
atividades necessitam ser realizadas, e 
quais são seus produtos. 

 

Grupo Um grupo de atividades que não afetam 
o Fluxo de Seqüência. O agrupamento 
pode ser usado por motivos de 
documentação ou análise. Grupos 
também podem ser usados para 
identificar as atividades de uma 
transação distribuída que é exibida 
entre múltiplos Pools. 

 

Anotação 
Textual 
(anexada a 
uma 
Associação) 

Anotações Textuais são um mecanismo 
para o modelador prover informações 
adicionais ao leitor do Diagrama BPMN. 

Fonte: OMG, 2006. p. 17 

 


