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Resumo 
Gerenciamento de configuração de software é uma das primeiras exigências 

para se ter um processo de software com qualidade. Entretanto, essa 

atividade é difícil de ser implantada, principalmente em empresas de 

pequeno porte. Este trabalho propõe um plano de implantação de 

gerenciamento de configuração de software destinado a essas empresas. 

Para isso foi realizada uma pesquisa empírica --- utilizando o método Goa!! 

Question/ Metric (GQM) — para identificar como as empresas de pequeno de 

porte realizam gerenciamento de configuração. O resultado mostrou que elas 

não realizam gerenciamento de configuração e, por isso, as atividades 

contidas no padrão IEEE Std 828-1990 foram consideradas como base para 

o plano proposto. O plano detalha os procedimentos técnicos e 

administrativos necessários para (a) a execução das atividades de 

identificação da configuração, (b) relato de situação e (c) controles de 

versões e mudanças. O controle de versões é apoiado pela ferramenta de 

controle de versões de baixo custo Quma Version Control System (QVCS) 

--- uma exigência necessária para a implantação do plano em empresas de 

pequeno porte. Esse plano permite que essas empresas dêem o primeiro 

passo na direção da melhoria de qualidade de processos de software. 



Abstract 

Software configuration management is one of the first requirements to 

achieve quality in the software process. However, these activities is very 

difficult to be introduced, mainly in small software business. This work 

proposes a software configuration management plan for small software 

business. In order to accomplish this goal, an empirical research was carried 

out 	using the Goal/ Question/ Metric method (GQM) --- to identify how 

small software business perform software configuration management. The 

result showed that these software business do not perform software 

configuration management, then the IEEE Standard 828-1990 activities were 

considered as base for the proposed plan. This plan details the management 

and technical procedures needed to the accomplishment of the (a) 

identification, (b) status report and (c) version and change control tasks. This 

plan is the first step to improve the software processes quality. 
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1 a IwrnoDuçÃo

1 .1 Contexto

Durante o desenvolvimento de um software, é produzida uma grande

quantidade de informaçöes, tais como: especificações, planos de projeto,

programas fonte, casos e planos de testes, manuais, arquivos de dados, etc.

Cada um desses documentos ê chamado de item de configuração de

software. A canfiguração de software compreende todos os itens de

configuraçåo produzidos durante o processo de engenharía de software, ou

seja, no processo de desenvolvimento disciplinado de sistemas [Pressman,

1eesl.

No período de desenvolvimento, há uma grande mutabilidade nos

itens de configuração, pois itens novos podem ser criados e itens já

existentes podem ser modificados, gerando novas versões. Para que haja

maior controle no processo de desenvolvimento de sistemas, é necessário o

estabelecimento de normas para a criaçäo e alteração dos itens de

configuração. A essas normas dá-se o nome de gerenciamento de

config u ração de software.

Gerenciamento de configuração de software (SCM) já foi definido de

várias formas. Bersoff, Henderson e Siegel [Bersoff, 1980] o definem como

"uma disciplina de identificação de um sistema em pontos discretos no tempo

com a finalidade de controlar sistematicamente as mudanças em sua

configuraçäo e manter a integridade e a rastreabilidade dessa configuração,

através de todo o ciclo de vida do software". Para Pressman [Pressman'

1995], gerenciamento de configuraçäo de software é "uma atividade de



garantia de qualidade de software que é aplicada durante todas as fases do

processo de engenharia de software". Feiler [Feiler, 1gg1] descreve

gerenciamento de configuração de software como "uma disciplina que

proporciona estabilidade para a produçåo de um sistema de software, por

controlar a evoluçäo do produto". Segundo Babich [Babich, 1986],

"grerenciamento de configuraçåo de software ê a arte de identificar,

organizar e controlar modíficaçöes no software que está sendo construído

por uma equipe de programaçåo".

O quadro 1.1 apresenta, resumidamente, as tarefas de gerenciamento

de configuraçåo de software e as questões centrais a serem abordadas por

elas [Bersoff, 1979; Berlack, 1992; Capretz, 1994; Narayanaswamy, 1g87;

Pressman, 19951.

Quadro l.l - Tarefas de gerenc¡amento de configuração de sofrware

Como garantir que módulos do silema construídos por terceiros
estejam corretos e coerentes com o restante do sistema?

Controle de
Subcontratados e
Fomecedores

Como gerenciar o efeito causado por alterações extemas ao
sistema?

Controle de
lnterface

Qual o mecanismo usado para avisar outras pessoas sobre
mudanças que são feitas?

Relato de Situação

Como se pode garantir que as mudanças foram feitas
adequadamente?

Auditoria de
Configuração

Como uma organização controla as várias versões geradas pelas
mudanças feitas antes e depois que o software é liberado?

Controle de Versão

Quem tem a responsabilidade pela aprovação e pela determinação
de prioridades para as mudanças?

Controle de
Mudanças

Como uma organiza$o identifica e administra as muitas versões
existentes dos itens de configuração de forma que possibilite que
mudanças sejam feitas eficientemente?

ldentificação

Tarefa
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Alguns órgäos certificadores de qualidade de software (quadro 1.2)

exigem o gerenciamento de configuração de software como requisito básico

para que uma empresa inicie a melhoria de qualidade do processo de

desenvolvimento de software.

Quadro 1.2 -Padr6es de Qualidade

Exige gerenciamento de configuração de software para uma
empresa sair do nível de maturidade 1, denominado caótico.

cMMl /SEt

Exige gerenciamento de configuraçäo de software como
providência para garantia de qualidade.

ANSt/tEEE 983-1986

RecomendaçäoPadröes de Qualidade '

Quando se fala em gerenciamento de configuraçåo de software em

pequenas empresas, geralmente o pessoal da área de informática reage de

duas maneiras: desconhecem o assunto ou o associam com uma tarefa

burocrática que apenas "atrasa o serv¡ço".

A primeira reaçäo nåo se justifica, pois gerenciamento de configuração

vem sendo estudado desde os anos sessenta [Berlack, 1992]. lnicialmente,

era aplicado da mesma forma para sofü,vare e hardware, sendo que no final

dos anos setenta já havia padröes de gerenciamento de configuraçäo

específicos para sofü,vare.

A segunda reação é resultado de uma visäo distorcida, pois os ganhos

em tempo e qualidade pela aplicação do gerenciamento de configuraçåo såo

comprovados e mensuráveis. Esses ganhos podem ser reconhecidos

constatando-se que o uso de gerenciamento de configuraçåo de software

1 CMM=Capability Maturity Model desenvolvido pelo Software Engeneering lnstitute

(SEl) para a melhoria da qualidade do processo de desenvolvimento de software. Este

modelo classifica as organizações em cinco estágios seqüenciais de maturidade (caótico,

repetitível, definido, gerenciado e otimizado) e descreve os passos necessários para

evoluçäo [Paulk,1 993].

3



facilita a comunicação entre as equipes de desenvolvedores relatando a
situação do software a cada momento, assim como as alteraçöes que foram

efetuadas. lsso traz como conseqüência a redução no esforço necessário

para efetuar alteraçöes e a redução no número de erros. O resultado final é
melhor cumprimento dos cronogramas, redução nos custos e melhora na

qualidade do software [Berlack, 1gg2].

Essas reações podem nåo ocorrer se as tarefas de gerenciamento de

configuraçåo de software forem esclarecidas e orientadas através de um

Plano de Gerenciamento de Configuração e apoiadas por feramentas que

automatizem algumas dessas tarefas.

No entanto, os padröes de planos de gerenciamento de configuração

de software existentes (IEEE Std B2B-1990, NASA-Sñü-D|D-04, DoD-DlD) se

apresentam apenas como uma lista de tópicos que devem ser abordados na

implantaçåo das tarefas de gerenciamento de configuraçåo de software. Essa

lista é pouco esclarecedora e não é destinada especificamente para as

necessidades de uma empresa de pequeno porte.

o mesmo ocorre com as ferramentas de gerenciamento de

configuração de software existentes no meio acadêmico e no mercado

(SCCS, RCS, Aide-de-Camp, AllChange, Continuus, CCC, ClearGase, CMS-

Digital, CMCV-IBM, CMZ, CVS, MKS Source lntegrity, perforce, PMCS,

PVCS, SCLM, SMS, Source Code Manager, VCS-UX ICMFAQ,1996]). Essas

ferramentas gerafmente são dispendiosas e necessitam computadores de

grande porte ou estaçöes de trabalho para serem executadas. lsso se deve

ao fato de serem construídas para serem usadas em grandes projetos. Outro

obstáculo para gue essas fenarnentas sejam usadas é a dificuldade para

instalá-las e utilizá-las, pois seus manuais såo vagos e a operaçäo complexa.

Esses obstáculos colocam as ferramentas além do alcance das pequenas

empresas de desenvolvimento de software, que geralmente trabalham com

orçamentos reduzidos, projetos pequenos e pessoal inexperiente em

gerenciamento de configuraçäo de software.
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1.2 Objetivos

As pequenas empresas que desenvolvem software geralmente

produzpm produtos que, ao longo do tempo, são adaptados às necessidades

de cada nova situaçäo. A administração das diversas versões liberadas
poderia ser bastante auxiliada através de gerenciamento de configuraçåo de

software. Porém, esta solução nåo é viável devido aos altos custos para

aquisiçåo das ferramentas existentes e às dificuldades de implantação de um

plano de gerenciamento de configuraçåo de software.

Assim, o objetivo deste trabalho é executar um levantamento empírico

das características de uma típica pequena empresa de desenvolvimento de

software para, a partir desses dados, estudar quais tarefas de gerenciamento

de configuração de software são essenciais para essas empresas e, então,

apresentar um plano de gerenciamento de configuraçåo de software

específico para as mesmas. Faz parte desse plano a indicação de

ferramentas existentes que sirvam de apoio às tarefas de gerenciamento de

configuraçäo de software consideradas importantes para uma empresa de
pequeno porte.

1.3 OrganrzaÇão doTmbalho

Este trabalho está dividido em seis capítulos. Neste capítulo

apresentam-se o contexto e os objetivos principais do trabalho.

A revisão bibliográfica compreende os capítulos 2 e 3.

No capítulo 2 - Gerenciamento de configuraçåo de software

apresentam-se as principais tarefas de gerenciamento de configuraçäo de

software.

Os aspectos administrativos da implantação do gerenciamento de

configuração de software apresentam-se no capítulo 3 - planos de

Gerenciamento de Configuração de Software.

5
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No capítulo 4 - A Determinaçäo de um Típico Processo de

Gerenciamento de Configuraçåo de Software em Empresas de Pequeno

Porte - é apresentada uma pesquisa empírica realizada em empresas de

pequeno porte e são analisados os resultados obtidos.

No capítulo 5 - A Elaboração do Plano de Gerenciamento de

Configuração de Software - é apresentado um plano de implantaçåo de

gerenciamento de configuração de software em empresas de pequeno porte.

No capítulo 6 - Conclusões e Trabalhos Futuros - são apresentadas as

conclusöes deste trabalho, bem como propostas para futuras pesquisas que

podem ser desenvolvidas, na área de gerenciamento de configuraçåo de

software.



de raeão de 7

2. GpnpNcIAMENTo DE
ConrlcuRAç^Ão DE SortwARE
Este capítulo inicia com a apresentação do processo de

desenvolvimento de software e de um conceito fundamental para o

Gerenciamento de configuraçåo de software: a linha de referência (baseline).

posteriormente, seräo vistas as tarefas de gerenciamento de configuraçäo de

software: ldentificação da Configuraçåo, Controle de Versão, Controle de

Mudanças, Auditoria de Configuração, Relato de Situaçäo, Controle de

lnterface e Controle de Subcontratados e Fornecedores.

2.1, Conceitos Fundamentais de Gerenciamento de

Configu raçâo de Software

O desenvolvimento de um software pode ser organtzado de várias

formas. A cada uma dessas formas de organtzaçâo dá-se o nome de um

paradigma de ciclo de vida. Os paradigmas mais estudados são o clássico, a

prototipaçåo, o modelo espiral e as técnicas de quarta geração [Pressman,

1eesl.

Um processo de desenvolvimento de software, independente do

paradigma de ciclo de vida adotado, inclui as fases de engenharia de

sistemas, análise de requisitos, projeto de software, codificaçäo, testes e

manutençåo [Pressman, 1995]. O quadro 2.1 apresenta uma descrição

resumida de cada uma dessas fases.



Manutenção Modificações após o software ser liberado. Essas mudanças

ocofrem por efros, adaptações, novos ambientes e novas

funcionalidades.

Testes Realização de testes dos programas. Esses testes concentram-se

nos asþectos lógicos intemos do software e nos aspec{os

funcionais externos.

Codificaçäo Tradução do projeto de sofhrare numa forma legível para a
máquina.

Projeto de Software Desenvolvimento de quatro atributos distintos do software:

estrutura de dados, arquitetura de software, detalhes
proced i mentais e ca racterização de i nterfaces'

Análise de Requisitos compreensão do domínio da informação através dos requisitos

coletados na fase anterior

Engenharia de
Sistemas

Coleta dos requisitos em nível do sistema, com uma pequena

quantidade de projeto e análise de alto nível.

Fases

Quadro 2.1- Fases do Desenvolvimento de Software

Durante o processo de desenvolvimento de um sofü,vare, é produzida

uma grande quantidade de itens de informação. Esses itens são chamados

itens de configuração de software e o conjunto dos mesmos compõem uma

config uração de software.

A criaçåo e as alterações de cada item de conf¡guraçäo de software

devem ser acompanhadas e controladas pelo gerente do projeto - Para isso, é

necessário o estabelecimento de pontos bem definidos dentro do processo

de desenvolvimento do software: as Linhas de Referência (base/ines) . Esses

pontos podem ocorrer ao final de cada uma das fases do processo de

desenvolvimento de sofü/vare, ou de algum outro modo definido pela

gerència.

Nos pontos estabelecidos pelas linhas de referência, os itens de

configuração devem ser ¡dentificados, analisados, corrig¡dos, aprovados e

armazenados ("congelados") como uma configuraçäo de software' Os itens

aprovados säo armazenados em um local sob controle de acesso,



denomina do repositório dos itens de configuração. Esses itens só poderão

ser alterados após uma solicitaçäo de alteração formalmente aprovada pelo

gerente de configuraçäo. Essa é uma forma de prover controle sobre a

situação de cada um dos itens de configuraçåo, evitando inconsistèncias.

O método utilizado para trabalhar com itens de configuração que já

estão no repositório é chamado de Check ln/Check Ouf [Bersoff, 1979;

Harter, 19891, ou seja, conferência na entrada e conferência na saída.

Quando for desejada uma alteraçäo em algum item de configuraçäo do

repositório, uma cópia do item é colocada numa área de trabalho do

desenvolvedor ("check ouf). A partir desse momento, nenhum outro

desenvolvedor poderá alterar o mesmo item: a isso dá-se o nome de controle

de concorrência. Ðentro de sua área, o desenvolvedor tem total liberdade de

trabalho. Após o final das alterações no item de configuração, ele será

revisado e recolocado no repositório ("check tn). Nesse momento, uma nova

linha de referência deverá ser traçada, de modo que uma nova configuraçåo

contendo o item alterado seja formada e congelada no repositório (Figura

2.1).

Check out

Check in V
Repositório Linha de

Referência
Area de trabalho do
desenvolvedor

Figura 2.1 - Linha de Referência / Gontole de concorrência



Depois do congelamento, o acesso é liberado, permitindo que outros

desenvolvedores também executem alterações sobre esse item de

configuração.

2.2 Tarefasde Gerenciamento de Configuração de Software

As tarefas de gerenciamento de configuraçåo de software, que

respondem às questões apresentadas no quadro 1.1 são descritas a seguir'

2.2.1 - Tarefa 1- ldentificação da configuração de software

O primeiro passo para a identificação é selecionar os ¡tens a serem

gerenciados. Como exemplo, apresentamos no quadro 2.2 uma série de itens

sugeridos por Pressman [Pressman, 1995]:

Quadro 2.2-Hierarquia dos itens de configuraçäo

É importante que seja efetuada uma seleçäo dos itens relevantes,

porque uma superdocumentação torna o gerenciamento de configuraçäo

muito oneroso. Geralmente, devem sofrer gerenciamento de configuração os

Especifìcaçäo do Sistema
Plano de Projeto de Software
Especificação de Requisitos do Software
Manual Preliminar do Usuário
Especificação do Projeto
a) Descrição do Projeto de Dados
b) Descriçäo do Projeto Arquitetural
c) Descrições do Projeto Modular
d) Descriçöes do Projeto de lnterface
;i Descriiões de OOjâos (se forem usadas técnicas orientadas a objetos)

Listagem do código-fonte
planõs, procedimentos, Casos de Testes e Resultados Registrados
Manuais Operacionais e de lnstalação
Programa Executável e Módulos lnterligados
Descrição do Banco de Dados
a) Esquema e estrutura de arquivo
b) Conteúdo inicial
Manualdo Usuário
Documentos de Manutenção
a) Relatórios de problemas de software
b) Solicitações de manutenção
c) Pedidos de mudança
Padröes e procedimentos para engenharia de software
Ferramentås de produçäo de software (editores, compiladores, CASE, etc.)

6.
7.
8.
9.
10

1.
2.
3.
4.
5.
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11.
12.



itens mais usados no ciclo de vida, os mais genéricos, os mais importantes

para a segurança, os itens projetados para reuso e os que podem ser

modificados por vários desenvolvedores ao mesmo tempo [Bersoff, 1992].

Somente os itens selecionados serão controlados, sendo que os outros itens

poderão ser alterados livremente.

Após a seleção, deve-se descrever como esses itens se relacionam.

Consideram-se cinco classes de relacionamento: equivalência (ex BD em

disco e em fita magnética), dependência (ex: a descriçåo do projeto modular

é dependente da especificação do projeto), derivação (ex código objeto é

derivado do código fonte), sucessâo (ex a versão 1.2 ê sucessora da versão

1.1) e variante (ex versåo para DOS ou para UNIX). A identificação desses

relacionamentos é muito importante paÊ a manutenção, pois permite que se

localize rapidamente os itens afetados por cada alteração.

Depois de escolhidos os itens e estabelecidos os relacionamentos,

deve-se criar um esquema de ídentificação dos itens com a atribuição de

nomes únicos a cada um dos componentes, de forma que seja possível

reconhecer a evoluçäo de cada uma das versöes dos componentes e a

hierarquia existente entre componentes, a partir de seus nomes [Bersoff,

1979; Karakas, 19921. Um exemplo simples para um pequeno programa

cuja sigla é 'A/A' é apresentado no quadro 2.3. O esquema de identificação

utiliza a combinaçåo de nome do projeto, tipo de item, nome do item e

versão.

Quadro 2.3ldentificação dos itens de configuraçäo

Especificação do Sistema
Plano de Projeto
Especificagäo de Requisitos
do Software
Especificagão de Projeto
Programa Fonte
Programa Fonte (sub-rotinas)
Plano e Casos de Testes
Nova versão das sub-rotinas

AA
AA
AA

AA
AA
AA
AA
AA

ES
PP
ER

EP
PF
PF
TT
PF

1.1

1.1

1.1

Prin
Rot

I
1

'l

1

1

.1

.1

.1

.1

.2Rot

AAES
AAPP
AAER

v1
v1
v1

1

1
,|

AAEP v1.1
AAPFPT|n v1.1
AAPFROT V1.1

AATT v1.1
AAPFROT V1.2

ProjetoItem Tipo VersãoNome Nome compteto



Após o estabelecimento do esquema de identificação, devem ser

planejadas as linhas de referência dentro do ciclo de vida do projeto.

Geralmente, cria-se uma linha de referência ao final de cada fase do ciclo de

vida do projeto e, periodicamente, depois de cada manutençåo. Deve-se

especificar quais itens serão revisados e armazenados em cada uma das

linhas de referência planejadas. O último passo da identificaçåo é descrever

a maneira como os itens serão arquivados e recuperados do repositório.

2.2.2 - Tarefa 2 - Controles de Mudança e de Versões

Dois controles básicos são instituídos no processo de gerenciamento

de configuraçäo de software: Controle de Mudanças e Controle de Versões.

a) Controle de Mudanças

Durante o processo de desenvolvimento de software, mudanças

descontroladas podem levar rapidamente ao caos [Presmann, 1995]. Assim,

deve ser instituído na organizaçäo um processo que combine procedimentos

humanos e ferramentas automatizadas para proporcionar um mecanismo de

controle das mudanças. Esse processo deve ser implementado depois que

uma linha de referência for fixada - antes disso somente um controle de

mudanças informal precisa ser aplicado [Bersoff, 1979; Bersoff, 1984;

Bersoff, 1992; Presmann, 19951. A figura 2.2 ilustra um processo de controle

de mudanças que pode ser implementado para os itens que já passaram por

uma linha de referência.

De acordo com esse processo de controle de mudanças, quando um

pedido de mudança é solicitado, primeiramente ele deve ser analisado,

gerando um relatório de mudanças. Esse relatório é encaminhado para

avaliação; Se aprovado, o relatório de mudança Segue para o gerente de

configuração. O Gerente de configuraçåo controla o acesso aos itens no

repositório, liberando-os para a equipe de desenvolvimento para que a

mudança seja efetuada, e recebendo os itens, quando atualiza o repositório.



Caso o pedido de mudança não seja aprovado, o relatório e o pedido såo

arquivados e é dado um retorno ao solicitante.

Esse controle possibilita que as mudanças sejam efetuadas,

comunicadas e incorporadas de um modo disciplinado. Entretanto, para que

esse controle ocorra de forma satisfatória, qualquer mudança que ocorra nos

itens de configuraçäo de software, após o estabelecimento de uma linha de

referência, deve seguir efetivamente sempre o mesmo caminho [Bersoff,

1se2l.

Figura 2.2 'Processo de Controle de Mudanças

No processo de controle de mudanças, as alterações aprovadas são

efetuadas de maneira sincronizada. O objetivo dessa sincronizaæo é evitar

que duas pessoas efetuem, ao mesmo tempo, mudanças incompatíveis em

Avaliação

Análise
Pedido de

Mudança

Necessidade de
Alteração no
Item de
Configuração

Não Aprovada Conselho de
Controle de
Alteraçôes

<+

Controle de Acesso

npro*O"l

I
Gerente de
Configuração

Equipe de

da Verif¡cação e

Registro de r Registro de
Entrada



um mesmo item, criando inconsistências [Bersoff, 1992]. O método mais

utilizado para evitar inconsistências é controlar o acesso ao repositório, de

forma que, quando um desenvolvedor retira um item para alterações, ele

bloqueia o acesso de escrita no item para os outros desenvolvedores (vide

seção 2.1).

Os procedimentos de controle das mudanças asseguram que as

mudanças em um software sejam feitas de modo controlado, permitindo-se

prever o efeito das mesmas em todo o sistema. Procedimentos formais de

organização e de controle das mudanças no sistema permitem que os

pedidos de alteração possam ser considerados em conjunto com outros

pedidos. Desse modo, os pedidos similares podem Ser agrupados, e os

pedidos incompatíveis entre si ou com os objetivos do sistema identificados.

Também podem ser atribuídas prioridades aos pedidos e, de acordo com

essas prioridades, pode-se gerar um cronograma.

b) Controle de Versões

Um item, ao ser desenvolvido, evolui até que atinja um estado em que

atenda aos propósitos para o qual foi criado. lsso implica em diversas

alteraçÕes, gerando uma yersâo (revisão) do item a cada estado. Para

estabelecer o controle sobre as diversas versões, todas as versões devem

ser armazenadas e identificadas. lsso, geralmente, é feito com o auxílio de

uma ferramenta.

A versão do item pode ser incluída no esquema de identificaçäo ou ser

acessível a partir de uma tabela à parte (vide seçåo 2.2.1). É conveniente

que o esquema de identificaçåo das versões dos itens seja feito em forma de

árvore, pois ao mesmo tempo em que mantém um histórico das versöes dos

itens, permite identificação única e ramificaçöes a partir de qualquer versäo

(Figura 2.3).

Quando um item existe simultaneamente em duas ou mais formas

diferentes que atendam a requisitos similares, temos variantes do item,



de racão de 15

representados por ram¡ficações na árvore. Um exemplo ser¡a o de duas

subrotinas para retornar a data do sistema operacional: uma para Unix e

outra para OS/2 (versões 2.1.1 e2.2.1 na Figura 2.3).

4

1

3,1 ,f

2

\:-/

,j\

ri
tl

Delta Negativo:contém em relação à versão sucessora

Delta Positilo: contém diferenças em rela$o à rersão antecessora

Cabeça: r¡ersão nmis recente do tronco, arnrzenada integralrnente

1.1

Figura 2.3- Árvore de revisões em um item de configuração, usando delta negativo.

Para minimizar o espaço de armazenamento das versões ut¡l¡za-se o

conceito de delta, ou seja, são armazenadas uma versão completa e as

diferenças entre as versões [Ambriola, 1990; Boas, 1994; Brown, 1991; Dart,

1991; Humphrey, 19891. Há duas variações desse conceito: delta negativo e

delta positivo. Com o delta negativo, armazena-se integralmente a versäo

ma¡s recente e as diferenças (deltas) ex¡stentes até então. Com o delta

pos¡t¡Vo, armazena-se a Versão mais antiga e, para montar aS Versões mais

recentes, processam-se as diferenças (deltas) armazenadas.

Os sistemas atuais de gerenciamento de versöes utilizam o conceito

de delta negativo no tronco, por ser mais comum a utilização de versões mais

recentes do item de configuraçåo [Boas, 1994]. A figura 2.3 representa um



caso em que se utiliza delta negativo. A única versão armazenada

integralmente é a 4. As outras versöes são construídas, quando solicitadas, a

partir da 4 e das diferenças armazenadas. Utilizam-se deltas negativos no

tronco da árvore, que representa o caminho principal de evolução do item. As

raificaçöes representam as variantes dos itens e são obtidas pela utilizaçåo

de delta positivo.

2.2.3 - Tarefa 3 - Auditoria da Gonfiguração

A identificação e controle das alterações aiudam a manter ordem mas,

para assegurar que a alteração foi implementada apropriadamente, há

necessidade de auditorias na configuração do software [Sommerville, 1989]'

Existem dois tipos de auditoria de configuraçäo de software que säo

pré-requisitos para o estabelecimento das linhas de referència no ciclo

desenvolvimento de software: a Auditoria Funcionale a Auditoria Física-

A auditoria funcional preocupa-se com aspectos internos dos arquivos,

compreendendo uma verificaçåo técnica formal na configuração de software,

que deve ser realizada ao ser fixada uma linha de referência. Esta

verificação é uma atividade de controle de qualidade que tenta descobrir

omissöes ou erros na configuraçåo, que degradam os padröes de construçåo

do software [Capretz, 1992; Capretz, 1994; Pressman' 1995].

A auditoria física é um processo administrativo que ocorre no final de

cada fase do ciclo de vida do software e consiste em verificar se a

configuraçâo, a ser congelada pela linha de referência, está composta da

versåo mais recente dos itens de configuração, determinados para a fase do

ciclo de vida específica [Bersoff, 1979; Bersoff, 1984; Capretz, 1992] e se os

procedimentos e padröes foram devidamente aplicados.

2.2.4 - Tarefa 4 - Relato da Situação

O objetivo dessa tarefa de gerenciamento de configuraçäo é relatar a

todas as pessoas envolvidas no desenvolvimento e na manutençäo do
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sofh,vare as segu¡ntes informações sobre as alterações na configuraçäo de

software:

a) O que aconteceu?

b) Quem o tez?

c) Quando aconteceu?

d) O que mais será afetado?

Para isso, deve ser criado um banco de dados sobre as ocorrências

no gerenciamento de configuraçäo. Esse banco de dados deve estar

disponível aos desenvolvedores com acesso através de palavras-chave.

Além disso, deve ser gerado regularmente um relatório de situaçåo para

informar as alterações mais importantes. O acesso rápido às informações

sobre a configuração agiliza o processo de desenvolvimento e melhora a

comunicação entre as pessoas, o que é uma maneira de eliminar muitos

problemas relativos à modificação do mesmo item de informação, com

intençöes diferentes e conflitantes.

2.2.5 - Tarefa 5 - Controle de interface

As atividades de controle de interface (ou fronteira) coordenam as

mudanças nos itens de configuraçäo que são afetados por itens que não

estejam sendo controlados. Equipamentos, sistemas de software, software de

suporte, assim como outros projetos devem ser examinados na busca por

possíveis interfaces com o projeto sob controle.

Para cada interface o plano deve descrever:

a) O tipo de interface.

b) As unidades organizacionais afetadas.

c) Como será feito o controle sobre a interface.

d) Como os documentos de controle da interface serão aprovados.
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2.2.6 - Tarefa 6 - Controle de subcontratados e fornecedores

As atividades de controle de subcontratados e fornecedores

coordenam a forma como os itens que foram desenvolvidos por solicitaçäo a

outras empresas ou foram adquiridos já prontos são testados e incorporados

ao repositório do projeto.

Para itens subcontratados o plano deve descrever:

a) Os requisitos de gerenciamento de configuração de software a serem

satisfeitos pelo subcontratado.

b) como será feito o monitoramento sobre o subcontratado.

c) Como o código, documentação e dados externos serão testados, aceitos e

adicionados ao projeto.

d) Como seräo tratadas as questöes de propriedade do código produzido,

como direitos autorais e royalties.

Para itens adquiridos prontos o plano deve descrever:

a) Como serão recebidos, testados e colocados sob controle de

gerenciamento de confi guração.

b) Como as mudanças no sofhryare do fornecedor seräo tratadas.

c) Se e como o fornecedor participarâ no processo de gerenciamento de

mudança do projeto.

Itens de configuraçåo poderão ser adquiridos de fornecedores,

subcontratados, clientes, outros projetos ou outras fontes.

2.3 Considerações Finais

Neste capítulo, foram apresentados conceitos gerais e as principais

tarefas de gerenciamento de configuraçåo de software. Um estudo detalhado

das necessidades específicas de cada ambiente de desenvolvimento de

software, no que diz respeito ao gerenciamento de configuração de software,

é necessário para que seja possível a execução das tarefas de forma mais

18



adequada a cada situação. O documento gerado após esse estudo ê

chamado Ptano de Gerenciamento de Confrguração de Soft¡tare' No próximo

capítulo, planos de gerenciamento de configuraçäo de sofhlare são

estudados em maiores detalhes.



3. Pleno DE GpnPNcIAMENTo DE

Co¡mlcuReçÃo DE SorrwARE
Um plano representa um método através do qual tarefas podem ser

definidas e executadas. Este capítulo apresenta elementos organizacionais

que influenciam a preparação do plano de gerenciamento de configuração de

software e alguns padrões de planos de gerenciamento de configuraçåo de

software. O padråo IEEE Std 828-1990 é estudado em detalhes. No final do

capítulo são apresentadas recomendaçöes para a elaboraçäo de um plano

de gerenciamento de configuraçäo de software.

3.1 Elementos envolvidos no Plano de Gerenciamento de
Configuração

O plano de gerenciamento de configuraçäo de software ê um

documento que descreve quais atividades devem ser efetuadas na

implantaçäo e na administração do processo de gerenciamento de

configuraçåo de software. Neste plano também é descrito como e quando as

atividades seråo efetuadas, quem serão os responsáveis por elas e que

recursos seräo necessários [Whitg¡fh, 1991, IEEE Std 828-1990]. O plano de

gerenciamento de configuração de software é desenvolvido de acordo com

as peculiaridades de cada empresa, ou seja, ele depende das metas e

soluçöes alternativas específicas a cada ambiente.

Dez elementos estão envolvidos no plano de gerenciamento de

configuraçåo de uma organizaçåo [Bounds, 1993]. Sete deles referem-se à

etapa de preparação do plano e très à etapa de implantação.
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Preparacåo do Plano:

1. Projeto do plano: determinar a estrutura do plano de gerenciamento de

configuraçåo. Neste passo é recomendado que sejam estudados alguns

padrões internacionais de gerenciamento de configuraçåo de software.

2. Processo: descrever as tarefas de gerenciamento de configuraçåo que

seråo implementadas e os controles que serão efetuados nas mesmas.

3. Pessoas: relacionar pessoas às funções, tarefas e responsabilidades

envolvidas no gerenciamento de configuração.

4. Ambiente: analisar o tipo de cultura que existe na organizafio a fim de

buscar uma solução de gerenciamento de configuração que seja

apropriada a esta cultura.

5. Sistema: determinar os sistemas ou partes de sistemas que serão

colocados sob o controle do gerenciamento de configuração e determinar

os itens de informação que são relevantes para compor a configuração de

sofh¡¡are desses sistemas.

6. Automatização: decidir os requisitos mínimos que uma ferramenta de

gerenciamento de configuração de software deverá apresentar em termos

de funcionalidade, custo, plataforma necessária, facilidade de uso, etc.

7. Decisões Gerenciais: identificar como a gerência encara a utilizaçäo de

ferramentas de gerenciamento de configuração de software que já existem

no mercado e o desenvolvimento parcial ou integral de ferramentas de

gerenciamento de configuraçäo de sofh¡are na própria organização.

lmplantacão do Plano:

1. Elaboraçäo do plano: escrever o plano de forma a atender todos os

requisitos identificados nas sete fases da etapa de preparaçäo.

2. lmplantação de ferramentas de gerenciamento de configuração de

software: implantar as ferramentas adquiridas ou desenvolvidas para
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auxiliar o gerenciamento de configuraçäo. Este passo pode incluir

treinamento.

3. Elaboraçäo da estratégia de implantação: desenvolvimento de um

roteiro para auxiliar a implantação do processo de gerenciamento de

configuração na organização e para institucionalizar este processo. A

institucionaltzação ocorre após intensiva realizaçäo das tarefas e

utilização das ferramentas e a identificaçäo de necessidades de alterações

e complementações neste processo.

Os elementos relacionados ao plano de gerenciamento de

configuraçåo de software säo representados na figura 3.1.

, planejamento do plano ,

l"-ul*ti ì"""""-- -

I automatização r ¡ _de3i1õ9s ge¡el"'3il _, prooesso r I Pessoas Ì

sistema i

Implantação

laboraçäo de estratégia
implantação

de

Implantação de ferramenta

Elaboração do plano

Preparação

Figura 3.1 - Elementos relacionados ao plano de gerenciamento de configuração

A elaboraçåo do plano é um dos três fatores chave para o sucesso em

gerenciamento de configuração. Em muitos casos, o gerenciamento de

configuraçåo faz parte de um projeto de melhoria de toda a empresa e, neste

caso, o plano deve estar em concordância com os outros planos

relacionados com o esforço geral de melhoria.[Bounds, 1993]
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3.2 Alguns Padrões dePlanos de Gerenciamento de
Configu ração de Software

Ao iniciar o desenvolvimento de um plano de gerenciamento de

configuraçåo de software, é natural a dúvida sobre como começar e qual a

forma mais adequada de apresentaçäo das informaçöes. É recomendado que

sejam estudados alguns dos padrões internacionais de planos de

gerenciamento de configuração e que seja escolhido como base aquele que

tenha maior compatibilidade com o projeto para o qual o plano esteja sendo

escrito [Buckley, 1993].

Alguns dos padrões mais amplamente utilizados säo:

. IEEE Standard for Confíguration Management Plans (IEEE Std 828-1990):

Deve ser analisado juntamente com o IEEE Std 1042-1986, um guia de

gerenciamento de configuração, e o IEEE Std 610.12-1990, um glossário

de termos de engenharia de software. O grande valor deste padräo é que

ele registra o consenso, entre os profissionais da área, sobre o que deve

ser feito.

. Confíguration Management Practices for Sysfems, Equipment, Munitions,

and Computer Programs (M|L-STD483A-1979): Especifica o formato e o

conteúdo necessário para um plano de gerenciamento de configuração. O

nível de detalhes é superficial e requer ampliação se softvvare ou firmware

forem incluídos.

o NASA Software Configuration Management Plan \tem Description (NASA-

Sfw-DlD-O4): Foi escrito para um segmento específico de indústria e é
muito bem organizado, o que o torna fácil de usar. Os capítulos sobre

controle de mudanps e documentaçäo merecem destaque, porém o seu

maior problema é que pede ao usuário que crie um plano para cada item

de configuraçäo, o que é trabalhoso e cria redundåncias. Outro problema

é a sua superficialidade.
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o DoD Sofrware Development Plan Data ltem Descripfibn juntamente com

DoD-STD-2167A (D|-MCCR-80030A): A abordagem utilizada é introduzir

as informações de planejamento de gerenciamento de configuração de

software no próprio plano de desenvolvimento de software. O problema é

que desta maneira as informações de gerenciamento de configuraçåo

ficam dispersas no plano de desenvolvimento, não sendo possível

identificá-las separadamente. Se o contrato forçar o uso desta abordagem,

o problema pode ser contornado colocando-se o plano de gerenciamento

de configuraçåo de software como um apêndice do prano de

desenvolvimento de software.

Bounds e Dart [Bounds, 1993] analisaram três desses padröes (quadro

3.1) utilizando os critérios facilidade de uso, completitude, adaptabilidade,

correçåo, consistência e adequação ao ciclo de vida do software.

oFacilidade de uso é medida pelo tempo e pelo esforço realizado para

aprender como usar um padrão, e pelo esforço realizado para executar o

plano. Atençäo especial é dada àqueles que eståo escrevendo um plano pela

primeira vez.

.Completitude é conseguida quando o usuário do padrão nåo tem que

procurar informações em outros lugares além do padråo para escrever um

plano, ou seja, apenas com o padråo em mäos é possível escrever o plano.

oAdaptabilidade é a medida do quanto o padråo pode ser modificado

de forma a atender às necessidades de cada projeto e com que facilidade

isso pode ser feito.

oCorreçåo é a medida em que o padrão contém apenas informaçöes

corretas, sem contradições ou informações inúteis ou impraticáveis.

.Consistência é obtida se o padrão é bem estruturado e se há

uniformidade através de todo o documento, especialmente na nomenclatura.

oAdequaÇäo ao ciclo de vida do software só pode ser conseguida por

um bom padräo e representa o quanto o padråo de gerenciamento de
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configuração e as tarefas de gerenciamento de configuração se encaixam no

ciclo de vida do projeto.

O padrão IEEE obteve melhores resultados nos quatro primeiros

critérios, empatando nos dois últimos. Essas características fazem com que o

padräo IEEE seja o mais adequado para desenvolvimento de planos de

gerenciamento de configuração de software de uso geral.

Quadro 3.1- Comparação entre padrões de planos de gerenciamento de configuração

O=não satisfaz requisitos mínimos
1=satisfaz os requisitos para um padrão regular
2=satisfaz os requisitos paft¡ um bom padrão
3=satisfaz os requisitos para um ótimo padrão

Outras características de destaque do padråo IEEE säo:

o Não é um padrão específico para determinado ramo da indústria (o que

ocorre com os da NASA e DoD), e ainda permite adaptações;

o Näo exige grande experiència anterior para que um plano seja escrito;

o É aplicável a todo o ciclo de vida do software:

o Abrange o controle sobre empresas subcontratadas ou fornecedoras de

itens e as informaçöes necessárias a este controle;

. Provê uma lista de interfaces possíveis, e as informaçöes mínimas

necessárias em cada uma.

Na próxima seçäo será apresentada a estrutura do plano de

gerenciamento de configuraçäo proposto pelo padrão IEEE Std 828-1990.

111Adequaçäo ao ciclo de vida
33Consistència 3

113Correcåo
13Adaptabilidade 1

012Completitude
113Facilidade de Uso

:, .i::i...:i,,:l:::' ::
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3.3 O Padrão IEEE Std 825- 1 990

Este padrão foi escrito pelo subcomitê de engenharia de software do

lnstituto dos Engenheiros Eletro-Eletrônicos dos Estados Unidos, para

estabelecer o conteúdo mínimo necessário em um plano de gerenciamento

de configuraçåo de software e para definir as atividades e requisitos de

gerenciamento de configuração de software necessários durante o
desenvolvimento do software.

Este padråo é uma atualização do padräo do ano de 1g83, ocorrida

devido às novas práticas de engenharia de software e ao novo padräo de

gerenciamento de configuração: IEEE Std 1042-1987. Os usuários do padrão

poderão ser todos os envolvidos no planejamento das atividades de

gerenciamento de configuração ou na execuçåo de auditorias de

gerenciamento de configuraçäo de software.

O plano resultante da adoçäo deste padrão tem a estrutura

apresentada no quadro 3.2.

Quadro 3.2 - Estrutura do Plano de Gerenciamento de Configuraçäo

1

2
lntrodução
Gerenciamento
2.1 Organização
2.2 Responsabilidades
2.3 Políticas, diretivas e procedimentos aplicáveis
Tarefas
3.1 ldentificação da configuração

3.1.1 Seleção dos itens de configuração
3.1.2 ldentificação dos itens de configuração
3.1.3 Relacionamentos entre itens de configuração

3.2 Controle de configuração
3.2.1 Solicitaçäo de mudanças
3.2.2 Avaliação de mudanças
3.2.3 Aprovação ou recusa de mudanças
3.2.4 lmplementação de mudanças

3.3 Relato de situação da configuração
3.4 Auditorias e revisöes da configuração
3.5 Controle de interface
3.6 Controledevendedores/subcontratados
Roteiro
Recursos

3

4
5
6 Man do plano
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3.3.1 - lntrodução do Plano

Esta seção descreve o propósito do plano, as possíveis aplicaçöes,

termos-chave e referências. Deve ser apresentado um resumo bem

simplificado dos conceitos das tarefas de gerenciamento de configuraçåo que

seråo efetuadas, para que as pessoas que tenham que interagir com

gerenciamento de configuraçåo o compreendam melhor. Quatro tópicos såo

importantes:

. Propósito: as primeiras necessidades de quem lê o plano são saber

por que ele existe e quem deve lê-lo. Também é interessante que

se faça uma análise de riscos da implantaçäo do gerenciamento de

configuraçäo.

o Escopo: deve ser descrito onde o gerenciamento de configuraçäo

será aplicado, e as limitaçöes e suposiçöes sobre as quais o plano

está baseado. Podem ser incluídas também previsöes de custo e

prazos, descriçäo do projeto onde será aplicado, participaçöes dos

clientes, ferramentas disponíveis, etc.

o Termos-chave. devem ser definidos para que se tenha uma

terminologia única entre todos os usuários do plano.

o Referências. todas as referências que o plano fizer a políticas,

padrões, procedimentos, terminologias ou outros documentos

devem ser identificadas, para que os usuários possam ter acesso.

3.3.2 - Gerenciamento

Esta seçåo identifica os responsáveis e as autoridades que devem

acompanhar as atividades planejadas. Devem ser descritas as unidades

organizacionais envolvidas com gerenciamento da configuração e as

responsabilidades de cada unidade. Cada uma das tarefas de gerenciamento

de configuração deve ter uma unidade responsável. É recomendável que se

registrem os atributos necessários e desejáveis para o ocupante de cada

cargo.



Conselho de Projeto 

Gerente de Projeto 

 

Conselho de Controle 
Alterações 

   

   

   

Equipe de Projeto ; 
(15 eng)  

Gerente de 
Configuração 
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Para grandes organizações, é geralmente necessário criar 

departamentos, cada um responsável por determinada tarefa para um único 

projeto, algumas vezes com hierarquias entre esses departamentos. Para 

projetos e/ou organizações menores, um departamento pode executar 

determinada tarefa para vários projetos ou um departamento pode ser 

composto de uma única pessoa ou mesmo podem ser atribuídas várias 

tarefas a uma única pessoa, desde que seja feita uma análise cuidadosa 

sobre os possíveis resultados dessa acumulação de tarefas. Não seria 

aconselhável, por exemplo, permitir que alguém fosse programador e gerente 

de configuração do mesmo projeto. 

Whitgifh [Whitgifh, 19911 apresenta, em seu livro sobre métodos e 

ferramentas para gerenciamento de configuração de software, um 

organograma para um projeto de médio porte com aproximadamente quinze 

membros na equipe de projeto [figura 3.2]. 

Figura 3.2- Exemplo de organograma para gerenciamento de configuração 

Cada unidade neste organograma possui diversas tarefas. Apenas as 

tarefas associadas ao gerenciamento de configuração serão apresentadas. 

O conselho de projeto é responsável pelos objetivos gerais do projeto 

e pela alocação dos recursos necessários. É composto por três membros: um 

executivo chefe, o gerente do projeto e um representante experiente do 
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cliente. O gerente do projeto e o representante do cliente são indicados 

especialmente para cada projeto cuja configuração de software é colocada 

sob controle. Assim, esse conselho difere de projeto a projeto. O conselho 

deve revisar e aprovar todos os planos do projeto, inclusive o plano de 

gerenciamento de configuração. 

O gerente de projeto é responsável por garantir que o software seja 

executado no prazo, dentro do orçamento, e com o devido padrão de 

qualidade. Deve estar atento a desvios que estejam ocorrendo em relação 

aos planos, prevendo os problemas, e comunicando-os ao conselho de 

projeto. O gerente de projeto envia o plano de gerenciamento de 

configuração ao conselho de projeto para aprovação e garante que ele seja 

executado. 

A equipe de projeto projeta e implementa o sistema de software, sob a 

coordenação do gerente de projeto. A equipe deve executar as tarefas de 

gerenciamento de configuração, de acordo com o plano. Solicitações de 

alteração na configuração de software podem ser feitas por qualquer membro 

da equipe, ou pelo gerente de projeto, e são submetidas à aprovação do 

conselho de controle de alterações. 

O gerente de configuração deve, primeiramente, escrever o plano de 

gerenciamento de configuração, junto com o gerente do projeto e, a partir de 

então, torna-se responsável pela implementação das tarefas rotineiras do 

plano. São tarefas do gerente de configuração: 

• Criar a estrutura do repositório de itens de configuração de modo que ele 

atenda o esquema de identificação previsto no plano. 

• Garantir a segurança e a integridade do repositório através de controle de 

acesso e cópias de segurança. 

• Implementar as rotinas para criar novos itens de configuração para retirar 

(check out) e armazenar (check in) itens no repositório. 
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o Gerar os relatórios de situaçäo da configuraçäo, quando necessários.

. Gerenciar a liberaçåo de versöes de sistemas para os clientes.

O conselha de controle de alterações é responsável pela integridade

do software produzido pelo projeto. É composto por três membros: o gerente

do projeto, um representante do cliente e um coordenador de garantia de

qualidade. Trabalhando com os relatórios de situação da configuraçåo, o

conselho é auxiliado por engenheiros da equipe de projeto sempre que

necessário. O conselho de controle de alteraçöes aprova ou rejeita as

solicitaçöes de alteraçäo para itens congelados e monitora a execuçäo das

alterações que foram aprovadas. Se o impacto da alteraçåo solicitada excede

certos limites definidos, a solicitaçåo de alteração deve ser aprovada também

pelo conselho de projeto. Assim, o conselho de projeto atua como um

conselho de controle de alterações de alto nível para o projeto.

3.3.3 - Tarefas

Tanto as tarefas técnicas quanto as tarefas administrativas devem ser

identificadas e descritas detalhadamente.

As tarefas de gerenciamento de configuraçåo de software propostas

pelo plano IEEE estão de acordo com as descritas no capítulo 2 desta mini-

dissertaçäo e, desse modo, não seräo aqui reapresentadas. As tarefas de

gerenciamento de configuração são tradicionalmente classificadas em:

identificaçåo da configuraçäo, controle da confíguraçäo, relato de situaçåo e

auditorias e revisões, controle de interfaces e controle de vendedores e

subcontratados.

3.3.4 - Roteiro

Esta seção descreve como será a coordenaçäo temporal entre as

tarefas de gerenciamento de configuraçåo e as outras atividades do projeto.

As tarefas de gerenciamento de configuração ocorrem em diferentes

momentos do ciclo de vida do software. Algumas tarefas såo constantes no



3

decorrer de todo o projeto, algumas ocorrem em determinados momentos

particulares e outras surgem durante o projeto.

O ponto mais importante do roteiro é definir quando o controle de

mudanças começa a existir, ou seja, quando as linhas de referências serão

estabelecidas. É muito importante que o início do controle de mudanças não

seja nem muito precoce nem muito tardio'

A forma para a especificaçäo da sequência e coordenaçâo das tarefas

de gerenciamento de configurafio de software pode ser a mesma utilizada

para determinar cronogramas de projetos, ou seja, através de um gráfico de

Gantt, pert ou Timeline. A determinaçåo das datas pode ser feita utilizando-

se datas absolutas, ou datas relativas a eventOs a ocorrer.

3.3.5 - Recursos

Esta seçäo descreve os recursos que serão necessários para executar

as tarefas de gerenciamento de configuraçäo descritas no capítulo 2. são

identificados ferramentas de software, pessoal, treinamento e equipamentos

necessários.

O gerenciamento de configuraçäo pode ser feito com uma combinaçäo

entre ferramentas de software e manual de procedimentos. As ferramentas

tanto podem ser específicas para o gerenciamento de configuraçäo como

podem ser ferramentas genéricas. Também podem ser padronizadas para

todos os projetos ou pode haver ferramentas específicas para cada projeto'

As ferramentas podem apoiar as seguintes funçöes:

o Manutençäo da estrutura do repositório;

. Controle de acesso;

. Desenvolvimento de documentaçäo;

o Controle de versöes do código fonte;

. Geração de linhas de referências;
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• Processamento, comunicação e autorização de mudanças; 

• Relato de situação; 

• Relacionamento entre problemas e alterações; 

• Arquivamento, bloqueio e recuperação de itens controlados; 

• Criação do plano de gerenciamento de configuração. 

Para cada tipo de tarefa de gerenciamento de configuração, o plano 

deve identificar quais ferramentas, técnicas, equipamentos, pessoas e 

treinamento são necessários e como cada recurso será obtido. 

Para cada ferramenta de software, seja ela adquirida externamente ou 

desenvolvida juntamente com o projeto, o plano deve descrever ou 

referenciar suas funções e deve identificar o controle de configuração que 

deve ser feito sobre a ferramenta. 

3.3.6 - Manutenção do Plano 

Esta seção descreve como manter o plano sempre atualizado. Isso 

envolve a identificação das atividades e responsabilidades necessárias para 

manter um controle contínuo sobre a execução do plano. 

As seguintes informações devem estar presentes: 

• Quem é responsável por monitorar o plano? 

• Com que freqüências serão feitas as atualizações? 

• Como as atualizações serão avaliadas e aprovadas? 

• Como as alterações serão efetivadas e comunicadas? 

O plano deve ser revisto no início de cada fase do projeto. Se as 

alterações propostas forem aprovadas, então todos os participantes da 

equipe devem ser informados. 
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O plano pode ser construído de forma que os detalhes de cada tarefa

fiquem em documentos à parte ou em apêndices. Se esta forma for adotada,

deve ser descrito como será feita a manutenção nesses outros documentos.

Como parte do projeto, o próprio plano pode ser colocado sob controle

do gerenciamento de configuração.

3.4 Recomendaçöes pam" a elaboração do Ptano de
Gerenciamento de Configußação de Software

Algumas pessoas acham que devem escrever um plano de

gerenciamento de configuração apenas se isso for requisitado pelo cliente.

Com isso perdem a oportunidade de estabelecer métodos uniformes para

desenvolver sistemas de software. O momento da criação do plano de

gerenciamento de sofhmare é excelente para que o gerente de configuraçâo

vislumbre os problemas, antes que eles afetem os custos ou prazos do

projeto [Berlack, 1992].

Escrever um plano de gerenciamento de configuração de software näo

é uma tarefa difícil; o mais difícil é determinar como executar o

gerenciamento de configuração e quais tarefas seräo implementadas

[Bounds, 1993]. Para que o plano seja bem sucedido, é necessário que haja

a colaboraçäo da equipe de desenvolvimento, tanto na elaboraçåo quanto na

implementação.

A estrutura do plano deve seguir o padråo adotado pela empresa.

Novamente vale salientar que o padräo IEEE é bastante adequado para

empresas de desenvolvimento de software de pequeno porte. Se a empresa

näo faz gerenciamento de configuraçäo e está elaborando um plano pela

primeira vez, é recomendado que sejam lidos livros, padröes e, se possível,

planos escritos para projetos semelhantes. Convém salientar que, como o

plano apresenta características muito peculiares e valiosas da forma de

trabalho da organização, ê bastante difícil obter um plano de outra



empresa2. Geralmente, a aquisição dos conhecimentos para elaboração da

estrutura do plano deve ser feita em poucos dias. Quando o material mais

interessante já estiver separado, um esboço do plano poderá ser escrito'

Este esboço conterá apenas uma descriçåo sobre o que escrever em cada

seçäo do plano.

o passo seguinte, no qual as tarefas de gerenciamento de

configuração que seräo implementadas são descritas, deve ser feito em

conjunto com todos os grupos envolvidos com o gerenciamento de

configuraçäo. Será definido como îazer o controle de versões, qual será o

esquema de identificaçäo, como seräo feitas as auditorias e revisões, como

será efetuado o relato de situação, como será feito o controle de interface e o

controle de subcontratadas e vendedores. Este é, na verdade, o passo ma¡s

difícil e mais importante do plano.

Os procedimentos detalhados para cada uma das tarefas são entåo

escritos no plano, e é feita uma análise para verificar se nada foi esquecido.

Caso falte algo, deve-se retornar ao passo anterior até que o processo esteja

completo. Geralmente, os procedimentos não estão perfeitos em sua primeira

descriçåo, mas, com o uso, pode-se aperfeiçoá-los. Um bom plano nåo

precisa ser alterado freqüentemente e é fácil de entender. Além disso, um

bom plano faz com que os participantes do projeto se interessem em segui-

lo, e com que a gerência o apoie e custeie-

O plano de gerenciamento de configuração de software geralmente é

bastante utilizado pelos desenvolvedores até que se acostumem com as

tarefas de gerenciamento de configuraçäo, momento em que o plano deixa

de ser consultado com freqüência. Outros usuários do plano podem ser, por

exemplo, as equipes de controle de qualidade (para fazer auditorias), e os

líderes de projeto (na seleção de pessoal).

2 Boas, A.V. (CPqD - Telebrás) - Comunicação pessoal' (1996)



Em pequenos projetos, o plano de gerenciamento de configuração de

software pode suprimir algumas das tarefas ou passos do gerenciamento de

configuraçäo presentes para grandes projetos. Por exemplo, o controle de

subcontratados e fornecedores - suprimido caso o software seja

completamente desenvolvido na própria empresa - e outros tópicos, podem

ser simplificados, como o controte de interface em ambientes bem estáveis.

Nos pequenos projetos, o essencial é estabelecer os processos de controle

de mudanças de versöes, o esquema de identificação dos itens e políticas de

liberação de versões. [CMFAQ, 1996]

!.
E tnteressante notar que uma boa ferramenta de controle de versöes

já representa um grande benefício para o gerenciamento de configuração de

software, por dispensar o controle manual sobre arquivos em diferentes

diretórios. Se for possível automatizar também a composiçåo da configuração

dos sistemas, a produtividade aumentará bastante [Bounds, 1993; CMFAQ,

1996l. Quanto mais complexo o software em desenvolvimento e mais

sofisticada a dinâmica de desenvolvimento, mais elaboradas devem ser as

ferramentas de gerenciamento de configuraçäo de software.
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4.I Consideraçöes Iniciais

para a determinaçåo de um típico processo de Gerenciamento de

Configuração de Software, foi elaborada uma pesquisa empírica em

empresas de pequeno Porte.

Primeiramente descreve-se o método de pesquisa utilizado e, através

de cada um dos passos desse método, efetua-se uma descrição completa da

pesquisa efetuada e resultados obtidos.

4.2 O Método de Pesquisa

O método utilizado neste trabalho denomina-se "Goal/Question/Metric"

(GOM) [Basili e Weiss, 1984] e já foi aplicado em muitos projetos de

pesquisa em engenharia de software [Rombach, 1990; Shepperd, 1990;

Rombach, 1987; Basili, 1990; Basili et alii, 1986; Basili e Rombach, 1988;

Rombach e Ulery, 1989; Gallagher e Lyle, 19911.

Esse método fornece um mecanismo que orienta a determinação dos

objetivos da pesquisa e o refinamento de cada objetivo em um conjunto de

questões, com o propósito de quantificar os mesmos. Tais questöes definem

o conjunto específico dos dados a serem coletados.
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O método GQM consiste de 6 passos básicos, apresentados 

resumidamente no Quadro 4.1. 

QUADRO 4.1 - O Método de Pesquisa GQM (Goal/Question/Metric) 

PASSO 1: Estabelecer os Objetivos da Coleta de Dados 

Focaliza o trabalho a ser realizado. 

O Objetivo é definido em termos do: 

Objeto de Estudo: um processo ou um produto. 

Propósito: determinar, 	entender, 	melhorar, 	caracterizar, 	avaliar, 	prever, 

motivar ou controlar algum aspecto de qualidade do objeto de medida. 

Perspectiva: identifica a quem interessa os resultados da pesquisa. 

Ambiente: fornece o contexto para a interpretação dos resultados. 

PASSO 2: Desenvolver uma Lista de Questões de Interesse 

As questões devem permitir uma caracterização do objeto de pesquisa e 

dos aspectos de interesse do mesmo. 

PASSO 3: Estabelecer as Métricas 

Colocar como cada questão será avaliada, de modo que se possa saber 

quais dados devem ser coletados. 

PASSO 4: Projetar e Testar o Formulário de Coleta de Dados 

Se necessário, as alterações devem ser efetuadas antes que a coleta de 

dados comece. 

PASSO 5: Coletar e Validar os Dados 

Os dados são coletados através do preenchimento do questionário. 

A validação consiste em verificar os formulários quanto à consistência, 

completitude e não ocorrência de erros. 

PASSO 6: Analisar os Dados 

Analisar e interpretar os dados coletados no contexto das questões 

colocadas no passo 2 e com as quais os dados estão associados. 



4.3 A Pesquisa Efetuada

Nas seis sessões que seguem será apresentado como foram utilizados

os seis passos do método GQM, para determinaçäo de um típico processo de

Gerenciamento de Configuraçåo de Software em empresas de pequeno

porte.

4.3.1- Passo 1 - Objetivos da Coleta de Dados

Esse passo focaliza o trabalho a ser realizadlo.

a) 0bjeto da Pesquisa: O que se pretende analisar é o processo de

Gerenciamento de Configuraçäo de Software e características da empresa

que se relacionam com esse processo.

b) Propósito: ldentificar um processo típico de Gerenciamento de

Configuração de Software.

c) Perspectiva: Do desenvolvedor de software.

o) Ambiente: Empresas de pequeno porte.

4.3.2- Passo 2 - Lista de Questões de lnteresse

Neste passo é criada uma lista de questöes que caraderizam o objeto

em estudo.

As questöes para earacterização do típico processo de Gerenciamento

de Configuração de Software foram divididas em dois grupos. As questöes do

grupo 1 se relacionam com a forma como são aplicadas as seis tarefas

básicas de Gerenciamento de Configuração de Software; as questões do

grupo 2 envolvem informaçöes sobre características da empresa que se

relacionam com o Gerenciamento de Configuração de Software.

As tarefas de Gerenciamento de Configuraçåo de Software, aqui

consideradas, são aquelas apresentadas no capítulo 2 deste trabalho e as

características da empresa que se relacionam com Gerenciamento de
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Configuraçåo de Software såo as apresentadas no capítulo 3. Desse modo, o

objetivo deste estudo pode ser detalhado na lista de questöes apresentadas

no Quadro 4.2. ?

Quadro 4.2 - Lista de Questões a Serem Respondidas pela pesquisa

6. Como é feito o controle de subcontratados e fornecedores?

o Como é feito o controle de subcontratados?
o Como é feito o controle de fomecedores?

Controle de
Subcontratados e
Fomecedores
¡ Subcontratados
r Fomecedores

5. Como é feito o controle de interface?Controle de lnterface
-4. Como é feito o relato de situaÇão?Relato da Situacão

3. Que auditorias são efetuadas nos itens de informação?Auditoria da
Confiouracão

2. Como é feito o controle da configuragão?
. Como é feito o controle de mudanças nos itens de

informação?
. Como é feito o controle de versões dos itens de informacäo?

Controles
o Controle de

Mudanças
o Controle de Versões

1. Como é feita a identificação e atualização dos itens de
informação que são produzidos durante o desenvolvimento do
software?
. Que informações são produzidas e atualizadas durante o

desenvolvimento do software?
o Existe um descrição de como os itens se relacionam?
r Para quais itens de informaçåo produzidos, existe um

esquema de identificação?
¡ Existe algum momento a partir do qual os itens da

configuração são armazenados e, para serem alterados,
precisam de autorização? Quais momentos?

ldentificação da
Configuração

. seleção

o relacionamento
o identificação

o linhas de referência

QuestõesTarefas

Qual a capacitação e disponibilidade da equipe de
desenvolvimento para desenvolver fenamentas de software?

Decisões Gerenciais

Quais os equipamentos e sistemas operacionais disponíveis?
Qual a possibilidade de investimentos em equipamentos e
ferramentas de software?

Automatizaçäo

Qual o tipo de sistema produzido?
Quais os ítens de informaÇão mais relevantes?

Sistema

A cultura das equipes de desenvolvimento permite que seja
qplicado Gerenciamento de Configuração de Software?

Ambiente

Qual o tamanho e a capacidade da equipe de desenvolvimento
para executar Gerenciamento de Configuração de Software?

Pessoas

QuestöesCaracterísticas da
Empresa
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4.3.3- Passo 3 - Métricas

As métricas såo definidas para descrever os dados que devem ser

coletados para responder as questöes.

4.3.3.1- Grupo I - Tarefas de Gerenciamento de

Configuração de Software

Este grupo contém seis questões, especificamente uma questäo sobre

cada uma das atividades de Gerenciamento de Configuraçåo de Software.

Questão 1 - Como é feita a identificação e atualizaçåo dos

itens de informação que são produzidos durante

o desenvolvimento do software?

A atividade de identificação da configuraçåo pode ser dividida em

quatro atividades básicas: seleção dos itens de configuraçåo, especificação

do relacionamento entre os itens de configuraçåo, criação de um esquema de

identificaçåo e planejamento das linhas de referência. É proposta uma sub-

questão para cada uma dessas tarefas básicas.

Sub-questão 1-a) Que informações são produzidas e

atualizadas durante o desenvolvimento do

software?

Através dessa queståo procura-se medir a abrangência da

configuração de software produzida durante o ciclo de vida. A existência de

uma maior variedade de tipos de itens de configuraçåo denota um maior

amadurecimento do processo de engenharia de software, assim como implica

em maiores esforços para a atualização desses itens. Pressman



[Pressman;1995] sugere uma lista com os itens de configuraçåo de software

mais utilizados, que servem como base para o questionário.

Apenas os itens de informação que sejam mantidos atualizados pela

maioria dos entrevistados säo considerados itens que a empresa típica

selecionou para tazer parte de seu repositório. A coluna "produz" servirá

como referência, caso poucos entrevistados atualizem os itens produzidos.

Sub-questäo 1-b) Existe um descrição de como os itens se

relacionam? Se sim, relacione:

Através dessa questão procura-se especificar os relacionamentos

existentes entre os itens de informação selecionados como importantes. São

apresentados os itens de informaçåo sugeridos por Pressman

[Pressman,1995] em duas colunas para que o usuário estabeleça os

relacionamentos existentes.

Seråo considerados para a empresa típica os relacionamentos citados

pela maioria dos entrevistados.

1-a) Que itens de informação são produzidos durante o desenvolvimento
itens estão sempre atualizados? (marque com Ð
Item

Especificação de requisitos do sistema
Plano de projeto do software
Especificação dos requisitos de software
Manual preliminar do usuário
Descrição do projeto de dados
Descrições do Projeto modular
Descri$es do projeto de interfaces
Descrições de objetos
Código fonte
Plano e procedimentos de te$es
Casos de testes e resultados registrados
Manuais de operação e instalação

. Esquema e estrutura de arquivos do banco de dados

' Conteúdo inicial dos arquivos d{ '': ñ i' : ¡ r

Manual feito de acordo com o usuário
Relatórios de problemas de software
Solicitações de manutenção
Pedidos de mudança de engenharia

Produz
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

Atualiza
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

do software e quais

Padrões e mentos de sofiware



1-b) Existe uma descrição_de como os itens de informação se relacionam?
s¡M( ) NAo( )
Se existe, relacione ligando uma coluna à outra:

Especificação de requisitos do sistema
Plano de projeto do software
Especificação dos requisitos de software
Manual preliminar do usuário
Descriçâo do projeto de dados
Descrigões do projeto modular
Descriçöes do projeto de interfaces
Descrições de objetos
Código fonte
Plano e procedimentos de testes
Casos de testes e resultados registrados
Manuais de operação e inslalação
Esquema e estrutura de arquivos do banco
de dados
Conteúdo inicial dos arquivos
Manualfeito de acordo com o usuário
Relatórios de problemas de sofhrare
Solicitações de manutenção
Pedidos de mudança de engenharia
Padrões e procedimentos para engenharia
de software

Especificaçåo de requisitos do sistema
Plano de projeto do software
Especificação dos requisitos de software
Manual preliminar do usuário
Descriçäo do p$eto de dados
Descrições do projeto modular
Descrições do projeto de interfaces
Descriçöes de objetos
Código fonte
Plano e procedimentos de testes
Casos de testes e resultados registrados
Manuais de operação e instalaçäo
Esquema e estrutura de arquivos do banco
de dados
Conteúdo inicial dos aquivos
Manualfeito de acordo com o usuário
Relatórios de problemas de sofhtare
Solicitações de manutenção
Pedidos de mudança de engenharia
Padrões e procedimentos para engenharia
de sofrware

Sub-questão 1-c) Para quais itens de informação, que

sejam produz¡dos, existe um esquema de

identificação?

Através dessa questão procura-se saber para qua¡s tipos de itens de

informação utiliza-se algum tipo de esquema de identificaçao. Um esquema

de identificação reflete a estrutura do software e define nomes únicos a cada

item de informaçåo [Bennett, 1991; Dart, 1991]. A lista de itens de informaçäo

apresentada é a mesma das questões anteriores.

Serão considerados como típicos os itens citados pela maioria dos

entrevistados.



1-c) Para quais itens de informação, que seja produzido, existe um esquema de
identificação? (marque com Ð

Item Existe esquema de identificação
Especificação de requisitos do sistema ( )
Plano de projeto do software ( ) ;

Especificação dos requisitos de software ( )
Manual preliminar do usuário ( )
Descriçåo do projeto de dados ( )
Descrições do projeto modular ( )
Descrições do projeto de interfaces ( )
Descrições de objetos ( )
Código fonte ( )
Plano e procedimentos de tesfes ( )
Casos de testes e resultados registrados ( )
Manuais de operação e instalação ( )
Esquema e estrutura de aquivos do banco de dados ( )
Conteúdo inicialdos arquivos ( )
Manual feito de acordo com o usuário ( )
Relatórios de problemas de software ( )
Solicitações de manutenção ( )
Pedidos de mudança de engenharia ( )
Padröes e procedimentos para engenharia de software ( )
Arquivos de Dados ( )
Arquivos de Programas ( )

icativos

Sub-questäo 1-d) Existe algum momento, a part¡r do qual

os itens da configuraçäo são armazenados e,

para serem alterados, precisam de autorizaçâo?

Quais momentos?

Através dessa queståo procura-se saber quando såo aplicadas linhas

de referência. Segundo Bersoff [Bersoff,1979], os momentos mais comuns

são no final de cada fase do ciclo de vida do sofü,vare. As opções oferec¡das

aos entrevistados neste quest¡onário estão baseadas nessa afirmativa.

Serão cons¡derados como típicos os momentos citados pela maioria

dos entrevistados.



1-d) Existem alguns momentos a partir dos quais os

armazenados e, para serem alterados, precisa-se de a
itens de informação são revisados e

utorização?
sim( ) Não( )

Se sim, em que momentos isso é efetuado?
Após a Engenhariadesi{*emas-{ )
Após a Análise de Requisitos ( )
Após o Projeto de Software ( )
ApósaGodificação ( )
Após os TesÊes de Unidade ( )
Após os Testes de lntegração ( )
Após a Conclusäo do Produto ( )
Outros

Questão 2 - Como é feito o controle da configuêÉo?

O controle da conf¡guraçäo é dividido em dois controles básicos:

controle de mudanças e controle de versöes.

sub-questãto 2-a) como o controle de mudanças nos itens

de informaçâo ê efetuado?

Através dessa questão procura-se identificar, dentre as atividades de

um processo básico de controle de mudanças F¡g. 2.21, quais são as

atividades realizadas. O controle de mudanças instaura um formalismo que

evita que mudanças desorganizadas levem o sofü,vare ao caos.

Seräo consideradas atividades típicas aquelas citadas pela maioria

dos entrevistados.

2.a) Como o controle de mudanças dbs itens de informação é efetuado?
Atividade
Existe formulário de controle de alteração?
As solicitações de alteração são encaminhadas a um responsável
pelo recebimento das solicitaçöes de alteraçäo?
É fe¡ta uma análise prévia da alteração?
Existe um responsável peta aprovação da alteração?
um item de informação que está sendo alterado fica bloqueado para

outras altera@es?
As alteraçõeð no item de informação e nos itens relacionados são

documentadas?

Sim Não
() ()

() ()
() ()
() ()

() ()

() ()
Existe uma sobre as a efetuadas?



Sub-questâo2-b) Como o controle de versöes dos itens de

informaçäo é efetuado?

Através dessa queståo procura-se identificar como a atividade de

controle de versöes é efetuada. O controle de versöes gerencia o histórico de

itens produzidos.

São consideradas típicas as respostas dadas pela maioria dos

entrevistados.

Questäo 3 - Sâo feitas as auditorias nos itens de

informaçåo?

Através dessa questão procura-se saber se existe uma preocupaçäo

em verificar se as alterações nos itens de informação foram implementadas

apropriadamente. Existem dois tipos de auditorias. auditorias funcionais

(buscam omissões ou erros no software) e auditorias físicas (buscam falhas

na aplicaçåo dos procedimentos) [Capretz, 1992; Bersoff, 1994].

Säo consideradas típicas as respostas efetuadas pela maioria dos

entrevistados.

3- Como são efetuadas as auditorias nos itens de informação? Sim Não

São efetuadas auditorias que busquem omissões ou efTos no software? ( ) ( )
São efetuadas auditorias que procurem falhas na aplicação dos procedimentos de

controle dos itens de

2-b) Como o controle de versões dos itens de informação é efetuado?
É mantido histórico da evolução das versões dos itens de informação?
Existe um esquema de identificação das versões?
Versöes anteriores de itens säo necessárias freqüentemente?

Sim N
() (
() (
() (

äo
)
)
)

Um mesmo sistema pode conter módulos que são substituíveis para cada cliente ou

ambientediferente? ( ) ( )
É utilizada fenamenta de software ra controle de versöes?



Questäo 4 - Como é feito o relato de situaçäo?

Através dessa questão procura-se, dentre as opçöes apresentadas na

seçåo 2.4 do capítulo 2, quais são utilizadas para comunicar as alterações

nos itens de configuração para os desenvolvedores.

São considerados relatos típicos aqueles efetuados pela maioría dos

entrevistados.

Questão 5 - É te¡to o controle de interface?

Através dessa questão procura-se analisar se os entrevistados

consideram necessário o controle de interface e se atualmente esse controle

vem sendo aplicado. O conirole de interface indica os itens do repositório

que são afetados por fatores externos ao repositório.

São considerados controles típicos aquele citados pela maioria dos

entrevistados.

Queståo 6 - É feito o controle de subcontratados e

fornecedores?

Através dessa questão procura-se identificar se as empresas testam

os módulos prontos que adquirem de fornecedores e se monitoram a

elaboraçåo dos módulos subcontratados. O controle de subcontratados e

fornecedores evita a entrada de itens inconsistentes no repositório.

4- Como é feito o relato de situação?
Alteraçöes feitas no software säo i

Sim
uipe? ( )()

Não

nfo rmadas aos membros da eq ()
()A situaçäo do software está d isponível aos membros da equi pe?

É mantido um histórico das efetuadas?

5- Como é feito o controle de interface? Sim NãO

Alteraçöes em equipamentos, sistemas operacionais, ou versões do compilador
provocam alteragões fieqüentes nos sistemas? ( ) ( )

Se sim:
É mantido registro sobre os itens de informação afetados por alterações em

, sistemas racionais ou versões de com (
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São considerados típicos os controles efetuados pela maioria dos

entrevistados.

4.3.3.2- Grupo 2'Características da Empresa

Este grupo é dividido em duas questões abaixo: infra-estrutura e

ambiente cultural

Queståo 7 - Qual a infra-estrutura da empresa?

Através dessa questão obtèm-se informações sobre a infra estrutura

da empresa, número e funçäo de funcionários, principais usuários, produtos,

equipamentos disponíveis e sistemas operacionais utilizados'

As informaçöes obtidas nesse grupo seråo de grande valia no capítulo

5, onde seråo utilizados para a elaboraçäo de um Plano de Gerenciamento

de Configuração de Software.

A quantidade de funcionários que trabalham em desenvolvimento e

suporte é importante para que se possa estabelecer um organograma

adequado. A quantidade típica de funcionários será obtida pelo cálculo da

média das quantidades encontradas.

O tipo de usuário é interessante para analisar se as empresas estão

fornecendo software para empresas que podem exigir Gerenciamento de

Configuraçåo de Software (exteriorþovernamentais)' Os usuários típicos

seråo aqueles citados pela maioria dos entrevistados.

6- Como é feito o controle de subcontratados e fomecedores?
Para subcontratados:
Módulos de software são subcontratados para serem produzidos
por terceiros?
Se sim : As empresas subcontratadas são monitoradas?

Sim Não

() ()
() ()

Para fomecedores:
Módulos prontos são adquiridos?
Se sim : São efetuados testes nos módulos

(
(

) ()
ridos?



A quantidade e tipo de equipamentos disponíveis, assim como

sistemas operac¡ona¡s utilizados são importantes para que se possa

encontrar ferramentas de apoio ao Gerenciamento de Configuração de

Software adequadas aos equipamentos e sistemas operacionais existentes.

Seråo considerados típicos aqueles citados pela maioria dos entrevistados.

Questäo 8- Ambiente Cultural

Através dessa questäo obtêm-se informações sobre o ambiente e a

cultura da empresa, ou seja:

o capacidade da equipe de desenvolvimento para executar

Gerenciamento de Configuração de Software e adequaçåo da sua

cultura.

o principais problemas existentes, que se relacionam com

Gerenciamento de Configuração de Software.

o possibilidade de investimentos em equipamentos e ferramentas de

software.

o capacitação e disponibilidade da equipe de desenvolvimento para

desenvolver ferramentas de sofh¡riare.

7- lnfra-estrutura:
7-a) Número de funcionários:

analistas que programam 

-analistas 

que não programam

-programadores -suporte 

extemo/telefônico

-administração - 
outros:

7-b) Principal usuário:
( ) micro e pequenas empresas regionais
( ) médias e grandes empresas regionais
( ) o próprio produtor do software
( ) empresas nacionais de tamanhos variados, distantes do produtor.
( ) empresas do exterior (exportação)
( ) órgãos públicos ou govemamentais

7-c) Número de equipamentos disponíveis: 

- 
386 

-486 -Pentium
- 

lmpressoras 

-Work 
station/Outros

7-d) Sistemas operacionais utilizados para desenvolvimento (marque com þ:
( )DOS ( )Windows3.xx ( )Windows95/NT

Novell Unix os/2 Outros:



Essas informações são importantes porque influenciam o Plano de

Gerenciamento de Configuraçåo de Software (capítulo 3).

Será considerado um ambiente cultural típico aquele obtido através

das respostas dadas pela maioria dos entrevistados.

4.3.4- Passo 4 - Proieto e Teste do Formulário de Coleta dos

Dados

Nesta pesquisa, o questionário representa apenas um instrumento de

orientação para as entrevistas realizadas. Como ele é preenchido pelo

próprio autor, não houve uma preocupação maior com o esclarecimento das

questöes no questionário.

O questionário utilizado na pesquisa resumiu-se em 115 tópicos

distribuídos em 8 questões e 2 partes. No anexo 1 é apresentada a versão

final do questionário já preenchido com as resposta de uma típica empresa

de desenvotvimento de software de pequeno pofte'

4.3.5- Passo 5 - Goleta e Validação dos Dados

A coleta de dados foi efetuada no período de março a agosto de 1997

através de visitas a 7 empresas do noroeste do estado de São Paulo. Outras

8- Perspectiva Gerencial
A respeito das afirmações abaixo sobre sua empresa, responda se säo absolutamente
falsas (F), mais falsãs que verdadeiras (f), mais verdadeiras que falsas (v) ou

absolutamente verdadeiras (V).
Assinale sobre a letra M nos pontos em que sua empresa mais precisa melhorar.

Estamos implantando um programa de qualidade total.
Nossos clientes procuram por qualidade, mesmo que por um maior custo

Nossos funcionários têm facilidade no aprendizado de novas tecnologias.

Säo seguidos os métodos e procedimentos indicados pela gerência.

Trabalhamos sempre com o que há de mais modemo.
Fazemos cursos de atualizaçäo.
Nossa equipe técnica é muito competente.
Desenvolvemos nossas fenamentas de desenvolvimento de sistemas.

lnvestimos em equiPamentos.
Investimos em fenamentas de desenvolvimento.
Trabalhamos visando o lucro a longo ptazo.I VI

V¡F V

VVIF

VvIF

VvIF

VúIF

VtlIF

F VúI

v{r!

vIr

VIr



empresas foram contatadas, porém não responderam ou não se

enquadraram nas características desejadas.

4.3.6- Passo 6 - Análise dos Dados

Após a coleta e validação dos dados, fez-se a análise dos mesmos

para a caracterizaçâo de um típico processo de gerenciamento de

configuração de software em empresas de pequeno porte, seguindo os

critérios apresentados no passo 3.

Uma primeira análise sobre os resultados obtidos mostra que o

gerenciamento de configuraçäo de software näo vem sendo aplicado nas

empresas de desenvolvimento de software de pequeno porte:

o prat¡camente nåo há atualização dos poucos itens de informação

produzidos;

e é pouco utilizado o conceito de linhas de referência;

o näo é feito o controle de versöes.

A seguir serão analisadas mais detalhadamente as respostas obtidas'

ldentificação da configuração

Geralmente såo produzidos poucos itens de informação que

documentam o sistema. Os itens produzidos quase nunca säo atualizados e

nåo possuem esquema de identificaçäo. os resultados obtidos säo

apresentados:

29o/oPlano e mentos de testes 50% 50o/o
fonte 43o/o 0o/o 33o/o
es de 43o/o 0o/o 33o/o

43o/ode interfacesdo 0o/ø 66%
57oloeto modulardo Oolo 50o/o
71o/odo de dados 40o/o 40o/o
29o/onar do usuárioManual 0o/o 50o/o
43o/ouisitos de softwaredos 33o/o 66o/o
71o/oPlano de do software 20o/o 4ïo/o
71o/odo sistemade 4Oolo 40o/o

criadosItens de informação atualizados esquema de
identificaçäo



Pedidos de mudança de enqenharia 0o/o 0o/o0o/o

Solicitacões de manutenção 57o/o 0o/o 25o/o
14o/oRelatórios de problemas de software 0o/o 0o/o

14o/ode acordo com o usuárioManualfeito 0o/o 0o/o t
14o/oConteúdo inicial dos arqu¡vos Ao/o Oolo

Esquema e estrutura arq. do banco de dados 100% 7'lolo 43o/o
Manuais de operaoão e instalação 14o/o Oo/o 100o/o
Casos de testes e resultados registrados 29o/o 50o/o 50o/o

Os itens mais produz¡dos säo aqueles utilizados para o

estabelecimento do contrato de fornecimento, algumas descr¡ções de projeto

e principalmente a estrutura de arquivos do banco de dados. Como regra

geral, näo säo identificados os relacionamentos ex¡stentes entre os itens de

informaçåo.

Quase um terço das empresas (29%) disseram que ut¡lizam o conceito

de linha de referência, mas de uma forma mu¡to discreta e pouco

convencedora. As revisöes para cr¡ação das linhas de referência, quando

feitas, são feitas em dois momentos: após os testes e na liberação do

produto.

Controle de mudanças

O controle de mudanças é efetuado de forma bastante informal.

Geralmente não existe formulário de controle de alteração, e näo existe um

funcionário responsável pelo recebimento de todas as solicitaçöes de

alteraçåo. A alteração em cada s¡stema, ou subs¡stema, é quase sempre feita

pe¡o programador que o criou (cada sistema tem um responsável)' Esse

programador analisa a alteração, executa e testa. Näo é feito um bloqueio

feita uma verifi sobre as alte efetuadas? 14o/o
As documentadas? 29o/o
Itens sendo alterados ueados contra simultânea? 57o/o
Existe um 71o/o

85o/ofeita uma análise ia?

57oloencaminhadas a umAs de

57o/oExiste formulário de controle de

Afirmações



formal dos itens sendo utilizados nas alterações, mas como há uma divisåo

natural da "propriedade" de cada item entre os componentes da equipe de

trabalho, näo são notados problemas de alterações simurtâneas.

Essa divisäo de trabalho, onde cada módulo é arterado por apenas

uma pessoa, e onde nåo há documentaçåo das alteraçöes efetuadas é
justificada por seus seguidores pelo fato de ser bastante ágil (nåo são

necessários documentos, reuniöes, cronogramas, etc.) e por aproveitar o
conhecimento "de memória" que o "proprietário" do subsistema tem de seus

detalhes internos. Essa agilidade e simplicidade reduz custos a curto prazo

mas leva a empresa a situaçöes indesejadas como: dependência da

"memória" do funcionário, que nåo poderá sair da empresa ou tirar férias sem

causar sérios transtornos; possibilidade de "stress" pela sobrecarga de

memorizações necessárias; dificuldades para a integraçåo de funcionários

em projetos existentes; dificuldades para análise de problemas de software.

Controle de Versões

Geralmente não é efetuado qualquer tipo de controle de versöes. Uma

necessidade de controle de versöes ocorre em sistemas que possuem

módulos que são substituíveis para o cliente. A estratégia adotada é tratar as

diferenças manualmente durante a link-ediçåo de cada sistema. Outra

necessidade de controle de versöes ocorre com clientes que utilizam versões

mais antigas do sistema. Nesse caso o problema é contornado atualizando-

se a versão do sistema ao cliente, mesmo contra sua vontade (ou

conhecimento), toda vez que for necessária qualquer alteraçäo no sistema.

29o/oVersões anteriores de itens são üentemente?nas

43o/oUm mesmo sistema pode conter
cliente ou ambiente diferente?

substituíveis para cadaque
Oo/ora controle de versões?fenamenta de softwareutilizada a
Ao/odas versões?uema deExiste um
Ao/odas versões dos itens de infoda evomantido h

lo



Alguns dos entrevistados mantêm algumas cópias de versöes anteriores,

geralmente as últimas duas versöes.

Auditorias

Os entrevistados fazem auditorias nos itens de informaçäo. Os erros

não encontrados durante a fase de testes poderåo ser encontrados pelos

usuários ou pelos desenvolvedores durante o uso normal do sistema.

Geralmente nåo há um método para análise das causas dos erros, o que

permitiria que a redução da quantidade de erros. O gerente utiliza a

"intuição" como ferramenta de trabalho de análise dos erros encontrados.

Relato de Situaçäo

O fato de não existir um formulário de controle de alterações prejudica

bastante o relato de situação, uma vez que não há um documento que

registre as alteraçöes efetuadas, datas, autores, razöes, tempos gastos, etc'

Os poucos recursos de relato de situação existentes são entäo a

comunicaçåo verbal aos membros da equipe (pouco eficiente) e a

disponibilização da situaçåo atual do software aos membros da equipe,

geralmente feita através do codigo fonte e escassa documentação.

Ao/oSäo efetuadas auditorias que procurem falhas na aPlicação dos

orocedimentos de controle dos itens de informaÇão?

efetuadas auditorias ue uem omlssoes ou e fTos no software? 14o/o
T Afirmações

mantido um das 43o/o
nível aos membros dado softwareA 85o/o

feitas no software informadas aos membros daAlte u 29o/o

Afirmacões



Se sim, é mantido registro sobre os itens de informação afetados Por
alteraçöes em equipamentos, sistemas operacionais ou versöes de

compiladoÉ

0o/o

Alteraçöes em equipamentos, sistemas operacionais, ou versöes do

lador nos sistemas?
14o/o

Afirmações

Gontrole de interface

Poucos entrevistados acusaram problemas causados por alterações

externas aos sistemas e, portanto, não estabeleceram proced¡mentos para

controlar o efeito dessas alteraçöes sobre os s¡stemas.

Controle de subcontratados e fomecedores

Os entrevistados não costumam subcontratar módulos para serem

produzidos por terceiros ou adquirir módulos prontos e por isso não

estabeleceram procedimentos de monitoramento ou testes.

Se sim : São efetuados testes nos iridos?los 0o/o
Módulos ridos de fomecedores?säo 14o/o

subcontratadasSe sim As monitoradas? Aolo

Módulos de software são subcontratados para serem produzidos por

terceiros?

Oo/o



Número de funcionários:
2 analistas que programam
2 programadores
1 administração

1 analistas que não Programam
1 suporte extemoltelefônico
3 outros

Principal usuário:
14% micro e pequenas empresas regionais
57o/o médias e grandes empresas regionais
29o/o o próprio produtor do software

Número de equipamentos disponíveis:
_3 486

4 Pentium
2 lmpressoras

Sistemas operacionais utilizados para desenvolvimento:
71olo Windows 95/NT
57olo DOS
43olo Novell
43olo Unix

Windows 3.¡o<

lnfra-estrutura

As empresas entrevistadas têm em média sete pessoas trabalhando

no desenvolvimento de sistemas, sendo geralmente 1 diretor geral, 1 analista

experiente (geralmente trabalhando na anál¡se de requisitos, contato com

clientes e definição dos sistemas), quatro desenvolvedores (dois com

formaçåo super¡or e dois técnicos) e uma pessoa fazendo suporte externo a

clientes. Outras funções também encontradas säo: auxiliar de escritório,

"office-boy'', recepcionista, técnico em hardware, etc.

Cada pessoa que trabalha no desenvolvimento têm um computador

disponível para si e na maioria das empresas há um servidor de rede.

Algumas empresas possuem servidores Unix, mas as estaçöes de trabalho

rodam MS-Windows em sua grande maioria. Boa parte das aplicações são

desenvolvidas para MS-DOS.



A Pesquisa Efetuada 

Ambiente cultural 

Tópicos Afirmação Melhorar 
Nossa equipe técnica é muito competente. 88% 14% 
Temos facilidade no aprendizado de novas tecnologias. 80% 14% 
Investimos em equipamentos. 76% 28% 
São seguidos os métodos e procedimentos indicados pela gerência. 71% 0% 
Trabalhamos visando o lucro a longo prazo. 66% 14% 
Trabalhamos sempre com o que há de mais modemo. 61% 28% 
Fazemos cursos de atualização. 57% 28% 
Investimos em ferramentas de desenvolvimento. 57% 14% 
Nossos clientes procuram qualidade, mesmo que por um maior custo. 47% 14% 
Estamos implantando um programa de qualidade total. 28% 28% 
Desenvolvemos nossas próprias ferramentas de desenvolvimento de 
sistemas. 

24% 0% 

Procuramos manter a documentação dos sistemas completa e 
atualizada 

24% 43% 

Os pontos em que as empresas entrevistadas julgaram como seus 

pontos mais fortes são a facilidade no aprendizado, a competência de seu 

pessoal (apesar de fazerem poucos cursos de atualização) e os seus 

equipamentos (em sacrifício das ferramentas de desenvolvimento). 

Os pontos mais fracos se referem à implantação de programas de 

qualidade (em conseqüência do desinteresse dos clientes em pagar mais por 

isso), à elaboração das suas próprias ferramentas de desenvolvimento e à 

documentação dos sistemas, que foi citada como o ponto em que mais 

desejam melhorar. Praticamente todas as empresas disseram que não 

podem "parar para fazer documentação" porque o prazo para a construção 

dos sistemas é muito curto, mas que uma documentação mais completa seria 

de grande valia. 

4.4-- Conclusões da Pesquisa 
A figura 4.1 apresenta um gráfico que resume os resultados obtidos na 

entrevista sobre as tarefas e atividades de gerenciamento de configuração 

mais relevantes. A medida apresentada (percentual de aplicação) refere-se 

ao grau de adequação da forma como as tarefas e atividades são realizadas 

56 
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na empresa (em média) em relação à forma como deveriam ser realizadas

para serem consideradas eficazes.

Figura 4.1 - Gerenciamento de configuração em empresas de pequeno porte

O processo típico utilizado pelas empresas de pequeno porte é

considerado insuficiente para que a configuração de software possa ser

satisfatoriamente mantida de forma atualizada e correta, uma vez que omite

atividades básicas, como o controle de versöes e não são adequadamente

efetuados o controle de mudanças e a identificaçäo dos itens.

segundo o IEEE IIEEE Std 828-1990], há seis tarefas de

gerenciamento de configuração de software: identifícação, controle de

yersões e mudanças, relato de situação, auditoria, controle de interface e

controle de subcontratados e fornecedores.
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O resultado da pesquisa apresentada no capítulo 4, porém, mostra

que as empresas de pequeno porte não executam adequadamente nenhuma

dessas tarefas. As tarefas de identificação e controle de mudanças såo

executadas apenas parcialmente, e o controle de versões, que não é

executado, é considerado importante e desejável. Por isso, o plano propöe a

execução da identificação da configuraçåo e do controle de versões e de

mudanças.

A maioria das empresas não tem experiência na realizaçâo de

auditorias, nåo possuem recursos para contratar consultores externos e

dizem que não podem "paraf' para procurar falhas em seus procedimentos: a

auditoria nåo será executada e as falhas serão, portanto, conigidas quando

forem "casualmente" encontradas.

O relato de situaçåo também não ê executado pelas empresas

entrevistadas, porém, se nenhum recurso lhes fosse oferecido, os

desenvolvedores poderiam ter dificuldade para saber as principais alteraçöes

ocorridas nos itens de configuraçäo, ou para associar determinada versåo de

um item de configuraçäo a uma versäo de um sistema.

As tarefas de controle de interface e controle de subcontratados e

fornecedores apresentaram-se desnecessárias, pois as empresas

entrevistadas não têm problemas com os aspectos tratados por essas

tarefas.

Sendo assim, será considerado, pa.6 a elaboração do plano, um

processo de gerenciamento de configuração de software com as seguintes

atividades: identificação da configuraçäo, controles (de mudanças e de

versöes) e relato de situação.

4.5 Considerações Finais

Neste capítulo, a pesquisa efetuada nas empresas de pequeno porte

foi descrita através dos cinco primeiros passos da metodologia de pesquisa

GQM, e a "Análise dos Dados", passo 6, serviu para estabelecer um típico



processo de gerenciamento de configuraçäo de software em empresas de

pequeno porte. No capítulo seguinte, os dados obtidos neste capítulo seråo

utilizados na criação de um Plano de Gerenciamento de Configuração de

Software adequado para a realidade dessas empresas'
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5. A ELesoRAçÃo Do Pleno DE
GpnpNcrAMENTo DE
Co¡urrcuRAçÃo DE SorrwARE

5.1 Consideraçöes Iniciais

Neste capítulo é apresentado como foi elaborado um plano de

gerenciamento de configuraçäo de software apropriado para as

características de uma empresa de desenvolvimento de software,

apresentada nas conclusöes da pesquisa do capítulo 4.

5.2 Pteparação do Plano de Implantação de Gerenciamento
de Configuração de Software

O plano de gerenciamento de configuração de software ê um

documento que descreve quais atividades devem ser efetuadas na

implantação e na administraçåo do processo de gerenciamento de

configuraçåo de software. No plano também é descrito como e quando as

atividades seräo efetuadas, quem seräo os responsáveis por elas e que

recursos serão necessários [Whitgifh, 1991].

Antes de começar a escrever e implantar gerenciamento de

configuração de software, devem ser feitas reuniões de conscientizaçåo do

pessoal e reuniões de preparação do plano.

A maioria das pessoas não sabe o que é gerenciamento de

configuraçäo de software, ou sabe apenas que isso aumenta a burocracia a

cada alteraçåo, mas poucas pessoas imaginam os benefícios que podem ser

obtidos com a sua implantação. Para que as pessoas vejam gerenciamento



de configuraçäo como um "aliado" e não como um "inimigo", devem ser feitas

reuniões de esclarecimento e motivaçäo. Podem ser usadas técnicas como

visitar locais que tenham implantado gerenciamento de configuraçåo e

assistir a palestras de especialistas, mas o mais importante é estudar

gerenciamento de configuração e, após analisar as características e

necessidades da empresa, preparar um plano adequado.

O estudo mais aprofundado sobre gerenciamento de configuração de

software deve ser deixado a cargo de um analista da empresa que

futuramente será o gerente de configuraçåo (seção 2.1 do plano). Após o

estudo, devem ser organizadas reuniöes que tenham como objetivo debater

formas de adequar as técnicas e tarefas de gerenciamento de configuraçåo

às características e necessidades da empresa. O resultado dessas reuniões

nåo é o plano pronto, mas uma ata onde constam as conclusöes obtidas

sobre pontos importantes do plano. O plano posteriormente será escrito no

formato adequado.

Nessa fase de preparaçåo é concebida a forma como o gerenciamento

de configuração será aplicado na empresa. No caso específico deste

trabalho, seråo utilizados para essa concepção os dados da típica empresa

de desenvolvimento de software considerados no capítulo quatro, além dos

conceitos de gerenciamento de configuração de software vistos

anteriormente.

Os elementos relacionados à fase de preparaçäo do plano de

gerenciamento de configuraçåo de software (figura 5.1), såo:

. projeto do plano: será utilizado o padråo internacional IEEE Std

828-1990, devido aos resultados obtidos na comparaçåo

apresentada no capítulo 3 (seçäo 3.2).

. processo: as tarefas de gerenciamento de configuraçâo de software

que seråo consideradas são: identificação de configuraçäo,

controles de mudanças e versões e relato de situação. Poderá



haver simplificações na forma de execução das tarefas descritas na

b i bl i ografia especializada.

. pessoas: sempre que possível, seråo utilizadas as pessoas já

existentes na empresa, distribuindo as tarefas de gerenciamento de

configuração de software conforme a competência e a

disponibilidade das mesmas. Haverá necessidade de treinamento.

. ambiente: por se tratar de empresa de pequeno porte, há

necessidade de que as soluçöes sejam simples e de baixo custo. O

apoio da administração deve ser firme e intransigente em relação

ao respeito aos métodos estabelecidos, uma vez que as pessoas

geralmente não estão acostumadas com ambientes onde há um

método formal de trabalho.

. S¡Stema: o plano será destinado a gerenciamento de configuração

de software de sistemas comerciais que utilizam sistemas de banco

de dados e que säo desenvolvidos segundo o modelo de ciclo de

vida clássico (cascata) e com metodologia estruturada de

desenvolvimento de software.

. automatização: as ferramentas utilizadas devem possuir boa

interface gráfica, facilidade de uso e serem compatíveis com

Windows 95. A ferramenta de controle de versões deve prover

recursos de check in / check ouf, histórico de versões, identificaçäo

de versÕes de itens e de configurações.

. deCiSõeS gerenciais: a ferramenta de controle de versões será

adquirida, e seu custo não pode exceder cem dólares. Qualquer

banco de dados necessário será desenvolvido pela própria empresa

durante a implantação do plano.
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Figura 5.1 - Elementos relac¡onados ao p¡ano de gerenciamento de configuraçäo

5.3 f,laborução da Seção 1 do Plano - Introdação

A seçåo 1 de introduçåo do plano é dividida em quatro subseções:

propósito, escopo, termos-chave e referências. A subseção de propósito

descreve os objetivos gera¡s do plano. A subseção de escopo inclui algumas

limitações e características sobre as quais o plano está baseado. Essas

limitaçöes e característ¡cas da típica empresa de pequeno porte de

desenvolvimento de software foram obtidas no capítulo 4. A subseção de

termos-chave apresenta um glossário de termos de gerenciamento de

configuração utilizados no plano. A subseçäo de referências apresenta livros

e documentos que devem ser consultados por todos que venham a estudar

gerenc¡amento de conf¡guraçäo de sofhnare.



1- Introdução do Plano

I.I- PROPÓSITO

O objetivo deste plano é orientar a implantação de um processo de

gerenciamento de configuração de softwa¡e. Este plano contém instru@s sobre

as tarefas de gerenciamento de configuração de software, assim como a

distribuiçâo das responsabilidades entre os membros da orgmização, recursos

necessários e roteiro de institucionalbaØo do gerenciamento de configuração de

software.

Como a implantação do gerenciamento de configuração afeta toda a

empresa, inclusive os custos e a estrutura organizacional, deve ser efetuada uma

aniilise de riscos antes de sua implantação, de acordo com as metas e políticas da

organtzação.

1.2- ESCOPO

O processo de gerenciamento de configuração proposto é indicado para

empresas de desenvolvimento de software que se enquadram nas seguintes

características:

possuem aproximadamente sete pessoas envolvidas com desenvolvimento de

sistemas;

utilizam no mínimo equipamentos da linha IBM-PC (486 ou Pentium)

rodando MS-lVindows 95 ou NT;

não dispõem de recursos para adquirir estações de trabalhos LJNIX.

não dispõem de recursos para aquisição de gerenciadores de configuração

completos tais como CCC [Softool,l98{, Aide-De-Camp[SMDS, I 989], etc.

que cust¿m algumas dezenas de milhares de dólares ou até mesmo de

simples controladores de versões como o PVCS[Brown,l99l], que custam

aproximadamente mil dólares;

a

o

O

o



a

a

a

o

produzem alguma documentâção de software, mas consideram importante

produzir m¿is e manter a documentação aolølrz,ad4,

desejam manter um histórico da situação do software e das solicitações de

alteração efetuadas;

desejam estabelecer um método para controlar o atendimento às solicitações

de mudanças;

desenvolvem sistemas que, embora não tenham a mesma funcionalidade,

possuem características de desenvolvimento semelhantes entre si.

I.3- TERMOS.CHAVE

áruOre de VersõeS - modo de descrwer o histórico de versões de cada

item de informação.

check in / check out - método de controle de itens de informação

armazenados no repositório. Permite que os itens retirados do repositório

pefmaneçam bloqueados (check out) até que sejam novamente armazenados no

repositório, mediante revisão (check in).

configuração - conjunto de versões de itens de informação consistentes,

correspondente a determinada versão do sistema.

equipe de desenvolvimento - g'upo de programadores e analistas que

trabalham na execução do sistema, sob coordenação do gerente de projeto'

documentação - conjunto de itens de informação que descrevem

características do sistema. Geralmente são diagfamas, t¿belas, gníficos ou texto'

gerenciamento de configuração de software - Írea da engenharia de

software que procura gerenciar a evolução dos sistemas, desde os estiigios iniciais

até a fase de manutenção. Para isso estabelece métodos que mantenham o

software consistente e a documentação do software afializada

item de configuração/ item de informação - qualquer arquivo componente

de um sistema, inclusive documentação.

linha de referência ("baseline") - um item de informação passa por uma

linha de referência sempre que é revisado e armazenado no repositório-



ordem de serviço - documento derivado do pedido de alteração, quando

de sua aprovação. Contém informæões sobre as atterações necessárias, modo de

executá-las e responsáveis pela execução.

pedido de alteração - documento qtre descreve autor, data, motivo e

mudanças desejadas em itens de informação.

plano de gerenciamento de configufttção de softr¡are - documento que

descrwe a forma como é aplicado o gerenciamento de configuração de softrvare.

repositório - local de acesso controlado, onde se armÍuenam itens de

informação que so podem ser acessados mediante um pedido de alteração

aprovado.

versão - situação de um item de informação, apos cada alteração.

I.4- REFERÊNCIAS

Gerenciamento de Configuração de Software:

oPRESSMAN, R.S. Engenharia de Softwa¡e. 3.Ed Rio de Janeiro. Malcron

Books, 1995.

¡BERI,ACK, H.R. Softwa¡e Configruation lvfanagement. l.Ed. New York, John

Wiley,1992.

oIEEE Standard Glossary of Terminology in Software Engineering. In:IEEE

Software Engineering Standard Collection, p.07-83, 1991.

oIEEE/ANSI Standard 1042-1987 IEEE Guide to Software Configuration

Management. h IEEE Software Engineering Standard Collectio4 1987.

Plano de Gerenciamento de Configuração de Software:

oIEEE/ANSI Standard 828-1990. Software Confi.guration Management Plans.

ku IEEE Softwa¡e Engineering Standard Collectior¡ 1990.

5.4 Elaboração da Seção 2 daPlano - Gerenciamento

Neste tópico é apresentada a estrutura organ¡zacional necessária para

a implantaçåo do processo de gerenciamento de configuraçåo de software e

são alocadas as tarefas a cada unidade envolv¡da. Na elaboração da seção 2

leva-se em cons¡deração a intenção de distribuir as tarefas de gerenciamento
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de configuração de software às pessoas já existentes na empresa. As tarefas

de gerenciamento consideradas são: identificação de configuração, controles

de mudanças e versöes e relato de situação (essas tarefas são descritas na

seçåo 3 do plano).

Conforme apresentado no final do capítulo 4, a empresa típica possui

aproximadamente sete pessoas na área de sistemas, sendo que geralmente

há dois ou três sócios, que possuem maior conhecimento e experiência que

os outros desenvolvedores. Esses sócios ficarão com os cargos de gerência.

Também foi constatado que as pessoas geralmente não eståo acostumadas

com ambientes onde há um método formal de trabalho. lsso favorece a

adoçåo de um organograma hierárquico e a existência de um gerente de

configuraçåo, que exigirá a formalizaçåo do método de trabalho.

Diretor.' geralmente o proprietario da empresa, que é o responsável pelos

objetivos gerais de todos os projetos e pela alocação dos recrrsos necessários. O

Equipe de Projeto
(4 pessoas)

Gerente de ConfiguraçãoGerente de Projeto

Diretor

Neste tópico é apresentada a estrutu¡a organizacional necessiiria Wa a

implantação do processo de gerenciamento de configuração de softrvare e säo

alocadas as tarefas a cada unidade envolvida. Unidades organizacionais não

envolvidas com gerenciamento de configuração de software, nÍio são

apresentadas.

2. I - ESTRUTI.JRA ORGANIZACIONAL

2 - Gerenciamento



diretor deve revisar e aprovÍr o plano de gerenciamento de configuração de

software. É o diretor quem aprova ou recusa cada alteração nos sistemas.

Gerente de Projeto; é quem mais conhece o projeto, um analist¿ de

sistemas experiente, com espírito de liderança. Quando existem dois sócios na

empresa, o gerente de projeto pode ser o sffio com perfil mais "técnico" e o

diretor o sócio com perfil m¿is "administradot''. Em outras situações, o gerente

de projeto pode variar de acordo com o projeto; assinL um membro da equipe de

projeto passa a ser o gerente daquele projeto com o qual ele tem maior

envolvimento. O gerente de projeto tem o dever de garantir que o software seja

execut¿do no prazo, dentro do orçamento e com o devido padrão de qt¡ålidade.

Deve estar atento a dewios qre estejam ocorrendo em relação aos planos,

prwendo os problemas e comunicando-os ao diretor o quanto anæs. O gerente de

projeto envia o plano de gerenciamento de conñguração de sofüvare ao diretor

para aprovação e garante que ele seja executado. Participa ativamente das

alterações, prepa.rando os relatórios de alteração e coordenando o trabalho de

alteração.

Gerente de Configuração: devido à importância e complexidade de suas

atividades, dwe ser um analist¿ experiente e, preferencialmente, sistem¿itico,

minucioso e exigente. O gerente de configuração atua como um "bibliotecário"

dos itens de informação armazenados no repositório. Suas atividades são:

escrever o plano de gerenciamento de configuraçÍio de software, junto com o

gerente do projeto;

criar a estrutura do repositório para que suporte o esquerna de identificação

previsto no plano;

garantir a segrança e a integridade da biblioteca através de controle de

acesso e cópias de segurança;

implementar as rotiruN para criar novos itens, para retirar e congelar itens

no repositório (check in / check out);

analisar a document¿ção an:ørlizada pela equipe de projeto e, se correta,

aprováJa e armazená-la;

a

a

a

a

a

. gerar os relatórios de situação da configuração, quando necess¿irios:



o gerenciar a liberação de versões de sistemas para os clientes;

. atuando como um cão de guarda do repositório, impedir que nele sejam

feitos acessos ou atualizações sem o devido registro ou autorização.

Equipe de projeto: é composta por programadores e analistas de sistemas

que podem trabalh¿r em vários projetos simultaneament€. A equipe projeta e

implementa o sistema de software sob a coordenação do gerente de projeto. A

equipe deve executar as tarefas de gerenciamento de configuração de sofüvare de

acordo com o plano e com o auxílio do gerente de configuração. Soliciøções de

alteração podem ser feiøs por qualquer membro da equipe, clientes ou pelo

gerente de projeto, e são submetidas à aprovação do diretor.

2.2- RESPONSABILIDADES

O quadro abaixo detalh¿, para cada cargo descrito na seção anterior, as

responsabilidades com relação às tarefas de gerenciamento de configuração de

software (essas tarefas são melhor descrit¿s na seção 3 do plano).

legenda: C=Cna A=Aprova E=Executa

EIreinamento no uso de ferrament¿s de Gerenciamento

EAAtualização do Plano de Gerenciamerito de Configuração

ERelato de situação
EGarantir segurança e inteeridade do reoositório

EMonitoramento do conteúdo das ¡lreas dos desenvolvedores

EALiberação de versões a clientes

ERevisão dos itens alûerados

EExecução da mudanç4 i¡rclusive documentação

Reeisho de saída e entrada de itens do repositório E
EERetomo ao solicitante das alteracões não aorovadas

EAruâlise do relatório de mudanca

cRelatório de mudanca

CccCPedido de mudança

cADefinir linhas de referência

cEAldentificação dos itens
Repositório de itens c

EAlocação de recursos
CA CPlano de Gerenciamento de Confieuracão

Gerente
Configuraçãr

Equrpe
Proieto

Gerente
Proieto

Diretor
{tividades de gerenciamento de confieuracão de software



2.3 - P oliticas, diretivas e procedimentos aplicáveis

Nesta sessâo do plano é colocada toda restrição extern¿ existente devido

a outras políticas, diretivas e procedimentos existentes na empresa ou imposta por

contrato com terceiros. Para cada restrição, o impa.cto e efeito sobre o plano deve

ser registrado.

5.5 Elaborução da Seção 3 do Plano - Tarcfas

Na elaboraçåo da seção 3, de tarefas, leva-se em cons¡deração as

condusões do capítulo 4, que foram baseadas nas determinações do

lnstituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos dos Estados Unidos (IEEE)

e as características das empresas de pequeno porte.

O controle de versões é auxiliado pela ferramenta de sofü^/€¡re

chamada QVCS [Voris,1997] que satisfaz os requisitos descritos na

preparação do plano.

3- Tarefas

3.l- TDENTTFTCAÇÃO DA CONFTGURAçÃO DE SOFTWARE

Esta tarefa envolve a seleção dos itens de informação que serão

controlados, o est¿belecimento do momento em que cada item começa a ser

controlado e a definição de nomes únicos e significativos para cada item de

informação. Além disso, também é descrita a form¿ como o repositório dos itens

é orgamzado e como os itens no repositório são manipulados.

3.1.1- Seleção dos itens de informação

Durante o desenvolvimento e manutenção de um sistem4 muitos itens

de informação são produzidos. O conjunto de itens de informaçäo a serem

controlados é composto de:



a

a

o

a plano de projeto de software: documento resultante da fase de definição do

sistema, onde constam os objetivos gerais do sistema, as principais

funcionalidades e estimativas de custo eprazo;

a descrição do banco de dados: documento que descreve a forma como os

dados globais ficam armazenados e os relacionamentos existentes entre eles

(ex: Modelo Entidade-Relacionamento);

o conteúdo inicial dos arquivos do banco de dados: dados que devem estar

armazenados nos arquivos antes da primeira execução do sistema. Pode-se

exigir que o arquivo esteja vazio ou que contenha um determinado conjunto

inicial de dados;

especificação dos requisitos do sistema: o modelo de fluxo de dados e o

dicionrário de dados;

descrição do projeto modular: documento que descreve os módulos do

software e os relacion¿mentos entre eles;

casos e result¿dos de testes: documento que descreve os testes a serem

efetuados no software e os resultados esperados;

o código fonte: conjunto de todas as linhas de código do sistema;

o manuais operacionais e de inSalação;

o ferramentas de produção de software: ferramentas utilizadas Wra

desenvolvimento do software (ex: compilador).

3.1.2- Estabelecimento das Linhas de Referência

As linhas de referência est¿blecidas correspondem aos finais de

algumas das fases do ciclo de vida do software: de linha de reþrência de

requisitos, Iinha de referência de projeto, linha de referência de produto e linha

de referência de manutenção.



PPS.DOC
DBD.ERI
CIACLIEN.DBF
DIC.DOC
DFDl0203.FQP
DPtú.DOC
t,cFl0203.PRG
RCTl0203.DOC
MOI.DOC
FPSTLINI'Ð(E

CLIEN

t0203

to203
10203

TLINK

PPS

DBD
CIA
DIC
DFD
DPM
tcF
CRT
MOI
FPS

Plano de hojdo de Softi¡¡¡are

Descri$o do Banco de Dados
Conteúdo hicial dos Arquivos do Banco de Dados
Diciqrário de Dados
Diagrama de Fluxo de Dados
Descri@ do Projeto Modular
Lista gem do codi go-føræ
Casos e Resultados de Testes
Manuais Operacionais e de InSalação
Ferramentas de hodu$o de Softrrare (editores,
conpiladores. CASE. dc.)

Tþo de
itern
(3 ldras)

ExenploExtensão
( 3 lefras -
omfome
feramenta de
oroducão)

Especificador
do itern
( 5ldras ou
números )

ITEM

As três primeiras linhas de referência são traçadas apenas uma vez em

cada projeto, enquÍlnto que as linhas de referência de manutenção serão traçadas

todas as vezes em qr¡e for liberada urna nova versão do software.

3.I.3- Identificação dos itens de informação

Para que os itens de informação sejam convenientemente manipulados,

cria-se um esquema de identificação.

Nesse esquelna, os nomes são compostos por até 8 caracteres, mais 3

c¿uacteres de extensão.

Linha de
de

Linha de Referência
de

Linha de Referência
de

L¡nha de Referência
de

de testes

Plano de projeto de
soft/ìrare
Descrição do banco
de dados
Especificação de
reguisitos do soñmare

Itens alterados pelas
manuten@s

Codigo fonte
Manuais operacionais e
de instalação
Fenamentas de
produção de soñiìrare

Conteúdo inicial dos
arqu¡vos

Descrição de projeto
modular

O nome de cada um dos itens começa com três caracteres que

determinam o tipo do item, e mais cinco caracteres ou números que especificam o

item. Todos os itens de informação devem satisfazer ao esquema de identificação

proposto. A identificação das versões dos itens é deixado a cargo da ferramenta de

controle de versões.
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. Diretorio do repæitório :comFtadæ.
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i Dirdório de trabalho i

- - - ìArquivo detrabalho :

9u*
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7 iArquÍw no repæitório, i
I pps.EPD

3.1.4- Orgaruzação do Repositório

Os itens de informação são criados no diretório de trabalho do projeto,

que tem o mesmo nome do projeto (ex:. projl). O repositório dos itens de

configuração é um subdiretório do diretório de trabalho. O nome desse diretório é

dado pela ferrament¿ de controle de versões, e chama-se "qvcf'(Quma Version

Control System).

No momento em que um item é armazenado no repositório pela primeira

vez , é criado no diretório qvcs um arquivo compactado com o mesmo nome do

item original, porém com outra extensão. A extensão é mont¿da a partir da

extensão original do item, porém com a substituição de cada letra pela letra

sucessora (ex:. pps.doc no arquivo de trabalho gera pps.epd no repositório). As

novas versões desse item serão tambem armazenadas no repositorio e no mesmo

arquivo compactado. A organização interna do arquivo compactado utiliza deltas

negativos, para que armazene todas as versões do item sem ocupar muito espaço

em disco.

Quando uma versão de um item é recuperada do repositório para a ére,a

de trabalho (check out), a ferramenta verifica se já há uma outra versão do item

na área de trabalho. Essa verificação serve para wiør que a versão sendo alterada

(na área de trabalho) seja sobrescrita por uma versão diferente (vinda do

repositório). Se não houver problemas, uma cópia da versão solicitada do item é

montada a partir do arquivo compact¿do e colocada no diretório de trabalho. A

mesrna versão não podeni mais ser retirada por outros usuiirios até que seja

desbloqueada pelo usuário que a retirou. Dependendo das configurações de

proteção do projeto e do item" o arquivo original podeni ser apagado, ou seu

atributo alterado pa.ra "somente leitura".



Devido à fragilidade do mecanismo de segurança, serão feitas copias de

segurança @üentes de todos os arquivos em ambos os diretórios. No disquete

ou fita com as cópias de segurança estarão anotådas a dala da copia e o nome do

projeto.

3.1.5- Manipulação de itens de configpração no repositório

Neste tópico é apresentada a inclusão dos itens de um projeto (chamado

Projl) sob controle de versão, utilizando-se a ferramenta QVCS e os

mecanismos utilizados em sua manipulação. O projeto contém arq¡ivos de

v¿irios tipos (textos no formato ASCIL documentos do M&llínllord' diagramas

do Flow-chart, modelos entidade-relacionamento no form¿to & RWin Open

Model Mart, e arquivos de dados no formato dål

DIRETÓRIO DO PROJETO

Inicialmente, os itens são colocados num di¡etório com o mesmo nome

do projeto fproj I) e que senâ o diretório de onde serflo escolhidos os arquivos a

serem mantidos sob controle de versão. Este sení futuramente o diretório onde

serão colocadas as copias de trabalho das versões dos itens'

cRIAçÃo DO PROJETO

Paraqueumprojetosejacriado,éinicialmenænecessário

indicar o nome do projeto, o diretório onde ficam armazenados os itens de

inform¿ção e os uzu'ários que têm acesso ao repositório. Isso é feito a partir do

botão 
*þ'd' existente na pastå " Proi ects ".

. <DlR>

.. <DlR>
DBD ERl
CIACLIEN DBF
PPS DOC
LCF1O2ß PRG
OFDlOzæ PDO
Dtc DOC
DPM DOC
MOr DOC
cRT102æ DOC

1211o/97 13:*ì.
1?/10/97 13:36..

19.521 12/10tp7
163 12l1ugl

13312 1211q97
æ2 12110197

2.680 12110197

133',t2 12110197

13.824 12110f,s7

13.312 1Z1Agl
13.824 12110/p7

11

13:46
13:48
13i47
14:il
14æ
13:52
14:.13
14:51
14:.Æ

DBD.ERl
CIACLIEN.DBF
pps.doc
LCFI@.PRG
dfdlû2ß.Pdq
Dic.doc
DPM.doc
MOl.doc
CRTIO2(B.doc

O volume da unidade C é DISKI-VOLI
O número de série do volume é DABC€78E
Diretório de C:þrojl

91.180
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ATRIBUTOS DO PROJETO

Apos a criação do projeto, podem ser feitas configuações no

modo de manipular os arquivos do projeto, a partir da pasta "Attributes". Nos

atributos padronizados, a proteção exercida pela ferramenta sobre os itens de

configuração é máxima, com prcteção contm acessos conconentes aos itens por

usuários diferentes e protção contra escrita dos arquivos de trabalho. Esse nível

de proteção deixa o trabalho mais dificil, por exigir que os arquivos tenham que

ser bloqueadOs e desbloqueados const¿ntemente. Para consegUir uma maior

liberdade de manipulação dos itens, pode ser usados os atributos apresentados na

figura abaixo, porém com menor proteção.
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INCLUSÃO DE ITENS NO PROJETO

O passo seguinte é a inclusão dos itens no projeto. São selecionados,

dentre os itens que estão no diretório do projeto, aqueles que devem pemunecer

sob controle de versão. A seleçÍio dos itens se faz a partir da pasta "FlleC' . Os

arquivos que estäo no diretório do projeto sâo automatiømente apresentados e

podem ser selecionados com omouse e ser incluídos no projeto através do botão

Arquivos em outros diretórios t¿mbem podem ser incluídos no projeto,

mas para acessá-los é necessário atilizar a árvore de diretórios disponível à

esquerda da tela.

Quando os itens são incluídos no projeto, são removidos da área de

trabalho e incluídos de forma compactada no diretório do repositório. Por isso,

deve ser feita uma cópia de segurança antes de incluir os itens no projeto. O

repositório é um subdiretório chamado qvcs, qae fica dentro do diretório do

projeto. Cada arquivo compactado conterá todas as versões dos itens a eles

¿ssociados.
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ffi
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DiretÉrio de C:þroj1 þvcs

DiretÉrio de C:þroj1

750
5.848
7.670
2.O76
5.U2
5.7æ
1.216
5.456
5.473

39.88t

CIACLIEN
cRTlû2æ
DBD
DFDl02ß
Dtc
DPM
LCF'tø2æ
MOt
PPS

12110197
12t10t97
12J10t97
12t10197
12J10t97
12t10197
12t10t97
12/10197
1A1o,p7
12t10197
't2J',totg7

16:24
16,24
16:31
'16:31

16:31
16:31
16:3'l
16:31
l6:31
16:31
l6:31

versões de CIACLIEN.DBF
versões de CRTl@.doc
versões de DBD.ERI
versões de dfdlû2ß.Pdq
versões de Dic.doc
versões de DPM.doc
versões de LCF'I 02ß. PRG
versões de MOl.doc
versões de pps.doc

12110t97
12t',tot97

<DlR> 1i/10t97
O bytes

13:36.
l3:36..
16:24 qvcs

<DIR>
<DIR>
ECG
EPD
F52
OER
EPD
EPD
QSH
EPD
EPD

. <DlR>

.. <DlR>
ovcs

3 arquivo(s)

O volume da unidade C : DISKI-VOL'I
O nrlmero de série do volume : DASC-978E

ALTERAÇÃO DE ATRIBUTOS DE ARQIJIVOS ESPECIFICOS

Inicialmente, os arquivos utilizam os mesmos atributos definidos para o

projeto. Alguns arquivos, porém, podem merecer atributos específicos' Um caso

relevante é o caso de arquivos binários. cujo método de compactação e de

manutenção das diferenças entre versões é diferente do adotado para arquivos



ASCII. Outro caso mmr¡m é a utilização de níveis de proteção variados entre os

arquivos.

A mudança nos atributos individuais dos arquivos é obtida a partir da

opção "File" do menu, conforme mostrado na figUra 5.5. Pode-se visu¿lizar na

psta ,,Module,, os atributos de cada arquivo apontado na lisø "Proiect Files" .

Sn 0d l2 1St7
Smocl 1216:26:141S7
Smocr 1216:26:1419f17
5m 0d l216:ã:141397
Sm Oct 1 2 16:26:14 1997

pdq

]lody a ¿tih.ta¡

NOMEAÇÃO DE VERSÕES

um recurso muito importante é d¿r nomes a vefsões dos itens e a

configurações (conjunto de versões de itens). com esse recufso pode-se

recuperar todos os itens componentes de uma a situação passada ou atual do

software informando apenas o nome da versão, dispensando o número de versão

de cada item.

Para dar o nome "inicial" à conñguração do software composta pela

versão 1.0 de todos os seus itens deve-se acionar a opcão "Labef' eústente

dentro do menu "Soject".

PTWIN62

SCAN

.. 3 ¡¡UANT

'J] Becrcled

i

úilüËü¡Hr*tt

Enålo

E@ D

EtilÍ¡ilEHIdEñIIETIíbN



s rå ProqmFles
-'ii sql

õ if PndN62
'J HAEANÎi i'l Hecltled

SCAN

tEtilãre lxl

tPßpdc

(pfE.PFE

stn 0d 12 1Ê2Ê12 1S7
Sm 0c{ 12 1Ê2Ê14 1997
Sm0c.t 1216:Æ:141SI7
Sr¡¡ 0c* 1216:2Ê141$17
5t¡¡ Oci 1 2 16:26:14 1Sl/
Sm 0d 12 16:26:14 'l$z
Sm0d 1216:26:141S17

RECLJPERAçÃO On rrENS E CONFIGURAÇOES

A recuperação de itens pode ser feit¿ em conjunto (todos os itens de

uma configuração de um projeto) ou individualmente (uma versão de um item).

Em ambos os casos pode-se utilizar as opções "Get" ou "Check-out". A primeira

opção retira um item do repositório para leitura e sem controle de concorrência,

ou seja, não impede que outros usu¿lrios t¿mbém aæssem o item. A segunda

opção é mais segura, pois impede o acesso ao item por outros usu:irios

(conforme atributos do item).

oPara recup€ral uma versão de um item:

Selecionar o item a ser recuperado na lista "Project Files"

Selecionar a versão desejada na pastia "Revision"

Acionar o botâo "Get" où "Check'out" item (direita)

oPara recuperar todos os itens de uma configuação do projeto:

Acionar o botão "Get" projeto (esquerda)

Se desejar a ultima versão do projeto, entiio acione "OK"
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Senão, acione "Advanced", acione "Get by label", escolha o

nome da versão desejada e astone "OK".

Sm 0d 1 2 16:26;14 19f17
Srn tlct 1216:26:141S7
Stn Ocf 12 l6:26:14 19f17
Su0d 1216:26:141S17
Sm Oct 12 16:26:14 1937

vlsuAl,tzAÇÃ,o, ABERTURA E ALTERAçÃO Oe ITENS

DE INFORMAÇÃO

Para visualizar o conteúdo da ultima versão de um item, basta

um duplo clique sobre o nome do item na lista "Proiect Files"- Se a versão que

se deseja visu¿lizar não for a ultima, selecione o item com clique simples e

depois clique sobre a versão desejada, na pasta "Revision". As alterações no

item só são permitidas se a versão desejada já tiver sido recuperada Wa a áßeÂ

de trabalho. Para isso a abrtura do arquivo que contém o item dwe ser feita

utilizando a ferrament¿ que gerou o arquivo.

fkti¡nedamton*r

replæirE

ppo.dæ

(}ZtE.pdq

tufF.dæ

ãllErillH
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Uðli.ler Perlido

ER PEDIDO

UGodPed

Select Cllen

:= date()
:=ucodClien :=uuelor : =0

ucodped
ucoalclien
uuelor picture'99,999.99"
uúata picture "eO"
udescric¡o picture'E!"

If Fornd()
auiso("Pe.li.lo já existente")
ualido-.F-

de recepc¡o de

Ler Pedidd

get
get
get
get
get

:= space(50)
"Pedido
"C1iente :"
"Ualor :"
"llata :"
"Descri.cao:"

2,1 sag
1,1 selt
3,1 såg
I,l sag
5rl sag

, ä DE5KJE
_,.:l Dsv

E ìDos
¡ Enwl¡tr

iI-ù cdoq^Þ
:r ll FAILSÂF

E Ùimgæ
= 

,*l J0G0s
-J lixo

il mic
ã..i¡ Msofilx
s ''3 MyDæu

=-r¡f 
Prog¡n

.! 13 prdt

,J
'J

BIN

tEltîE¡rillfÍlïtEEftãn

€
=[

02æ.dæ

ARMAZENAMENTO DE I.JMA NOVA VERSÃO

Os itens de informação alterados devem ser armazenados no

repositório como uma nova versão. Pode-se arÍîazeßar os itens alterados

individualmente ou pode-se armazenar coletivamente todos os itens

(conñguração) de um projeto (apenas os itens modificados serão armazenados).

Para armazenar os itens gerando uma novas versões deve-se acionar o botâo

*Check in", do projeto (todos itens) ou do item (um item). Na janela de di:iùogo,

é solicit¿da a descrição das alterações efetluúas.



Fle

Sm Ud 1216:2Ê141S17

Sm Oct 1 2 1Ê28:'14 1S37

Depois de terem sido criadas novas versões para vários itens e da

configuração abaixo ter sido nomeada como"confguração 2",

as ñguras a seguir apresent¿m respectivamente:

rNa pastâ "Revision" os números das três versões do item

LCFlO2O3.PRG;

oNa pasta "Module" os nomes das configurações existentes .

Fç Haþ. gese Fl

ClAClien.dbf

CRTI0203.doc

DBD.ERl

dfd10203.pdq

versão 1.0

versão 1.1

versão l.l
versão 1.0

versão 1.1

Dic.doc

DPM.doc

LCF1O2O3.PRG

MOl.doc

versão 1.0

versão 1.1

versão 1.2

versão 1.1

doc

a rær avisim qù m d,¡arpps

ü¡ErilfhEffltã lxr
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Sm0d 1216:2S14'1997
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Sm Oct l2 16:26:14 19!I7

Mm Ocl 13 13:5256 1Sl7

Added t$d'cor5q'¡ææ ? bg htfiþf
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Devido às técnicas de compactação e deltas negativos, o espaço ocupado

pelo rçositório se mantém reduzido (39Kb na versão inicial e 50Kb apos 7

revisões).

3.2- CONTROLE DA CONFIGIJRAÇÃO

As alterações na configuração podem ocorrer durante o desenvolvimento

do produto e posterionnente, ôrrante as manutenções. Para explicar a forma de

administrar as alterações, é apresentada uma figura com o fluxo de trabalho e

uma legenda com o significado de cada símbolo.
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O volume da unidade C é DISKI_VOL1
O número de série do volume é DASC-9788
Diretório de C:þrojlþvcs
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Os tópicos seguintes descrevem a forma como devem ser tratadas as

alterações.

3.2.1- Pedido de alteração

Os itens de informação que ainda não passaram por uma linha de

referência podem ser alterados livremente, porém todas as alterações em itens

de informação no repositório da configuração só poderão ser efetuadas após

formalmente solicitadas e aprovadas. O pedido de alteração deve ser feito em

formulário ou registro eletrônico próprio, e encaminhado ao gerente do projeto.

No pedido de alteração devem constar, no mínimo, as seguintes informações:

número identificador do pedido;

identificação do auto¡ do pedido;

data do pedido;

nome e versão do item de informação que se pretende modificar;

problema com o item;

descrição da alteração pedida;

a indicação da urgência.

3.2.2- Avaliação de alterações

Para cada pedido de alteração encaminhado, o gerente do projeto dwe

fazer uma avaliação sobre o impacto da alteração sobre o projeto. Durante a

aruílise recorre-se à documentação do sistema, e, se necessário, ao solicitante e à

equipe de desenvolvimento para obter informações que determinem os custos e

beneficios envolvidos com a alteração. Os resultados desta avaliação são escritos

em um relatório de alteração e este é anexado ao pedido de alteração.

3.2.3- Aprovação ou rejeição de alterações

O diretor da empresa é quem aprova ou rejeita as alterações solicitadas.

Caso a alteração seja recusada, o cliente deve ser informado sobre as razões e o

pedido de alteração é arquivado. Para as alterações aprovadas, o diretor deve
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informar a prioridade de sua execução e encaminhar o pedido, o relatório de

alteração e as informações- agora chamados de ordem de seniriço - ao gerent€ do

projeto. Pedidos de alteração que claramente envolvam baixos custos e grandes

beneficios podem ser aprovadas pelo gerente do projeto, desde çe o diretor d¿

empresa assim o determine.

3.2.4- Implementação de alterações

O gerente do projeto encaminha as ordens de serviço ao gerente de

configuração que retira os itens de confrguração necessários do repositório e os

coloca na ârea do membro da equþ de desenvolvimento designado pelo gerente

do projeto. Tendo em mãos a ordem de senriço e os itens de configuração, os

membros da equipe de desenvolvimento efetuam a alteração. Apos uma revisão, o

gerente de configuração de softirare deve armazenar aS novas versões dos itens

alterados nos locais adequados, registraf quais iæns foram alterados, arquivar a

ordem de serviço, preparar uma nova versão do sistema, geñr um relatório de

versão, e enviar ao cliente.

3.3- RELATO DA SrrUAçÃO DA CONFIGLiRAÇÃO

O gerente da configuração de softrrare é o responsável pela

disponibilização das informações sobre a situação da configuração de software as

pessoas autorizadas. Dois tipos de relatórios devem ser preparados:

Toda vez em que uma nova versão do sistema for criada, deve ser preparado

um relatório de versão de sistema que apresenta todos os coniponentes do

sistema e suas versões.

a

a Periodicamente deve ser preparado um relatório que apresenta os sistemas

ou itens que possuem novas versões e principais características dessas

versões.

3.4- AIJDTTORTA DA CONFIGLJRAÇAO

Não será efetuada auditoria na configuração, As falhas nos

procedimentos de gerenciamento de configuração devem ser encontradas pelo

gerente de configuração durante as revisões feitas antes de armazenar os itens no

repositório.



Nest¿ tarefa nâo esta envolvida a determinação de erros de software.

Erros de software não sÍio de responsabitid¿de do gerenciamento de configUração'

3.5. CONTROLE DE INTERFACE

Nâo será efetuado. só haverá controle de interface çando os itens de

informação que são controlados sofrerem alterações freqüentes, causadas por

itens não controlados.

3.6. CONTROLE DE SIJBCONTRATADOS E FORNECEDORES

Não seni efetuado. só haveni controle de subcontratados e fornecedores

quando houver muitos itens produzidos externamente'

5.6 Ê,laborução da Seção 4 doPlano - Roteiro

A implantaçäo e execuçäo do plano de gerenciamento de configuraçäo

seguem um rote¡ro previamente estabelecido. Esse roteiro (ou cronograma)

estabelece a seqüênc¡a entre as atividades de implantaçäo do plano como

também demarca os princ¡pais pontos de controle na sua execução' O

estabelecimento dos prazos de execuçäo de cada etapa é ditado pelas

necess¡dades do projeto em que o gerenciamento de configuração está

sendo implantado.

A primeira parte do roteiro abaixo apresenta as atividades que são

executadas durante o processo de adaptação da empresa para a

implantaçäo de gerenciamento de configuração'

A segunda parte do roteiro apresenta graf¡camente o momento em que

as at¡v¡dades de gerenciamento de conf¡guração säo efetuadas dentro do

cicto de vida do sofü/vare em uma empresa que já implantou gerenc¡amento

de configuração.

Ambas as partes do roteiro säo utilizadas em todos os projetos da

empresa.
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4 - Roteiro

A implantação e execução do plano de gerenciamento de configuração

seguem um roteiro previamente estabelecido. Na primeira fase a empresa prepr¡ra

as pessüls e constrói uma infra-estrutura que permitiná a utilização do

gerenciamento de configuração em muitos projetos.

Nas empresas que já implantaram gerenciamento de configuraçâo, a

primeira parte é bastante úLpida e serve para treinamento de novos e antigos

funcionários, ¡mra correções de deficiências das ferramentas ou falhas na

aplicação de atividades, e também para ün¿ an¡ilise do ñ¡ncionamento do

gerenciamento de confrguração. Qu¿ndo forem efetuadas alterações nos

procedimentos, o plano deverá ser também alterado.

As atividades necessárias Wra aadaptação da empresa ao gerenciamento

de configuração são:

Designar pessoas aos cargos de gerente de projeto e gerente de configuração.

Fornecer cursos/treinamento em gerenciamento de configuração aos

gerentes designados.

Fazer reuniões locais de motivação e estudos sobre gerenciamento de

configuraçâo de software entre todos membros da empresa.

Analisar prwiamente a viabilidade da implantação do gerenciamento de

configuração.

o Definir o formato dos formulários e relatórios.

Adquirir ou desenvolver as ferramentas de apoio a serem utilizadas (ex:

controlador de versões, banco de dados de pedidos de alteração,).

a Fazer treinamento no uso dos sistemas e das ferr¿mentas QVCS.

Treinar a equipe de projeto nos novos procedimentos administrativos.

Analisar novamente a viabilidade da implantação do gerenciamento de

configuração.

o

a

o

o

o
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o Iniciar o gerenciamento de configuração em um projeto piloto.

As ta¡efas de gerenciamento de configuração são efetuadas drante todo

o ciclo de vida do software. A figura abaixo apresenta nas "bandeiras

acinzentadas" as tarefas que devem ser execut¿das a cada momento.

5.7 F,laboração da Seção 5 do Plano - Recursos

Na elaboração da seção 5, de recursos, leva-se em cons¡deração o

fato de que as empresas de pequeno porte precisam de soluções de muito

baixo custo.

ManutençäoProdutoProjetoRequisitos

arqufvos
inicial dos

Manuais operacionais e
fonte

Itens alterados pelas
manutenções

Especificação de
requisitos do soft^¡are
Descrição do banco
de dados
Plano de projeto de
softurare

Descrição de projeto
de dados
Descrição de projeto
modular
Planos e casos de de instalação

Ferramentas de
produção de sofrr¡vare

Gerar

,Revisar itens,,

'Armazenar ..

"',."mudanças,',:',,,,.Revisar itens prodt¡zidos
,,,: Armazenar ,,,,,,:



É indicado que se utilizem os equipamentos, sistemas operacionaÍs,

editores de textos, gerenciadores de banco de dados e redes já existentes na

empresa. A ferramenta Quma Version Control System (OVCS) sugerida para

automatizar o controle versöes e de configuraçöes é shareware, com

recursos de compactaçåo das versöes, para minimizar o uso de espaço em

disco e tem interface amigável, reduzindo despesas com treinamento.

Normalmente näo säo necessárias contrataçöes de novas pessoas, mas

apenas treinamento nas novas tarefas que ficam distribuídas entre as

pessoas já existentes na empresa. Talvez haja necessidade de se contratar

uma pessoa para atuar como gerente de configuração.

5-Recursos

Os recursos necessários du¡ante a execução do plano de gerenciamento

de configuração podem ser classificados em pessoÍts, equipamentos e ferramentas.

Pessoas:

Gerente de configuração: analisø de sistemas experiente e organizado,

com conhecimentos em gerenciamento de configuração de software.

Equipe de projeto: programadores com treinamento na aplicação das

técnicas de gerenciamento de conñguração de software

Gerente de projeto: analista de sistemas experiente e empreendedor,

interessado em implantar gerenciamento de configuração de software.

Equipamentos:

CPU:486/pentium

Memória: mínimo 8Mb

Sistemas Operacional : Windows 95/NIT

Disco r(3ido, no servidor:

QVCS:2,4lv[b;
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Repositorio de itens: aproximadamente l0 vezes o espço ocupado

pela primeira versão de cada item a ser armazenado;

Á¡ea de trabalho de cada desenvolvedor: espa.ço løna armazenal

uma copia de cada item de informação.

Rede local: qualquer rede compatível com Windows 95^{T.

lmpressoras: I impressora matricial 80 colunas ou jato de tinta para

impressão dos relatórios.

Ferramentas:

QVCS (Quma Control Version System)

Aplicação: gerenciamento de versões e de configurações.

Recursos: check in, check out, controle de versões, bloqueio, controle de

acesso por senha, controle de acesso distinto para cada usuário, janelas de ajuda,

nomenclatura de versões de itens e de configurações do sistema, interface g¡éttca

ou comando de linha.

Onde obter: via internet

endereço: htþ://www.clark.neVpub/jimv/qvcsman.htm.

Custo: shareware - US$ 25,00/ano (versão de demonstração disponível,

com validade de 30 dias, renováveis)

Técnica utilizada: Check in - Check out comcompressão através de delta

negativo.

Editor de textos: MS-Word / Word Perfect / ou outros

Aplicação: geração de itens de informação (documentação em formato

texto), geração de relatórios.

Banco de dados: Access / FoxPro / Dbase / Clipper ou outros.

Aplicaçäo: banco de dados de solicitações de alteração (opcional).

Os quadros seguintes relacionam as tarefas de gerenciamento de

configuração de software aos recursos utilizados:



uso experiment¿l do software necessáriotreinamento

gerente de configuração de sofürarenessoal

consultas ao banco de dados e ao OVCS. reuniões de acompanhamento. boletinstécnicas

banco de dados de solicitacões de alteracão. QVCS, editor de textosferramentas
Relato de situaçâotarefa

¡euniões entre os elementos envolvidostreinamento
Diretor. qerente do proieto. serente de confisuracão. equipe de proietopessoal
controle administrativo no fluxo de documentostécnicas
banco de dados do oroietoferramentas
Controle de mudancastarefa

Curso externo, liwos. telas de auxílio. uso experimental do softrrare necessíriotreinamento

pessoal qerente de confisüacão
check in - check outl delta neeativotécnicas
QVCS, banco de dados do Droietoferramentas
Controle de versõestarefa

uso experimental do software necessário. reuniõest¡einamento

gerente de confizuracão de software e equiÞe de desenvolvimentopessoal
técnica identifi cacão hier¿irouica

OVCS. banco de dados do proieto. editor de textosferr¿ment¿s
ta¡efa Identificação da confi zu¡acão

5.8 Elaboração da Seção 6 do Plano - Manatenção

Na elaboração da seçåo 6, de manutenção do plano, leva-se em

consideração o fato de que a comun¡caçäo interna nas empresas de pequeno

porte é simples e eüe,az - todos conversam com todos. lsso facilita a

discussão e divulgação de novas soluçöes encontradas no gerenciamento de

configuraçåo. Além disso, no início de cada novo projeto, é feita uma anál¡se

da forma como o gerenciamento de configuração vem sendo aplicado.

6- Manutenção do plano

O plano de gerenciamento de configuração de software dwe refletir a

forma como o gerenciamento de configuração estii sendo aplicado. É esperado,

que a forma de execução das tarefas de gerenciamento de configuraçâo de



A Elaboracão do Plano 95

software se alterem, com o decorrer do tempo, como üna evolução natural. O

gerente de configuração de software deve atlt:alizar o plano, cadavez que novas

soluções forem aprovadas pelo diretor da empresa.

O melhor momento pørla a discussão e atualização do plano é ôuante a

parte preparatória de implantação de gerenciamento de configuração de software,

que ocorre no início de cada projeto. Porém, se necessária, a aatalna$o do plano

pode ocorrer a qualquer momento e deve, obrigatoriamente, ser informada a todas

as pessoas envolvidas.

5.9 linal
Neste capitulo foi apresentado um plano de implantaçåo de

gerenc¡amento de configuração de sofü^/are adequado à realidade das

empresas de desenvolvimento de software de pequeno porte.

As conclusões e trabalhos futuros são apresentados no capítulo que

se segue.



6. Cowcr,usÕps p TnABALHoS
FuruRos

6.I - Conclusões

No contexto de melhoria de qualidade do processo de software, em

empresas de pequeno porte, ressalta-se neste trabalho a relevância de um

processo de gerenciamento de confíguraçåo adequado para essas

empresas.

No modelo Capability Maturity Model (CMM) [Paulk, 1993a], o

gerenciamento de configuraçåo de software é colocado como uma das

primeiras práticas chaves necessárias para que uma empresa saia do nível

de maturidade considerado caótíco. Através de procedimentos técnicos e

administrativos, o gerenciamento de configuraçäo de software permite

controlar todas as alterações nos itens de informação que se processam

durante o desenvolvimento e a manutenção do software.

Uma das grandes dificuldades no estabelecimento de gerenciamento

de configuraçäo em empresas de pequeno porte é o desconhecimento da

importância dessa atividade e, outras vezes, a associação que é feita a essa

tarefa como um serviço burocrático que apenas causa atraso.

As motivaçöes e orientações que poderiam minimizar essa visåo

distorcida de gerenciamento de configuração constam de livros, revistas e

planos que muitas vezes näo såo acessíveis ou nåo são compreensíveis

para os profissionais de empresas de pequeno porte.
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Além disso, mesmo aqueles que procuram melhorar a qualidade do
processo de software e que têm conhecimento teórico sobre gerenciamento

de configuração, se defrontam com o problema do custo das ferramentas que
apoiam essa atividade, visto que ela é trabalhosa e necessita, em algumas
tarefas, de apoio automatizado.

Assim, desenvolveu-se neste trabalho um plano que possibilita a
implantaçåo de gerenciamento de configuraçåo de software em empresas de
pequeno porte. Neste plano são apresentados como os organogramas,
cargos, responsabilidades, tarefas administrativas, controles e outras tarefas
de gerenciamento de configuraçåo de software podem ser implantados nas
empresas de pequeno porte, inclusive com roteiro de implantação e
instruçöes de utilizaçåo da ferramenta de controle de versöes.

Para a elaboraçäo desse plano, primeiramente foi efetuada uma
pesquisa empírica procurando-se determinar como o gerenciamento de
configuração ê realizado nas empresas de pequeno porte, com o íntuito de
elaborar um plano de implantação que melhor se adequasse à forma como o
gerenciamento de configuraçäo é aplicado nessas empresas.

Para orientar a pesquisa foi utilizado o método Goal/ euestion / Metric
(GoM) [Basili e weiss, 1984] que fornece um mecanismo que orienta a
determinaçåo dos objetivos da pesquisa e o refinamento de cada objetivo em
um conjunto de questões, com o propósito de quantificá-los. Foram feitas
questöes específicas sobre gerenciamento de configuraçåo de software e
também questöes sobre outras características da empresa, envolvendo infra-
estrutura e ambiente cultural. A pesquisa foi realizada em sete empresas do
noroeste do estado de São Paulo e apresentou um resultado desanimador: o
gerenciamento de configuraçäo de software näo é adequadamente aplicado.

Devido a isso, nåo foi possível escrever um plano apropriado à
maneira como as empresas de pequeno porte efetuam o gerenciamento de
configuração de software. Assim, adotou-se as tarefas apresentadas pelo
padråo de plano de gerenciamento de configuraçåo de software escolhido,



fazendo-se as devidas adaptações às características das empresas de

pequeno porte identificadas na pesquisa.

Para a seleção do padrão do plano de gerenciamento de configuração

de software, foram estudados os padrões propostos pelo lnstituto dos

Engenheiros Eletro-Eletrônicos americano (IEEE) IEEE Std 828-1990], os

padröes de plano propostos pela NASA [NASA-Sñ/v-D!D-04] e pelo DoD [Dl-

MCCR-8003041. Através de uma análise comparativa desses padröes, onde

foram consideradas a funcionalidade, facilidade de uso, completitude,

adaptabilidade, correçåo, consistência e adequação ao ciclo de vida, optou-

se pelo padrão IEEE Std 828-1990,

Na adaptação das seis tarefas indicadas pelo padrão IEEE Std 828-

1990 para as necessidades das empresas de desenvolvimento de software

de pequeno porte, exigiu-se a execução das tarefas de ídentífrcação da

configuração (com o estabelecimento de linhas de referência e esquema de

identificaçåo), controles (controle de mudanças através de procedimentos

administrativos e controle de versões apoiada pela ferramenta QVCS) e

relato de situação (bastante simplificado).

Outras tarefas, como auditorias, controle de íntertace e controle de

s u b co nt ratad o s e fo r n ecedores, foram d i spensadas.

Paralelamente à realização da pesquisa, foi feita uma busca por

ferramentas de baixo custo, com boa interface e funcionalidade e que

auxiliassem o gerenciamento de configuração de software. A primeira

ferramenta identificada, o Revision Control System (RCS) [Babich,1986], foi

encontrado inicialmente em sua versåo UNIX, que foi descartada por utilizar

um sistema operacional inadequado às empresas de pequeno porte, e depois

na versão Windows-NT, que foi descartada por não utilizar uma interface

gráfica, mas apenas comandos de linha, dentro da janela do MS-DOS.

Algumas outras ferramentas foram identificadas e descartadas, devido ao

alto custo (Ex PVCS Intersolv, 1997], VCS-UX [Diamond, 1997]. A

ferramenta Quma Version Control System (OVCS) [Voris, 1997] possui as
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características desejadas, provendo recursos de controle de versöes de itens

e de configurações em uma interface gráfica e com baixo custo. O uso dessa

ferramenta foi indicado no plano proposto. î

6.2 - Trubalhos Futuros

Como a tarefa de controle de mudanças envolve um fluxo de trabalho

pré-estabelecido, poder-se-á utilizar ferramentas work-flow na automatizaSo

desses procedimentos. Com o uso das ferramentas de work-flow, é possível

garantir que seja sempre seguida a sequência estabelecida de atividades,

aumentando-se assim, a eficiência da atividade de controle de mudança.

Num passo seguinte, poderäo ser criados mecanismos que integrem

as ferramentas de work-flow ao ciclo de vida do software. Se esses

mecanismos armazenarem dados para o cálculo métricas sobre o processo

de produçåo de software, poderão ser encontrados gargalos no processo,

possibilitando a sua otimização.

Outra proposta é o estudo aprofundado da tarefa de especificação dos

relacionamentos existentes entre os itens de configuraçäo. lsto auxiliarâ a

tarefa do gerente de configuraçåo de software na identificação dos efeitos

colaterais provocados pelas alteraçöes.

Também poderá ser feito um estudo do custo dos recursos

necessários para o gerenciamento de configuração de software, visando a

viabilidade econômica de sua implantação.

Para a validação do plano proposto, é recomedável a sua aplicaçåo

em um projeto piloto em uma empresa de pequeno porte. Esse projeto

apontará as falhas existentes no plano, que, para ser melhorado, poderá

despertar a necessidade de novas pesquisas.

Um complemento ao plano de implantação de gerenciamento de

configuraçäo de software é um plano de treinamento e motivaçäo, indicado

às pessoas que näo possuem qualquer conhecimento sobre a ârea. Esse



programa, deverá considerar conceitos básicos de engenharia de software e,

através de atividades práticas, apresentar todos os conceitos de

gerenciamento de configuração de software. ?
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