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Resumo da Tese apresentada a COPPE/UFRJ como parte dos 

requisitos necessários para a obtens30 do grau de Mestre em 

Ciencias (M.Sc.) 

PREDIÇAO, ESTIMAÇKO E MEDIÇBO DA CONFIABILIDADE 

DURANTE O CICLO DE VIDA DO SOFTWARE 

Rogkrio Nesi Pereira Cardoso 

DEZEMBRO, 1990 

Orientadora : Ana Regina C. Rocha 

Programa : Engenharia de Sistemas e ComputaçSo 

Este trabalho tem o objetivo de oferecer mecanismos que 

garantam a qualidade de programas atravks de um 

acompanhamento sistematico do seu comportamento ao longo de 

todo o ciclo de vida, desde as fases iniciais de concepç3o 

até sua opera~3o final. B realizado um estudo da literatura 

no que se refere As proposiçBes de métricas para a prediç3o 

da confiabilidade de software, aos modelos estatísticos 

utilizados para a sua estimas30 e aos procedimentos 

necessarios para a sua mediçClio na fase operacional. Uma 

ferramenta automatizada 6 proposta com o objetivo de 

predizer a confiabilidade nas etapas de especificaç30, 

projeto e codificaç30, estimá-la na fase de testes e medi- 

la na fase operacional. 



Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as partia1 
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PREDICTION, ESTIMATION AND MEASUREMENT OF THE RELIABILITY 

DURING THE LIFE-CYCLE OF SOFTWARE 

Rogério Nesi Pereira Cardoso 

DECEMBER, 199 0 

Thesis Supervisor : Ana Regina C. Rocha 

Department : Engenharia de Sistemas e Computa~ao 

This thesis has the objective of providing mechanisms that 

assure the software quality by systematic accompanying of 

its behavior duringthe life-cycle o£ the software , from 
its conception to its final operation. A review of the 

literature is doing relativing to software reliability 

metrics, applicable statistical models to estimation and 

measurement during the operational phase. A CASE too1 is 

proposed, whose objectives are three: first, to predict the 

software reliability during the specification, the design 

and the implementation phases; second, to estimate the 

reliability during tests and, third, to measure it during 

the operational phase. 
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Na década de 50 e início dos anos 60, as arquiteturas dos 

sistemas de processamento de dados se caracterizavam pela 

predominancia dos custos de hardware sobre os custos de 

software. Naquela Bpoca, o estudo dos aspectos relacionados 

com a minimizag;lo dos custos de hardware era a preocupação 

dominante. 

A medida em que a utilizaç20 e a potência dos computadores se 

ampliavam, observava-se uma grande demanda de software a fim 

de atender aos usuarios que a cada dia vislumbravam novas 

aplicapões. Esta rClpida demanda associada a uma inicial falta 

de sistematizaçlo, a um aumento no volume e complexidade dos 

programas e A insuficiência de pessoal especializado para o 

desenvolvimento e manutenglo, gerou uma situas20 que nos dias 

atuais B representada pela predomindncia dos custos de 

sof tware. 

A aplicasão prática do conhecimento científico para o projeto 

e construg%o de programas junto ~3 necessária documentaçlo para 

desenvolvê-los, opera-los e mantê-los, se constitui atualmente 

numa ciência denominada Engenharia de Software, cuja 

finalidade é a de proporcionar um enfoque técnico e 

sistembtico A sua produs3o e manuteng20. 

A fim de diminuir os custos e aumentar a qualidade do 

software, uma quantidade muito grande de técnicas e 



ferramentas vêm sendo propostas na literatura. Muitas delas se 

apresentam como solu~ão final para os problemas da Engenharia 

de Software. Todavia, tais propostas não mostram, na prática, 

evidências concretas de soluç%o de tais problemas. 

A avalia930 de aspectos, tais como, metodologias de projeto, 

ferramentas de desenvolvimento, metodologias de teste e 

inspeçso, s%o importantes no sentido de identificar o ambiente 

de desenvolvimento mais adequado As peculiaridades e 

características do tipo de programa que a organizaç30 

desenvolve. B necessArio, portanto, que medidas quantitativas 

avaliem a qualidade do software a partir das diferentes 

tecnologiaã empregadas. 

N80 existem, atualmente, definig8es amplamente aceitas ou 

medidas que descrevam e avaliem a qualidade de programas 

durante o seu ciclo de vida. Procedimentos para a avaliação 

dos dados obtidos variam de projeto para projeto, tornando 

difícil fazer uma comparação entre eles ou utilizar os 

benefícios das liç8es aprendidas com projetos passados. 

Dobbins r 1 1  advoga que a aplicação de um bem planejado 

conjunto de medidas, organizado de tal forma a atender as 

características e peculiaridades do tipo de produto que esta 

sendo desenvolvido, pode fornecer um quadro consistente do seu 

estado real em qualquer ponto do processo de desenvolvimento. 

A visão deste quadro é de fundamental importância para que os 

fatores que influenciam direta ou indiretamente a qualidade 



possam ser controlados e avaliados com base em níveis 

aceitbveis pré-estabelecidos. 

Funcionalidade, desempenho, confiabilidade e custos s30, 

provavelmente, as características mais importantes a serem 

avaliadas em um produto. O calculo da confiabilidade durante o 

seu ciclo de vida 6 essencial, pois permite determinar os 

outros fatores, ou seja, o custo total de desenvolvimento e 

operação e se as necessidades e as expectativas do usuario 

est3o sendo especificadas e atendidas corretamente. 

1.1- Ciclo de vida do software 

B habitual considerar o ciclo de vida do software como 

consistindo de um conjunto de etapas que ocorrem numa dada 

ordem durante o seu processo de desenvolvimento e de operaç3o. 

Para disciplinarmos o processo de desenvolvimento, devemos 

seguir uma série de etapas, cada uma das quais utilizando os 

resultados da anterior, detalhando e formalizando cada vez 

mais os resultados atrav6s de refinamentos sucessivos. 

A necessidade de que o processo de desenvolvimento se dê de 

forma segura e confiavel implica em que os produtos 

intermedi6rios resultantes de cada etapa tenham a sua 

qualidade avaliada. 

Embora na prática as etapas tendam a se sobrepor, é importante 

definir cada uma delas de modo a permitir especificar 



precisamente as ferramentas de avaliaç%o aplicáveis a cada 

etapa. A seguir, temos as fases propostas por Rocha r 1 4 1  para 

o ciclo da vida tradicional do software. 

1. DEFINIÇBO 

2. PROJETO 

3. CONSTRUFAO 

4. AVALIAÇnO 

5. OPERAÇAO 

A fase de definiç%o visa estabelecer os objetivos, requisitos, 

hipóteses e restriç6es do sistema, assim como o planejamento 

inicial do desenvolvimento. 

A fase de projeto tem como objetivo fornecer uma soluç%o 

vi6vel para o sistema definido da fase anterior. 

A fase de construçSo B o período do ciclo de vida durante o 

qual o software B construido em conformidade com os documentos 

produzidos nas fases anteriores. 

A fase de avaliaçso tem o objetivo de verificar e validar o 

software produzido, confrontando-o com as especificaçães e, 

além disso, examinar se está em conformidade com as normas e 

padrães estabelecidos. 

A fase de operaç%o B o período de tempo no ciclo de vida do 

software, durante o qual o produto 6 utilizado no seu ambiente 



operacional e, quando necessario, 

adaptado ou expandido 1141. 

1.2 - Qualidade de software 

Devido ao extraordinario aumento 

programas, conjugado a um lento 

corrigido, aprimorado, 

na complexidade dos 

aparecimento de novas 

metodologias e evoluF%o das j A  existentes, 6 compreensivel que 

cada vez mais os custos dos sistemas se concentrem nas 

atividades de manutenção de software (Figura 1.1). 

Fig. 1.1 

Rela~ão entre custos de hardware, desenvolvimento e 

manutenp%o de software. 

Fonte: 1161 



12 muito difícil garantir que durante o ciclo de vida não 

ocorram problemas. Mesmo com a utiliza~so de mbtodos que 

auxiliem o processo de desenvolvimento, problemas de maior ou 

menor seriedade acabam aparecendo, As vezes comprometendo 

drasticamente seu custo, principalmente nas etapas finais, 

quando o custo de eorrep%o do erro 6 mais alto. A Figura 1.2 

mostra este comportamento. 

Fig. 1.2 

Ciclo de vida do software - custo do erro por fase 

Fonte: r 3 0 1  
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Muitas vezes estes erros s3o originados nas etapas iniciais de 

desenvolvimento e sb serão detectados quando o produto jA 

estiver na fase de opera&io. 

Segundo Cavano [ 3 1  uma skrie de questzes permanecem ainda n30 

suficientemente esclarecidas quando se procura implantar um 

trabalho de garantia da qualidade de software: 

Que técnicas de desenvolvimento devem ser necessAarias a fim 

de melhorar a qualidade do projeto? 

De que forma o gerente deve paroceder no estabelecimento de 

níveis de qualidade e de requisitos desejaveis que garantam 

uma alta confiabilidade do software? 

Que relag6es devem ser consideradas entre confiabilidade, 

custos, cronograma e desempenho? 

Como pode ser predita e estimada a confiabilidade do 

software entre as diversas etapas do ciclo de 

desenvolvimento (durante a revisão da especificação do 

software, revisão do projeto, revis3o do c6digo e dos 

testes ) ?  

Qual a situaçso atual, em termos da aplicação pratica, da 

confiabilidade de software? 



Que tipos de açaes corretivas devem ser tomadas, como 

resultado dos dados obtidos, a fim de aumentar a 

confiabilidade? 

Durante quanto tempo, e quais testes devem ser realizados a 

fim de alcançar-se os níveis de confiabilidade 

especificados? 

Como pode o usuArio final ter garantias que a meta de 

confiabilidade especificada inicialmente foi mantida 

durante todo o desenvolvimento? 

Ati! que estas e outras perguntas tenham sido respondidas, será 

muito difícil desenvolver programas altamente confiáveis, 

necess6rios principalmente em aplicasges criticas. 

Para que tais programas possam ser desenvolvidos, determinados 

procedimentos poderão ser adotados, tais como: melhorar a 

utilizas30 das práticas de Engenharia de Software, o qual 

precisa ser melhor inspecionado e n%o somente melhor 

construido; descobrir as causas de problemas, a fim de que se 

possa preveni-los e n%o tratar seus efeitos; identificar que 

condigges contribuem para uma alta ou baixa qualidade; avaliar 

mais cedo o software no seu processo de desenvolvimento, 

tomando agaes corretivas quando necessárias. 

A afirmativa de Tom de Marco "não podemos controlar o que n3o 

podemos medirw i861 nos mostra a necessidade da existência de 

medidas quantitativas que possam avaliar os atributos de 



qualidade de um programa, de forma a oferecer subsídios que 

auxiliem o gerenciamento do projeto, tornando possível, desta 

forma, verificar se o mesmo está progredindo ou nso, durante o 

seu ciclo de vida, de acordo com o que foi pré-estabelecido. 

Rocha L 1 4 1  define qualidade de software como "o conjunto de 

propriedades a serem satisfeitas em determinado grau, de modo 

que o software satisfaça as necessidades de seus usuáriosft. 

Portanto, avaliar se estas necessidades estl5o sendo ou n3o 

atendidas durante o processo de desenvolvimento é fundamental 

para a tomada de decisces por parte da gerência que deve 

determinar se o produto prosseguira para a próxima fase ou 

permanecerá na fase atual. 

Juran 1231 define confiabilidade como Ifa probabilidade de um 

produto realizar, sem falhas, suas especificadas funçBes sob 

determinadas condiçUes e por um especificado período de tempon 

(as diferenças entre a confiabilidade de software e de 

hardware s%o descritas no item 1.3). 

Segundo Hecht [SI, para que a confiabilidade do software seja 

alcançada devem ser realizadas três atividades: Prediç%o, 

Estimag30 e Medi ç3o. A ffPrediç150ff da conf iabilidade baseia-se 

na avalias30 das características do produto (com base na 

aplicaçso de mbtricas) antes do inicio da fase de teste, isto 

, durante as etapas de especificaçso, projeto e codificaç%o. 

A wEãtima~~off da confiabilidade se baseia no estudo das falhas 

ocorridas no ambiente de teste, podendo ser empregada para 

estimar a presente e a futura confiabilidade. A ffMedi~30ff da 



confiabilidade baseia-se no estudo das falhas ocorridas 

durante a execuG%o do programa no seu ambiente real de 

operagso (estas três atividades serdo vistas com mais detalhes 

no capitulo 11). 

Portanto, quanto mais alto o valor alcançado para a 

confiabilidade durante a atividade de prediGd0 (figura-de- 

mérito), maior a certeza de que as necessidades dos usuArios 

foram correta e completamente especificadas e que as 

propriedades que software deve possuir estar30 nos níveis pré- 

determinados, como tambkm, quanto mais alta a probabilidade 

atingida durante a atividade de estimaçdo, maior a certeza de 

que ele ir6 operar com o nivel de intensidade de falhas 

especificado para a sua fase operacional. Sob esta ótica, o 

cálculo da confiabilidade é o mecanismo que possibilita a 

determinagdo do nivel de qualidade atingido pelo produto em 

qualquer fase do ciclo de vida. 

Assumindo que a confiabilidade de software pode ser avaliada 

em todas as fases do ciclo de vida, devemos determinar a que 

propbsito esta medida se destina e que benefícios podemos 

esperar desta avaliag30. 

A confiabilidade de software pode ser de grande utilidade caso 

se deseje avaliar as tecnologias empregadas no processo de 

desenvolvimento ou mesmo a substitui~30 da atualmente 

utilizada por outra, que pode ser realizada comparando-se os 

resultados obtidos através da aplicagdo de um conjunto de 

medidas prk-estabelecidas. Este procedimento 6 uma forma 
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eficaz de determinar o método que melhor atenda as 

características desejadas para o desenvolvimento. 

Outro benefício importante e fruto da aplicag30 das técnicas 

de confiabilidade se refere A identificação de anomalias no 

processo de desenvolvimento. Muitas vezes, o planejamento 

especificado n30 6 cumprido, j6 que quase sempre ocorrem 

atrasos, principalmente devido a estudos de viabilidade 

irreais ou gerenciamento de projeto ineficiente, com 

conseqüentes efeitos negativos para o seu sucesso. Portanto, 

devem existir mecanismos que detectem estes e outros 

problemas, j6 que tais informaçí3es s3o fundamentais, não s6 

para se medir o progresso do desenvolvimento, como também para 

identificar Areas problem6ticas ou deficigncia de recursos. 

1.3- Confiabilidade de software X confiabilidade de hardware 

Muitos trabalhos sobre confiabilidade de software têm enfocado 

apenas o seu aspecto estimativo i 3 4 1 ,  intimamente relacionado 

com a fase de testes do programa. Entretanto, sua utilizaçso 

pode ser mais abrangente, n%o sb durante a fase de testes, 

como também para as primeiras fases do processo de 

desenvolvimento e durante a fase operacional do produto. 

Uma vis30 mais abrangente da aplicag%o da confiabilidade de 

software pode fazer com que muitas pessoas tenham dificuldade 

em assimila-la, em parte devido ao conceito e praticas 

histbricas relacionadas com a medida da confiabilidade de 

hardware, que segundo Schneidewind i401 se baseia na 



ocorrência de falhas segundo um modelo estatístico, enquanto 

que a confiabilidade de software está baseada na detecçbo de 

erros (processo também modelado estatisticamente). 

Para melhor entender a confiabilidade de software 6 vantajoso 

compará-la com a confiabilidade de hardware. Um componente de 

hardware pode ficar inoperante por causa de três tipos de 

problemas: erro de projeto, erro de fabricação ou falha. Um 

erro de projeto é um erro que está inicialmente presente em 

qualquer cópia do produto. Este erro pode acontecer se, por 

exemplo, uma parte da membria n3o 6 endereçada pela CPU, 

significando erro no projeto lbgico do circuito de 

endereçamento da memória. Um erro de fabricação b um erro que 

esta presente em uma ou mais cbpias do produto devido a falhas 

de produç%o daquelas cbpias especificas. Por exemplo, um erro 

de fabricação ocorre quando existe uma solda mal feita de um 

componente ou que conecte duas ou mais trilhas que n%o devem 

estar conectadas. Falhas são problemas que não estbo 

inicialmente presentes no produto, mas acontecem durante sua 

gerapbo devido a um fen8meno físico, tal como a deterioraçf50 

causada pela umidade, calor, fricç30, radiaçbo, ou congeneres. 

Um exemplo de falha é o desgaste físico de um relb devido 

perda de magnetismo no nttcleo magnktico causado por excessivo 

calor. A Figura 1.3 mostra as curvas de taxa de falhas 

instantdnea do hardware e de taxa de detecç%o de erros de 

projeto de software, ao longo do tempo (cronolbgico para o 

hardware e de execução para o software). 



Este gr6fico (no caso do hardware) B comumente conhecido como 

"curva da banheirav ("bathtubew). Sua aplicação tem se 

mostrado valida para a maioria dos sistemas complexos de lqnga 

vida. Distinguem-se três regines basicas: 

Periodo de falhas prematuras 

Intervalo inicial de dura~so relativamente curta durante o 

qual falha uma pequena porcentagem da populapão devido a 

defeitos de projeto, de material, erros de montagem e danos 

devido ao transporte. 

Tempo 

Fig. 1.3 

Taxa de falhas instantâneas do hardware e taxa de detecpso de 

erros de projeto de software ao longo do tempo 

Fonte r 4 3 1  



Periodo de taxa de falhas constante 

Neste periodo as falhas ocorrem aleatoriamente, decorrentes de 

solicitagGes normais de uso, debilidades inerentes ao projeto, 

diferentes combinaçUes de condigGes de uso e, tambbm, devido a 

acidentes causados por uso incorreto e manuteng30 inadequada. 

Período de falhas Dor deterioraçso 

Intervalo de tempo durante o qual a taxa de falhas cresce 

rapidamente em comparag%o com a taxa de falhas do periodo 

anterior, devido a processo de envelhecimento natural. 

Com relagSo A confiabilidade de software, as diferenças s%o 

consideraveis. A priori, o software n8o deteriora. Albm do 

mais, erros de fabricagso, tais como um erro durante a c6pia 

de um programa para um disquete de distribuiç30, nSo s%o 

considerados, j A  que sso relativamente raros 'e facilmente 

detectados. Falhas de software s3o entso, fundamentalmente, 

devido a erros de projeto, isto é, erros que foram 

inicialmente introduzidos durante o processo de produçtio. 

A Figura 1.3 mostra a mudanga da taxa de detecglo de erros do 

software ao longo do tempo se admitirmos que todos os erros 

que aparecem sSo corrigidos (significa que eles nunca 

aparecerdo de novo) e que estas correçUes nunca introduzirfio 

novos erros. 



Na realidade, ocorre que o software sofrera alteraçges durante 

a fase de manutenç%o (correçOes e/ou melhorias), quando 

provavelmente novos defeitos ser30 introduzidos, ocasionando o 

aparecimento do fenomeno mostrado na Figura 1.4. Antes que a 

curva da taxa de detecç3o possa retornar ao estado 

estacion6rio original, outro conjunto de alteragaes 6 

realizado causando bruscos incrementos nesta taxa. Lentamente, 

o nivel mínimo da curva come~a a aumentar, mostrando a 

deterioraç3o do software causada pelas diversas alteraç0es 

efetuadas 1381 .  

Tempo 

Fig. 1.4 

Curva real de falhas do software 

Fonte: 1381 



Como nos mostra a Figura 1.3, o comportamento da 

confiabilidade de software e de hardware sbo inerentemente 

diferentes. Enquanto que no software os erros sdo pré- 

determinados (ainda que não conhecidos), no hardware as falhas 

são aleatbrias. Entretanto, matematicamente, a confiabilidade 

de software e de hardware podem ser manipuladas da mesma forma 

1351. 

Falhas de hardware sdo fundamentalmente dependentes do tempo. 

Todos os dispositivos fisicos tem uma determinada vida Útil, 

depois da qual a taxa de falhas cresce rapidamente. A detec~ao 

de erros de software, embora ndo aparentem ser fungbo do tempo 

e sim apenas função das entradas e do estado atual do sistema, 

podem ser modeladas estatisticamente, a partir da fase de 

testes, como fun+o do tempo de execupbo do programa. 

Durante a maior parte da vida de um componente de hardware, as 

falhas sCko aleatórias e seguem uma distribuiçdo de Poisson 

1721. A detecgso das erros de software, a partir da fase de 

testes, segue uma distribuição de Poisson n%o homogênea 1441. 

1.4- Objetivo e organização deste trabalho 

O objetivo deste trabalha é propor um método e uma ferramenta 

automatizada para a avaliapdo da qualidade de software através 

de um acompanhamento sistem6tico do seu comportamento ao longo 

de todo o ciclo de vida, desde as fases iniciais de concepção 

até sua operagdo final. 



O capitulo I contém a introduç8o geral e uma discuss30 sobre 

os aspectos basicos da confiabilidade de programas no contexto 

da Engenharia de Software e suas diferenças com relação a 

confiabilidade de hardware. r2 também apresentado um modelo de 

ciclo de vida para o software e abordada a importância da 

avaliação da qualidade de modo a auxiliar o gerenciamento de 

pro jetos. 

No capitulo I1 é proposto um método para a avaliaçdo da 

confiabilidade de software ao longo do processo de 

desenvolvimento, descrevendo-se as etapas de sua 

especificaçbo, prediç%o, estimaçbo e mediçdo. !2 realizado um 

estudo sobre os esforgos de padronizas30 das métricas de 

avaliaçbo, tendo em vista a utilizaçdo das mesmas na atividade 

de prediçbo da confiabilidade. proposto um método para a 

avaliaç30 da qualidade de software baseado na aplicaçdo de 

medidas preditivas, cuja finalidade é fornecer indicaçnes 

quantitativas da qualidade alcançada nas etapas de 

especificação, projeto e codificação. Um conjunto de fatores, 

subfatores e critbrios é apresentado visando determinar o grau 

em que os objetivos de qualidade são satisfeitos, ou seja, se 

as propriedades gerais que o produto deve possuir estbo 

presentes. A quantificaçbo deste grau é obtida através da 

prediçso da confiabilidade do software, que ira avaliar se os 

objetivos de qualidade foram satisfeitos aos niveis 

conceitual, da representapbo e da utilizaç30. Também é 

apresentado um conjunto de modelos matematicos para a 

estimativa da confiabilidade de software, cuja finalidade é 

avaliar a qualidade durante a fase de testes do programa. Tais 



modelos s%o apresentados por categoria. Finalmente, abordada 

a questso da mediçso da confiabilidade durante a fase 

operacional do produto, como forma de corrigir e aperfeiçoar o 

método utilizado, principalmente em rela~ão as atividades de 

predição e estima&o. Um sistema de gerenciamento de falhas 6 

proposto, a fim de oferecer informaçBes básicas a respeito da 

descoberta e correg30 de erros, classificando-os quanto a seus 

tipos e distribuiç30. 

No capitulo 111 B proposto um ambiente automatizado para a 

predi~30 da confiabilidade nas etapas de esgecificag30, 

projeto e codificação, estimação na fase de testes e medis%o 

na fase operacional. 12, ainda, descrito o projeto e realizada 

a implementação de um protótipo de uma das ferramentas deste 

ambiente automatizado. 

O capitulo IV apresenta as conclusWes deste trabalho e as 

perspectivas futuras. 



CAPfTULO I1 

Mi2TODO PARA AVALIAÇAO DA QUALIDADE COM BASE NA PREDIÇPÇO, 

ESTIMAçZCO E MEDIçZCO DA CONFIABILIDADE DE SOFTWARE 

2.1- I n t r o d u ç ã o  

Cavano i31 propBe um método para avaliaçao da confiabilidade 

durante o ciclo de vida do software com base na realizaç%o, 

alkm das trgs atividades mencionadas no item 1.2 (prediçso, 

estimaph e medisão), de uma quarta atividade: a especificaS%o\ 

da meta de confiabilidade, atividade que antecede As outras 

trgs. As quatro atividades que compBem o método s%o, portanto: 

1- Especificaç%o da meta de confiabilidade e os processos 

necessários a fim de alcançar tal meta. 

2- Predis3o e acompanhamento do progresso durante o 

desenvolvimento (tomando açBes corretivas, quando necessário, 

para garantir a meta especificada). 

3- Estimaçso da confiabilidade com base na aplicas30 de 

testes. 

4- Medi930 da confiabilidade alcançada durante a fase 

operacional, através de procedimentos de medida no ambiente de 

operag30. 

A Tabela 11.1 define as quatro atividades e a Figura 11.1 

apresenta o modelo para a avalias30 da confiabilidade. 



Meta especificada de 

confiabiiidade 

Conf iabilidade 

predita 

Confiabilidade 

estimada 

Confiabilidade 

medida 

valor quantitativo da meta de 

confiabilidade. 

valor quantitativo da futura 

confiabilidade como funçso da 

aplicagso das metricas. 

valor quantitativo derivado dos 

dados obtidos a partir da 

aplicagso dos testes. 

valor quantitativo derivado dos 

dados coletados no ambiente 

operacional. 

Tab. 11.1 

RelagSo entre atividades da confiabilidade e seu valor 

Fonte: [ 3 1  



lJ#&Q I>S FASE DO SUB-FISSE PTItrIDfiDE 
CONB1ILBILIDI)BE CICLQ DE UIDL 

Fig. 11.1 

Modelo para avaliasão da confiabilidade 

Fonte: i 3 3  



2.2- Especifica&&o da confiabilidade 

Determinar a meta 

definiçso, envolve 

fatores, subfatores 

pretende alcan~ar, 

de confiabilidade durante a fase de 

estabelecer os atributos (objetivos, 

e critérios de qualidade) que a aplicação 

assim como o peso relativo de cada um 

deles, pois dependendo do tipo de aplica~ão que se está 

desenvolvendo, a importância relativa entre os diferentes 

atributos pode variar. Ambos, usuário e desenvolvedor, devem 

interagir e se envolver na especificação da meta, que deve ser 

expressa em termos mensuraveis, com base, por exemplo, no que 

foi alcançado em projetos anteriores. Tambêm deve ser 

especificado o ambiente (mktodos e ferramentas) de 

desenvolvimento mais apropriado para atender a meta 

estabelecida. 

Uma pesquisa realizada por Ferreira 1121 em sessenta sistemas 

de natureza administrativa e militar permitiu que fossem 

levantados os pesos (importância relativa) correspondentes aos 

atributos de qualidade que mais influenciam as diversas 

aplicaçBes (valores entre O e 10). A descriçso dos atributos 

de qualidade apresentados nas tabelas a seguir podem ser 

encontrados em [121. As tabelas a seguir mostram o resultado 

da pesquisa. 



FATORES OU SUBFATORES 1 PESOS 

Estilo 
Modularidade 
Fidelidade 
Precisso 
Segurança 
Manutenibilidade 
Operacionalidade 
Eficiência 

Tab. 11.2 

Fatores e subfatores de qualidade de maior importancia 

em sistemas militares em tempo real 

Fonte: 1121 

FATORES OU SUBFATORES \ PESOS 

Estilo 
Modularidade 
Fidelidade 
Completude 
Robustez 
Manutenibilidade 
Operacionalidade 
Eficiencia 
Rentabilidade 

Tab. 11.3 

Fatores e subfátores de qualidade de maior importancia 

em sistemas administrativos em tempo real 

Fonte: 1121 



1 FATORES E SUBFATORES 1 PESOS I 
Simplicidade 
Estilo 
Modularidade 
Completude 
Manutenibilidade 
Rentabilidade 

Tab. 11.4 

Fatores e subfatores de qualidade de maior importância 

em sistemas administrativos em "batchN 

Fonte: [I21 

Os valores apresentados levam em conta que o somatbrio dos 

pesos é igual a cem. Em alguns casos são mostrados valores 

acima de dez (faixa superior de pesos). Embora o valor m8dio 

seja menor ou igual a dez, por questines estatísticas 

(intervalo de confiansa) este valor ultrapassa o limite máximo 

permitido para o valor do peso (dez). B importante ressaltar 

que, embora as faixas apresentem valores com duas casas 

decimais, isto n%o siginifica que as amostras obtidas tambkm 

possuissem tal precisso. As faixas de valores de pesos definem 

apenas o intervalo representado pela média, mais ou menos o 

desvio-padrão da amostra. 

Estão disponíveis na literatura algumas fontes onde podem ser 

encontrados critkrios para a especificaçbo da meta de 

confiabilidade como também técnicas de Engenharia de Software, 

que visam tornar possível o alcance de tal meta [ 4 1  [ 5 1  161. 

Os valores mostrados na Tabela 11.5 permitem-nos situar a meta 

de confiabilidade dentro do nível de qualidade desejado. Estes 



valores est30 baseados em estudos desenvolvidos em 1983 pelo 

"Military Management Comand, Systems Management DivisionU ( 7 1 .  

0.95 - 1.00 Alta probabilidade dos requisitos e 
objetivos serem atingidos. 

0.90 - 0.94 

\ 

Prosseguir com o cronograma, resolvendo em 
paralelo os problemas detectados. 

0.60 - 0.89 

- - 

Tab. 11.5 

Interpretaç30 dos níveis de confiabilidade 

Fonte: [ 7 1  

Problemas existentes, historicamente 
resultam em um produto final pobre e com 
custos elevados. AçGea imediatas s3o 
necessSrias. 

0.00 - 0.59 

Como podemos notar na tabela acima, o valor 0.95 representa o 

nível a partir do qual considera-se alta a probabilidade do 

projeto atingir seus objetivos. Entretanto, para algumas áreas 

de aplicaç30, este valor pode ser ainda insuficiente, uma vez 

que necessitam de um alto grau de confiabilidade, como no caso 

de sistemas de controle de tráfego at-reo, monitoramento de 

pacientes em hospitais, controle de centrais nucleares, etc. 

Por outro lado, altos níveis de confiabilidade resultam, como 

Problemas substanciais podem fazer com que 
o projeto seja significativamente alterado 
e/ou seus objetivos revistos. 

1 



conseqiiência, custos elevados e prazos mais longos. Para 

determinar o esforço necessário ao desenvolvimento de um 

programa com um determinado nível de confiabilidada, devemos 

levar em consideração a sua respectiva criticalidade, ou seja, 

as restripí5es que uma determinada aplica~so possui com relapão 

a ocorrência de falhas. A seguir 6 mostrada a relaçso entre o 

nível de confiabilidade, efeitos da falha e aplicapíhs 

tipicas. 

Confiabilidade muito baixa- o efeito da falha gera uma leve 

inconveniência. Exemplos típicos sso programas demonstrativos, 

versnes protótipo de sistemas de pequeno porte e jogos. 

Confiabilidade baixa- o dano causado pela falha B baixo e as 

perdas facilmente recuperadas. Exemplos típicos sao programas 

de simulagso e de apoio ao planejamento. 

Confiabilidade normal- o efeito de uma falha gera uma perda 

moderada aos usuarios. Exemplos tipicos são os sistemas de 

controle gerencial e controle de estoques. 

Confiabilidade alta- o efeito da falha pode provocar uma 

elevada perda financeira ou uma grande inconveniência para os 

usu6rios. Exemplos típicos sao sistemas bancários e de 

distribuiggo de energia. 

Confiabilidade muito alta- o efeito da falha coloca em risco a 

vida humana. Exemplos típicos s%o sistemas de defesa e 

controle de reatores nucleares. 



2.3- Predição da coniiabilidade 

Estamos interessados em saber reconhecer uma boa 

especif icap%o, um bom projeto e uma boa implementag30. Como B 

muito dificil, nestas etapas, avaliar se a qualidade foi ou 

nao atingida, torna-se necessário a existência de medidas 

quantitativas que avaliem estas etapas. 

Uma vez que a meta foi estabelecida, o projeto do software 

deve ser avaliado em etapas prk-determinadas a fim de garantir 

que esta meta continue sendo mantida. Durante as etapas de 

especificag30, projeto e codificasão, a aplicas30 de um 

conjunto de métricas que caracterizem o processo empregado e 

seus produtos associados, podem ser usadas como indicadores 

para predizer a confiabilidade futura e para acompanhar o 

progresso do projeto. 

Três atividades fundamentais s%o necessárias para que se 

determine o grau com que qualquer uma das etapas acima 

mencionadas cumpre as especificaçBes ou requisitos prB- 

estabelecidos. Estas atividades s3o conhecidas como 

verificasao, validag30 e aceitagso. Verificas30 B um processo 

que determina o grau no qual um produto intermediario (um 

documemto), de uma determinada fase no processo de 

desenvolvimento cumpre com as especificaçBes estabelecidas nas 

fases anteriores. Validag30 é o processo de avaliar o software 

e o conjunto de documentos associados ao final do processo de 

desenvolvimento para determinar se cumprem com os requisitos 



1321. Aceitasão é processo de avaliar o produto final 

(software e manuais) sob a ótica do usuário. Boehm i271 

comenta que verificação pode ser entendida como: "estamos 

construindo certo o produto?11 e validasi30 como: l'estamos 

construindo o produto certo?I1 

2.3.1- Esfor~os de padroniza~ão de métricas 

Segundo Dobbins 111, a literatura está repleta de métricas de 

todos os tipos, cada uma com seu pr6prio processo de 

avaliaç2o. Antes que qualquer processo de selegso de métricas 

tome lugar, B necessário que exista um quadro de referencia 

para que a discussão das métricas que serso utilizadas para 

avalias20 do software possa ser feita. 

O IEEE ( "Institute of Eletrical and Eletronic EngineersIt ) , 
através da tlComputer Societyn reconheceu esta necessidade, Em 

1982, iniciou o projeto 982 181  cuja finalidade é fornecer A 

comunidade um conjunto de medidas que possam ser usadas no 

gerenciamento da confiabilidade de software. Este projeto foi 

apresentado em 1985, e fornece um conjunto de aproximadamente 

40 métricas. 

Outro trabalho do IEEE na Area de qualidade de software é o 

projeto de norma P.1061 r91 (I1Standard for a Software Quality 

Metrics Method~logy~~), cujos objetivos s%o: estabelecer 

requisitos de qualidade, critérios de aceitaç%o e padrBes; 

calcular o nivel de qualidade alcançada; desenvolver um 

programa de utilizaç%o das métricas com base em requisitos 



prB-estabelecidos; detectar anomalias ou problemas potenciais 

no sistema; predizer o nível de qualidade que serei alcançado 

no futuro; comparar os atributos de qualidade de um sistema 

com os de outros e monitorar a degrada930 da qualidade durante 

a fase de manuteng%o. 

Duas normas foram preparadas pelo Departamento de Defesa 

norte-americano para operarem em conjunto: as normas DOD-STD- 

2168 [I01 e DOD-STD-2167 [111. Estas normas obrigam o 

desenvolvedor do software a analisar o projeto em 

desenvolvimento e selecionar um conjunto de mBtricas que 

permitam o cAlculo da qualidade com base na sua 

confiabilidade, permitindo que o comprador e/ou usu6rio possa 

ter visibilidade sobre este processo. 

O RADC ( tlRome Air Development CenterIt ) no relatbrio RADL-TR- 

85-37 i 4 1 produzido pela BAC ( ltBoeing Aerospace Companyn 1 

propãe um conjunto de métricas para a avaliasão da qualidade 

de software. Os objetivss deste relatdrio são: consolidar os 

resultados anteriormente obtidos na eirea de avaliação da 

qualidade, melhorar o sistema de garantia da qualidade e 

desenvolver uma metodologia capaz de determinar e especificar 

requisitos de qualidade para o software. 



2.3.1.1- IEEE P.982 (Weasures to Produce Reliable Softwarew) 

C 8 1 

Este projeto de norma do IEEE fornece um conjunto de medidas 

indicativas da confiabilidade do software que pode ser 

aplicado aa produto e ao processo de desenvolvimento e de 

suporte. Este projeto foi motivado pela necessidade dos 

desenvolvedores e consumidores (que se defrontavam com uma 

grande variedade de modelos, técnicas e medidas disponiveis na 

literatura, mas que careciam de suficiente orientaçlo para 

utilizaç30 efetiva) em compartilharem uma interpreta~So 

uniforme dos indicadores de confiabilidade. 

Este projeto pretende chamar a atenglo para a necessidade de 

medidas que possam ser aplicadas antecipadamente no processo 

de desenvolvimento e que podem ser os indicadores de 

confiabilidade para o produto a ser entregue. 

Neste documento existem indicadores tanto de processo quanto 

de produto. A finalidade dos indicadores de processo 6 

fornecer medidas que possam ser aplicaveis através do ciclo de 

vida de forma a oferecer um meio para uma continua garantia e 

melhoria da confiabilidade. A finalidade dos indicadores de 

produto 6 aumentar a confiabilidade do software no seu 

ambiente real de utilizaçlo, isto é, durante as fases de 

operaçso e suporte. 

Esta norma pretende ser de interesse para o projeto, 

desenvolvimento e avaliaçlo (auditores, etc.) de software, 



pessoal de manutenção, de confiabilidade e de qualidade, assim 

como os gerentes de opera$io e suporte. 

Classificação funcional das medidas 

As medidas podem ser divididas em duas categorias funcionais: 

medidas de produto e medidas de processo. Medidas de produto 

s%o aplicadas aos objetivos do software produzido e s%o 

divididas em seis subcategorias. Medidas de processo s%o 

aplicadas As atividades de desenvolvimento, teste e 

manutenção. Medidas de processo s%o divididas em três 

subcategorias. 

a) Medidas d e  produto 

As medidas de produto tratam da causa e efeito dos aspectos 

estáticos e dinâmicos tanto para a confiabilidade previamente 

especificada para a operação, como para a confiabilidade 

operacional. Estas medidas de produto cobrem, al6m da 

confiabilidade a nivel conceitual e da representação, tamb6m o 

aspecto de utilizabilidade do software (confiabilidade da 

utilizag%o). As seguintes seis medidas de produto 

(subcategorias) tratam destes enfoques da confiabilidade. 

Erros, d e f e i t o s  e falhas- contagem dos problemas observados 

devido as causas humanas e erros de programa, assim como mau 

funcionamento do sistema. 



32 

Tempo médio até falhar, taxa de falhas- medidas derivadas das 

ocorrências de falhas ao longo do tempo. 

Crescimento da confiabilfdade e projeção- determinaç30 da taxa 

de diminuis30 de falhas do produto sob teste e em operaç30. 

Falhas remanescentes do produto- determinas30 da taxa de 

diminuiç%o de falhas do produto no desenvolvimento, teste e 

manuteng30. 

Completude e consistência- determinag30 da presença e 

concorddncia de todas as partes necess6rias do software. 

Complexidade- determinas30 dos fatores de complicação no 

sistema. 

b) Medidas de processo 

TrSjs subcategorias para medidas de processo est%o diretamente 

relacionadas com . o  gerenciamento do processo de 

desenvolvimento 

Controle gerencial- garantia da orientaç30 a ser dada ao 

processo de desenvolvimento e de manuten~ão. 

Suporte- determinação da presença de todas as atividades 

necessarias para desenvolver e manter o produto de software. 
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Risco, Beneficio e Cálculo de Custos- determinação do 

relacionamento entre custos, cronograma e desempenho do 

processo. 

Um conjunto de metricas C ent3o proposto, organizadas segundo 

os seguintes itens: 

A~licacão- propósito e identificação da área onde a mCtrica 

pode ser aplicada. 

Primitivas- informagges relativas ao desenvolvimento ou 

utilizaçSo do software. S%o usadas para medir ou descrevê- 

10 quantitativamente. Primitivas s%o diretamente medidas ou 

contabilizadas. Podem ser valores constantes ou condiçges 

para medidas especificas. 

PmplementaçCTo- utilizaç30 prática da métrica e descriç%o 

detalhada da implementaç30 da mesma. 

A seguir, seguem as métricas propostas com suas respectivas 

aplicapr'jes. Maiores detalhes sobre as primitivas, assim como 

sua implementaç30 poder30 ser encontradas na pr6pria norma 

i 8 l .  

Densidade de falha- tem a função de predizer o nhmero de 

falhas remanescentes no programa, determinar se testes 

suficientes foram realizados com base em metas pré- 

determinadas de severidade. 



Densidade de defeitos- pode ser usada apbs as atividades de 

inspeçso de projeto e de cbdigo. Esta métrica é uma variagso 

da anterior, entretanto focaliza especificamente o processo de 

inspegSo. 

Falhas acumuladas- mktodo grafico utilizado para predizer a 

confiabilidade, estimar o tempo adicional para teste e 

identificar módulos e subsistemas que necessitem de teste 

adicional. 

Número de dias/falhas em reparo- representa o número 

decorridos desde o aparecimento de uma falha de software até 

sua remog3o. 

Garantia de teste funcional- utilizada para quantificar um 

índice de garantia para o teste de software. O usu6rio 

operacional tem mais familiaridade com os requisitos 

funcionais do sistema e reportará os problemas do sistema com 

base nestes requisitos do que com base nos requisitos de teste 

de mbdulo. 

Grafico de causa e efeito- tem a funçso de identificar 

requisitos que estSo incompletos e ambíguos. Esta medida 

explora as entradas e as saídas esperadas de um programa a fim 

de identificar as ambigüidades. 

LocalizaçSo de requisitos- utilizada para identificar 

requisitos que est3o perdidos, ou erradamente inseridos, nos 

requisitos originais. 



fndice de defeitos- tem a funp%o de fornecer um continuo 

índice relativo de quão correto o software está progredindo 

através do ciclo de vida. 

Distribui~ão de erros- a procura pela causa dos erros de 

software envolve uma análise dos dados coletados durante cada 

fase do desenvolvimento. Os resultados desta analise podem ser 

melhor retratadas atravks de um grafico de distribuição de 

erros de acordo com cada criterio de distribuiç30 de erros por 

fase, categoria e causa para n%o detecq30 do erro. 

fndice de maturagão do software- utilizada para quantificar a 

taxa de modificaç8es do produto. 

Homens-hora por defeito detectado- fornece uma medida 

quantitativa que pode ser usada para calcular a eficiência dos 

processos de inspeç%o de projeto e de código. 

Nbmero de requisitos eonflitantes- utilizada para determinar a 

confiabilidade de um programa, considerando uma dada 

arquitetura, como por exemplo, a especificada no modela de 

Entidades, Relacionamentos e Atributos (ERA). 

Nbmero de entradas e saidas por módullo- utilizada para 

determinar a complexidade da estrutura do programa 

representada pelos pontos de entrada e saída identificados em 

uma especificação modular ou linguagem de projeto. 



Medidas da "Ciência de Softwaren- utilizada para determinar a 

complexidade de um programa com base na ltCiência de Softwaref' 

de Halstead €881. 

Complexidade "Graph-Theoreticw para a arquitetura- muitos 

defeitos podem ser introduzidos na fase operacional por 

modificaç8es feitas no sistema que seja confiável mas difícil 

de ser entendido. Existem três tipos de medidas de 

complexidade de arquitetura: complexidade estática, estatica 

generalizada e dinâmica. 

Complexidade ciclomatica- utilizada para determinar a 

complexidade estrutural do código do módulo. 

Determinae$lo minima de casos de teste- esta métrica determina 

o n6mero de distintos caminhos atrav$s de um módulo. Deste 

modo um namero mínimo de casos de teste pode ser gerado. 

Confíabilidade de execução- $ '  a probabilidáde de que k 

execug8es selecionadas aleatoriamente produzam resultados 

corretos. 

Estrutura do projeto- utilizada para determinar a simplicidade 

do projeto detalhado de um programa. 

Tempo médio para remover a prdxima k falha- utilizada para 

estimar o espaço médio de tempo atk que a próxima k falha seja 

descoberta e removida. 



Nível de pureza do software- fornece uma estimativa relativa a 

inexistgncia de falha de um programa em qualquer ponto 

especifico de tempo durante a fase operacional. 

Namero estimado de falhas remanescentes por disseminarão- o 

número de falhas remanescentes esta relacionado com a 

confiabilidade do programa. Esta métrica utiliza a técnica da 

disseminas%o de falhas como forma de determinar o namero de 

falhas remanescentes. 

Conformidade dos requisitos- esta an6lise B utilizada para 

verificar a conformidade dos requisitos através de diagramas 

de verifica~ão de sistemas ( SVDs 1, que detectam 

inconsist&ncias, incompletudes e mal-entendidos. 

Garantia de teste- tem a fungao de determinar a eficacia do 

processo de teste sob a perspectiva tanto do desenvolvedor 

quanto do usuário. 

Complexidade de dados ou fluxo de informa~ões- & uma medida da 

complexidade estrutural ou procedural utilizada para avaliar a 

estrutura do fluxo de informações de sistemas de grande porte, 

a estrutura do fluxo de informações dos procedimentos e 

m6dulos e a complexidade das interconexSes entre m6dulos. 

Fungão de crescimento da confiabilidade- fornece uma 

estimativa ou predigso do tempo e do estagio em que o teste se 

encontra quando uma desejada taxa de falhas ou de defeitos 6 

alcangada. 



Contagem de falhas residuais- f orn-ece uma indica~ão da 

integridade do software com relaç%o a existência de falhas 

remanescentes. 

Analise de falhas usando o tempo total decorrido- utilizada 

para determinar o aumento da confiabilidade com base no namero 

estimado de falhas remanescentes. 

Suficiência de testes- esta métrica tem a funç30 de avaliar a 

suficiência dos testes de integraçso software-software a 

partir da comparaç30 entre falhas reais e preditas. 

Tempo médio até falhar- esta métrica é usada como hipbtese de 

teste para garantir um especificado requisito de MTTF (IrMean 

Time To Failurett). 

Taxa de falhas- pode ser usada como indicador do aumemto da 

confiabilidade como fun~%o do tempo gasto com os testes. 

Disponibilidade de código fonte e documentação de software- o 

objetivo desta mktrica é obter informaçEes que permitam 

identificar, dentre os recursos que compEem o material 

necessário para a atividade de manuteng%o, aqueles que possam 

ser inadequados para uso no ambiente de manutenç30. 

Confiabilidade necessaria de software (REEY)- tem a fung%o de 

fornecer antecipadamente na fase de planejamento do projeto 



uma medida que torne clara a relaçso entre o custo e o grau de 

confiabilidade. 

Facilidade de versão do software- utilizada para quantificar o 

risco de propriedade do software, tanto do usuArio quanto do 

suporte. 

Completude- tem a fun$io de determinar a completude da 

especifica~30 de software. O valor determinado pelas 

primitivas associadas com a medida de completude, pode ser 

usado para identificar problemas na especificaç%o. 

Acuracia de teste- utilizada para determinar a acurácia do 

programa de teste em detectar falhas. Com a métrica garantia 

de teste, pode-se estimar a porcentagem de falhas 

remanescentes. 

Confiabilidade de desempenho do sistema- esta mktrica avalia a 

confiabilidade de desempenho do software e a probabilidade que 

o valor de cada requisito de desempenho seja menor ou igual a 

um pré-definido valor de limiar. 

Confiabilidade de independência de processo- fornece um metodo 

direto para computar a confiabilidade de certos tipos de 

programas, tais como controle de trafego telef0nics e de 

transaçSes comerciais em que n%o h6 "loopff nem dependência 

local nos programas. Esta mBtrica B melhor denominada de 

lfconfiabilidade do serviço que o software ofereceN. 



Disponibilidade operacional combinada de software e hardware- 

esta métrica fornece uma indicaqSo direta da disponibilidade 

do software, isto 6, se ele esta operando ou está operavel 

quando o usu6rio dele precisar. 

2.3.1.2- IEEE P.1061 ("Standard for Software Quality Metrics 

Methodologyw) C91 

Esta norma 6 dirigida Aquelas pessoas envolvidas com a 

aquisiçSo, desenvolvimento, suporte ou auditoria de software, 

que precisem medir ou avaliar a qualidade do mesmo, podendo 

ser utilizada para identificar e priorizar os requisitos de 

qualidade de um sistema, identificar as peculiaridades 

especificas que devem ser levadas em considerag%o a fim de 

alcanqar os requisitos de qualidade pr6-estabelecidos e 

avaliar se os mesmos, no decorrer do processo de 

desenvolvimento, estso sendo alcançados. A metodologia 

proposta pela norma para o cAlculo da qualidade de software se 

baseia nos seguintes passos: 

1- Estabelecimento dos requisitos de qualidade de software- 

seleç%o e priorizaç30 de uma lista de atributos de qualidade a 

serem usados como guia e controle do desenvoívimento, assim 

como um instrumento para avaliar, na fase de opera$%o, se o 

sistema alcançou os requisitos estabelecidos em contrato. 

2- Identificac$io das metricas de qualidade- seleç80 das 

m6tricas relevantes a partir de uma estrutura de métricas 

existente. 



3- Implementaç%o das métricas- desenvolvimento de ferramentas, 

obten(;So de dados e aplica&o de métricas para cada fase do 

ciclo de vida. 

4- AnOilise dos resultados obtidos a partir da aplicag%o das 

métricas- os resultados s%o analisados e reportados a fim de 

auxiliar o controle da qualidade do desenvolvimento e avaliar 

o produto final. 

5- Validação das mbtricas de qualidade- o resultado das 

mbtricas preditivas são comparados com o resultado das 

m6tricas diretas a fim de determinar se as mbtricas preditivas 

medem acuradamente os seus fatores associados. 

2.3.1.3- DOD-STD-2167/68 - (Wefense System Software 

Developmentw e "Softwaxe Quality Evaluation Programw) 

Esta duas normas foram escritas e projetadas para operarem em 

conjunto. A primeira, 2167, contém os requisitos necessários 

para o desenvolvimento de software critico e estabelece um 

processo uniforme para este desenvolvimento, aplic6vel a todo 

o ciclo de vida. O processo de desenvolvimento de software 

define atividades de desenvolvimento que resultam em: 

1- Gera930 de diferentes tipos e níveis de software e 

documentapao. 
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2- Aplicas30 no desenvolvimento de ferramentas, técnicas e 

mtstodos. 

3- Controle e planejamento de projeto. 

Esta norma incorpora práticas que têm se mostrado eficientes 

em termos de custos sob a perspectiva do ciclo de vida, com 

base em informasBes coletadas pelo Departamento de Defesa e 

pela indostria. 

O desenvolvimento de software é, geralmente, um processo 

iterativo, onde uma iterapso no seu ciclo de desenvolvimento 

ocorre uma ou mais vezes para cada uma das fases do ciclo de 

vida. Cada iterap3o é iniciada pela especificaç30 de 

requisitos de sistema para o software ou uma subsequente 

revisse destes requisitos. O relacionamento entre as fases do 

ciclo de vida com seus respectivos produtos finais, revisges e 

auditorias é mostrado na Fig. 11.2, refletindo a 

sequencialidade do ciclo de desenvolvimento do software, assim 

como os documentos que tipicamente existem antes de iniciar 

uma iterasso. 

Durante o desenvolvimento do software mais de uma iteraçso no 

ciclo de vida pode estar em progresso ao mesmo tempo. Cada 

iteragso representa uma diferente vers3o do software. Este 

processo pode ser denominado enfoque de aquisigso evolutiva ou 

de construp%o incremental. A Figura 11.2, conhecida como 

diagrama "V1', ilustra os mais importantes aspectos do ciclo de 

vida. O lado esquerdo do diagrama representa o lado dos 



requisitos e esta associado com o processo de definição. O 

lado direito do "Vw representa o lado da validagão e esta 

associado com o processo de composipão. 

Fases Analise dos Projeto Código Integração aceitaqão 
requisitos e teste 

Sistema Preliminar Teste unitario Sistema 
Níveis Subsistema Teste CSC 

Software Detalhado Integração CSC 
CSCI Teste CSCI Subsistema 

Integração CSCI 

Revisão: SRR SDR SSR PDR CDR TRR FCA PCA 

1. Requisitos de 
sistema \ 
2.Requisitos de 
subsistema \ 
3.Requisitos de 

software \ 
4.Requisitos 
CSCI \ 

15.Valida~$So do 
sistema 

14.Test-e de inte- 
gração de subsistem 

13.Teste de integra- 
são de software 

1 12.Teste CSCI 

5.Requisitos de 11.Teste de integrasão 
construgão \ I 
6.Requisitos 10.Teste CSC 
CSC 

7.Requisitos de 9.Teste de unidade 
unidade 

8.C6digo 
lado dos requisitos 

(síntese) 
lado da validapso 

(analise) 

Fig. 11.2 

Diagrama I'V" do ciclo de desenvolvimento de software 

Fonte: i111 
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A seguir, temos a definiçso dos termos usados no modelo 

mostrado anteriormente: 

CDR- "Critical Design ReviewM- revisse do projeto crítico. 

CSC- ttComputer Sof tware Componenttl- parte funcional ou l6gica 

de um item de configuração CSCI. Pode ser de alto-nível ou de 

baixo-nível. 

CSCI- ltComputer Sof tware Configuration on Itemft- hardware ou 

software, ou uma agregaç%o dos dois. 

FCA- uFunctional Configuration on Auditn- auditoria de 

configuraçSo de funcionalidade. 

PDR- ttPreliminary Design Reviewtt- revisao do projeto 

preliminar. 

SDR- "Systems Design Reviewl'- revisse do projeto dos sistemas. 

SRR- "Systems Requirements Reviewtl- revis%o dos requisitos dos 

sistemas. 

SSR- tlSystems Specifications Revi ewtf - revisse das 

especificaçGes dos sistemas. 

TRR- "Test Readiness ReviewW- revisão da prontidso dos testes. 



A mais recente revisão desta norma (2167A1, apresentada em 

1988, evita sugerir o modelo do ciclo de desenvovimento. O 

usu6rio da norma tem a possibilidade de selecionar seu pr0prio 

modelo - llV1t ou ent%o prototipagem rápida, construçtio 

múltipla, espiral ou outro hibrido dos anteriores. 

A norma DOD-STD-2168 obriga o desenvolvedor a inspecionar o 

projeto em desenvolvimento e selecionar um conjunto de medidas 

que permitir6 calcular a qualidade do software e 

conseqüentemente a sua confiabilidade [ll, oferecendo assim ao 

consumidor final (usuário) a visibilidade sobre este processo. 

Duas partes desta norma são especialmente beneficas as 

entidades envolvidas com a qualidade de software. Primeiro, 

uma planilha do ciclo de desenvolvimento de software com os 

produtos intermediarios contidos em cada fase, permitindo a 

identificas30 das linhas básicas e a configuraç%o do processo 
I , I 

L 1 

de desenvolvimento. A outra contribuig30 importante se refere 

as explicaçBes fornecidas para o c6lculo dos critérios de 

avaliagso.  entre os critérios propostos pela norma, podemos 

citar: atendimento ao padrão de documentaç30, atendimento dos 

requisitos contratuais, consistência interna, compreensão, 

adequas30 tbcnica, grau apropr iado de completude, 

rastreabilidade dos documentos indicados, consistência com os 

documentos indicados, implementabilidade, verificabilidade dos 

requisitos, utilização de técnicas apropriadas para 

especif icag30, projeto e codif icaç30, nivel adequado de 

detalhamento, alocação adequada de recursos (quantidade e 

tempo), adequada cobertura dos testes de requisitos, adequaç3o 



das ferramentas, facilidades, procedimentos e recursos 

propostos e conteúdo apropriado para a audiencia esperada. 

2.3.1.4- RADC-TR-85-37 ( t lSpec i f i ca t ion  of Software Q u a l i t y  

At tr ibutesw)  i 4 1  

Este trabalho foi preparado pela Boeing Aerospace Company 

(BAC) para o "Rome Air Development Centerff (RADC) e teve como 

objetivos desenvolver uma metodologi,a capaz de dar ao 

comprador do software a oportuniddde de determinar e 

especificar os seus requisitos da qualidade, assim como 

possibilitar ao desenvolvedor melhorar o seu sistema de 

garantia de qualidade. Este sistema consiste basicamente de 

fatores, atributos, critérios, metricas, alem dos mecanismos, 

formulários, tabelas e planilhas que permitem a especificação 

dos requisitos de qualidade e o c6lculo do nível de qualidade 

alcansado. 

Uma vez estabelecidos os requisitos de qualidade é necessario 

monitorar, passo a passo, o desenvolvimento do software. Este 

monitoramento continua através do projeto de arquitetura, 

projeto detalhado, codificação e teste unitário, teste de 

integrasão e teste de sistema. A primeira preocupaçSo, e mais 

importante que as questoes de custos e cronograma, é avaliar 

se o software satisfaz seus requisitos ao longo do processo de 

desenvolvimento com base no progresso técnico e no nível de 

qualidade alcançado em cada fase. Isto é possível a partir de 

duas atividades fundamentais ffV&Vff (Verificação e Validas%o) e 

ItGQtf (Garantia de Qualidade). 



O prop6sito da llV&V1l i2 garantir que o software irá realizar 

suas funçnes de acordo com seus requisitos. No ciclo de 

desenvolvimento do software cada uma destas atividades possui 

conceitos distintos, a saber: 

Verificaçtio- 12 um processo iterativo, cujo objetivo é 

determinar se o produto de cada fase do desenvolvimento cumpre 

os requisitos estabelecidos na fase an.teriou. Este processo 

nSo considera se o software, a nível de sistema, cumpre seus 

requisitos ou se realmente eles satisfazem 21s necessidades do 

usuário . 

Validação- Algumas vezes, a validaçso é considerada como uma 

atividade de teste de sistema. Na realidade, ela é muito mais 

do que isso. Validar;So, assim como verificar;%o, i2 um processo 

iterativo ao longo do ciclo de vida. Por exemplo, quando um 

requisito é considerado, durante a fase de projeto, não 

irnplementAve1 ou ambíguo, isto quer dizer que um requisito, a 

nível de sistema, pode ser vago ou incorreto. Este tipo de 

realimentaçtio permite que açnes corretivas possam ser tomadas 

logo no inicio do desenvolvimento, reduzindo riscos e custos. 

- Garantia da qualidade 

O grop6sito da atividade de Garantia da Qualidade é garantir 

que o software a ser comercializado atende os requisitos 

especificados. Colocada desta forma, esta atividade não 



garante o desenvolvimento de produtos de alta qualidade, a 

menos que atributos de qualidade de software sejam 

especificados em termos mensuraveis. O objetivo dos programas 

de garantia da qualidade atuais é permitir a realimentag%o ao 
I 

responsável pelo projeto, sobre vários aspectos do processo de 

desenvolvimento. "GQW é similar a I1V&Vqf: a maior diferença 

está em que "V&Vfl fornece uma realimentaçso técnica do produto 

em intervalos específicos de tempo, enquanto "GQfl fornece uma 

realimentaç30 sobre uma ampla faixa de atividades do 

desenvolvimento. Os programas de garantia de qualidade possuem 

um enfoque eminentemente mais administrativo do que thcnico. 

2.3.1.4.1- Métrícas de qualidade 

O propósito das métricas de qualidade é permitir que se 

especifique o nível desejado de qualidade para cada um dos 

fatores de qualidade, assim como medir quantitativamente os 

níveis de qualidade alcangados em pontos especfficos do ciclo 

de vida. 

O relatório RADC-TR-85-37 identifica cerca de 30 fatores de 

qualidade e 70 critérios, agrupados sob as seguintes áreas de 

interesse: Desempenho, Projeto e Adaptaç%o. A Figura 11.3 

relaciona as Areas de interesse e respectivos fatores e 

critérios. 

Critérios s%o aquelas caracteristicas que definem os fatores 

de qualidade. Os fatores s%o divididos em critérios 

independentes, de tal forma que estes. possam ser facilmente 



mensurados. A pontua~ão total alcan~ada pelos critgrioç que 

compnem um determinado fator irão estabelecer o grau em que 

este fator esta presente no produto. Segundo Vincent 1 7  I ,  

existe uma serie de raziíes para desenvolver uma lista de 

critérios para cada fator: 

1- Critgrios oferecem uma definiç%o mais completa e concreta 

dos fatores. 

2- Critgrios comuns entre fatores ajudam a ilustrar a 

interrela~klo entre os fatores. 

3- Critérios permitem a auditoria e revisse das métricas 

(medidas numericas da qualidade) com maior facilidade. 

4- Critérios permitem-nos de£ inir os fatores de qualidade- que 

melhor se prestam a torna-se padrzes de aceitaç30, 

AREA FATOR CRITGRIO 

da comunicas30 
,e£ici&ncia do processamento 

do armazenamento 

/,integridade acessibilidade ao sistema 

I/ acurácia 
desempenho-confiabilidade ger&ncia de anomalias 

\ simplicidade 

\ autonomia 
distributividade 

sobreviv&ncia modularidade 
reconfigurabilidade 
gerência de anomalia 



operacionalidade 
utilizabilidade treinamento 

f consist&ncia 
modularidade 

projeto manutenibilidade auto-descriç3o 
simplicidade 
visibilidade 

\ modularidade 
auto-descri~ão 

verificabilidade simplicidade 
visibilidade 

crescimento 
simplicidade 
generalidade 

evolutibilidade virtual idade 
modularidade 
auto-descr i530 

generalidade 
modular idade 

flexibilidade auto-descriç30 
simplicidade 
comunalidade 

sobreposi~3o funcional 
interoperacionalidade independência 

modularidade 
compatibilidade com sist. 

independgncia 
portabilidade modularidade 

auto-descriç%o 

independência da aplicas30 
disponibilidade da doc. 
escopo funcional 
generalidade 

reutilizabilidade independ&ncia 
modularidade 
auto-descrigSo 
simplicidade 
clareza do sistema 

Fig. 11.3 

Relacionamento entre Areas de interesse, fatores 

e critérios de qualidade 

Fonte: r41 



Cada critério é composto por uma ou mais métricas, como 

mostrado a seguir: 

acuracia- lista de verificação da acur6cia. 

gerenciamento de anomalias- controle/talereincia a erros, 

entrada de dados imprbpria, falhas computacionais, falhas de 

hardware, erros em dispesit ivos, erros de comunicaçdo, falhas 

em n6s de comunicapão. 

independência da apPica&o- independencia de implementaçdo do 

banco de dados, estrutura de dados, padronizag%o da 

arquitetura, independência do microc6dig0, independência 

funcional. 

crescimento- expansibilidade do armazenamento de dados, 

extensibilidade compu%acional, extensibilidade de canais, 

extensibilidade do projeto. 

autonomia- complexidade da interface, auto-suficiência. 

comunalidade- comunalidade das comunicaçCies, comunalidade de 

dados, vocabul&rio comum. 

completude- lista de verificação da completude. 

consistência- consistência de procedimentos, consistência de 

dados, distributividade, estrutura do projeto. 



disponibilidade da doeumentaçãs- acesso a documentaq30, 

estrutura da documentagSo. 

e£ iciência da comunicação- medida da ef iciência da 

comunica~So. 

e£ iciência do processamento- medida de eficiência do 

processamento, medida da eficigncia da utilizaç30 de dados. 

eficiência do armazenamento- medida da ef iciência do 

armazenamento . 

sobreposi+o funcional- lista de verifica~so de sebreposisBes 

funcionais. 

escopo funcional- especificidade de funçBes, comunalidade de 

funçGes, utilizabilidade seletiva de funqBes. 

generalidade- referência unitaria, implementaç%o unitaria. 

independência- independência software X sistema, independência 

de m6quina. 

modularidade- implementag230 modular, projeto modular. 

operacionalidade- lista de verificagso operacional, 

comunicabilidade de entradas do usuario, comunicabilidade de 

saídas para o usuário. 



reconfigurabilidade- lista de verificação de reestruturaç%o. 

auto-descriçSo- quantidade de comentArios, efici&ncia dos 

comentários, linguagem de descrição. 

simplicidade- estrutura do projeto, estrutura da 

linguagem/pr&-processador, complexidade dos dados e do fluxo 

de controle, simplicidade do código, especificidade, medida do 

nível de dificuldade (wHalsteadu l 8 8 1 ) .  

acessibilidade ao sistema- controle de acesso, auditoria de 

acesso. 

clareza do sistema- complexidade da interface, complexidade do 

fluxo do programa, complexidade da aplicação funcional, 

complexidade da comunicasão, clareza da estrutura. 

compatibilidade- compatibilidade de comunicagZes, 

compatibilidade de dados, compatibilidade de hardware com o 

sistema, compatibilidade de software, documentar;So para outros 

sistemas. 

rastreabilidade- referência cruzada. 

treinamento- lista de verificação de treinamento. 

virtualidade- independência de dados do sistema. 



visibilidade- teste unitario, teste de integrag30, teste de 

sistema. 

Descripiíes detalhadas das métricas anteriormente mencionadas 

podem ser encontradas em [ 4 1 .  Estas mktricas são organizadas 

em forma de planilhas compostas por um conjunto de quest0es. 

Os produtos intermediarios do desenvolvimento (especificaçiíes, 

documentos e listagens) s%o usados como fonte de informapão 

para as respostas 21s questGes. Estas respostas s%o traduzidas 

para uma tabela de pontuas30 a fim de quantifica-las (sim = 1, 

não = O), e uma fbrmula com o resultado na faixa <O-I>. 

Sete planilhas diferentes são aplicadas em diferentes fases do 

desenvolvimento 1 4 1 .  A primeira é aplicada sobre a analise de 

requisitos de sistema, pois para sistemas grandes o software 

pode n%o ser um componente discernível no projeto e n%o ter 

requisitos separados a nível de sistema. A segunda é aplicada 

sobre a analise de requisitos de software. A terceira sobre o 

projeto preliminar. A quarta e a quinta sobre o projeto 

detalhado. A sexta e a sétima planilhas s%o aplicadas sobre o 

cbdigo e o teste unitario. 

As respostas, em forma de pontos, são então organizadas em 

treze planilhas de pontuag%o, cada uma delas relacionadas com 

o seu respectivo fator de qualidade. Estas planilhas têm o 

objetivo de contabilizar a pontuagso resultante de cada 

mtjtrica aplicada em um valor quantitativo que represente o 

nível de qualidade alcançado de um determinado fator. 
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Exemplos completos de um sistema de controle de tráfego akreo 

e de um sistema comercial podem ser encontrado em C91. 

2.3.2- Método para a predigão da confiabilidade de software 

Rocha [I41 prop8s um método que permite a predisse da 

confiabilidade de especificagSes, projetos e programas, sendo 

tal método influenciado pelos trabalhos de Boehm C161 e McCall 

i171, O mktodo baseia-se nos seguintes conceitos: 

Objetivos de qualidade- propriedades gerais que o produto deve 

possuir. 

Fatores de qualidade- características atravks das quais se 

atingem os objetivos. 

Critérios- atributos primitivos possáveis de serem avaliados. 

Processo de avaliag80- processo e instrumento para medir o 

grau de presença de um determinado atributo. 

Medidas- indicam o grau de presenpa de um determinado 

criterio. 

Medidas agregadas- resultado da agregasão das medidas obtidas 

ao avaliar segundo os criterios e quantificam os fatores. 

A Figura 11.4 apresenta a estrutura do método. 



R E L A C ~  QUANTITATIVAS 

I 
t 
8 

AGREGAR SE- COMPQSTOS 

AVALIAR 

Fig. 11.4 

Método para Avaliag30 da Qualidade de Software 

Fonte: L 1 4 1  

Os objetivos de qualidade s%o atingidos através dos fatores 

que podem ser compostos de outros subfatores e s%o avaliados 

atravks de critérios. Os critkrios definem atributos de 

qualidade para os fatores. Medidas são valores resultantes da 

avaliaç%o de um produto segundo um critério especifico. 

Objetivos e fatores n%o s3o diretamente mensuraveis e s ó  podem 

ser avaliados através de critérios. Um critério é um atributo 

primitivo, isto é, um atributo independente de todos os outros 



atributos. Nenhum critkrio isolado k uma descriç%o completa de 

um determinado fator ou subfator. Da mesma forma, nenhum fator 

define completamente um objetivo. A fim de organizar a 

aplica&5o das medidas utilizaremos o sistema de pontuag%o 

proposto em í 4 1 .  Segundo as premissas apresentadas neste 

trabalho, pode-se realizar a avaliaçso atrav6s de duas formas 

básicas: 

1- Utilizando uma faixa de pontua9%o normalizada para alguns 

elementos, por exemplo, o número de móduloç que violam uma 

dada regra dividido pelo número total de mbdulos e subtraído 

de 1; 

2- Uma simples mbtrica binAria, 1 para sim e O para n%o. 

Uma forma de melhorar este sistema é assinalar pesos 

diferenciados para cada um dos elementos, com base na 

importdncia de cada um deles. Este peso pode variar 

tipicamente na faixa de 1 para o elemento menos importante até 

5 para o mais importante. As avaliagges devem ser realizadas 

com base em padr6es de qualidade prk-estabelecidos, de tal 

forma que se possa determinar se um documento possui um dado 

critério em um nível adequado, sem que se utilize julgamento 

subjetivo. A seguir ç%o apresentados três exemplos de tabelas 

de pontuas%o, utilizadas nas seguintes atividades: 

1 - Avaliagso de uma mktrica específica; 

2 - Avalias30 de um fator; 



3 - Totalização dos valores encontrados, cujo resultado final 

represente a confiabilidade predita. Este valor deve então ser 

confrontado com aquele anteriormente estabelecido para a meta, 

permitindo assim, caso seja igual ou maior, que o projeto 

prossiga no seu ciclo de desenvolvimento, caso contrArio, que 

seja revisto nos pontos que se fizerem necessArios. 



--- 

PRESTIME - PredigSo da Confiabilidade de EspecificaçBes de 
Requisitos de Software 

OBJETIVO: FATOR : CRITPRIO DE AVALIAçBO: 
Confiabilidade 
da OrganizapEIo Global 
Representagso SUBFATOR : 

Modularidade 

estruturada? 

no. de capítulos que violam a regra 
(1- 1 

total de capítulos 

2- A documenta~%o mostra de forma clara o 
controle do fluxo de dados do sistema 
(atraves de gráficos e explicagGes)? 

3- A documentaç3o contem algum esquema 
que facilite a rapida localizagao e 
acesso as informagGes ali contidas 
(indices de tabelas, índices remissivos, 
divisórias para os capítulos, etc.)? 

4- A documentag%o possui capítulos 
(volumes) separados de acordo com as 
funçBes a serem oferecidas pelo sistema? 

$ 

Total de 
pesos U 

DefiniçSo:A especificap%o possui o critkrio OrganizaçSo 
Global na medida em que o seu contetide esteja organizado 
numa sequência 16gica e estruturada. 

DiscussSo:Para que a organizagSo do documento seja adequada 
6 necess6rio que ela ofereça uma visSo clara do mesmo, de 
forma a tornar possível o rápido acesso às informapGes. 

Tab. 11.6 

Formulario para avaliaçSo de uma mktrica específica 



PRESTLME - Predigso da Confiabilidade de Especifica~Bes de 
Requisitos de Software 

Avaliaç%o da Confiabilidade do Fator: 

Comunicabilidade 

UT. 1 

UT.2 

UA. 1 

UA. 2 

Valor 

.:.o h 

Tab. 11.7 ' 

Formulario para avaliaç3o de um fator de qualidade 



PRESTIME - Prediç%o da Confiabilidade de EspecificasGes de 
Requisitos de Software 

Especificaç%o de requisitos Meta r/ 
Cbdigo do Pontuagao do Pontua&o dos Valor preditop/ 

Fator Fator Objetivos confiabilidade 

COMU 

MANI 

FIDE 

SUFI 

REUT 

AVAL 

I VALOR I 

TOTAL 

Tab. 11.8 

Formulário para a totalizag%o da confiabilidade de software 



2.3.3- Prediçao da confiabilidade de especificaç9es 

A geração de produtos que satisfaçam a expectativa dos seus 

usuários depende fundamentalmente da qualidade das 

especificaçBes, base para o projeto e para sua posterior 

implementação. A completa especificaç%o dos requisitos do 

programa b essencial para o sucesso do esforço de 

desenvolvimento e conseqüente atendimento as características 

de qualidade desejadas. 

EspecificaçBes sSo um meio de comunicaç%o entre o pessoal 

envolvido no projeto. Deste modo, especificaçBes devem 

assegurar que a intengso e o entendimento que o especif icador 

tem do problema a ser resolvido está documentado de forma 

confiável. Albm disso, devem assegurar que esta intenção e o 

entendimento podem ser perfeitamente compreendidos por 

qualquer leitor autorizado a isso, mesmo que especificadores e 

leitores n%o se conheçam e não tenham possibilidade de 

interagir i141. 

Determinar se a especificaç%o atingiu um grau satiãfatbrio de 

qualidade envolve a aplicação de medidas quantitativas. No 

entanto, segundo Beaufond 1181, medidas para o software não 

podem ser, como nas demais disciplinas da engenharia, baseadas 

em cikncias físicas. Isto torna necessario que a abordagem 

dada as medidas de software seja marcada pelo paradigma 

científico tradicional de hipbtese, avaliag%o, critica e 

revis30. 



Uma série de técnicas manuais e automatizadas para a 

verificaç%o de especificagDes podem ser aplicadas 1261. Não há 

uma técnica universalmente aceita, devendo-se estabelecer a 

melhor combinaçao delas para os propósitos específicos, já que 

todas elas apresentam pontos positivos e negativos. Das 

técnicas manuais, a mais utilizada é a da leitura da 

especificaçdo software por um individuo que não participou da 

sua elaboração e que procura descobrir problemas potenciais. A 

técnica de referências cruzadas é utilizada em conjunto com a 

leitura do documento, e se baseia na construção de tabelas de 

referências cruzadas e diagramas que mostram as interaçzes 

entre as distintas entidades especificadas. Outras técnicas 

manuais existentes s%o Listas de VerificaçEíes, Modelos Manuais 

e Cenários. Também é possivel a aplicaçso de técnicas 

automatizadas, tais como Referências Cruzadas automatizadas, 

Modelos automatizados simples, CenArios Detalhados, Provas 

MatemAticas, etc. 

Baseado no modelo descrito por Rocha i141, Beaufond [I81 

examinou o problema da qualidade de especificaçEíes, 

identificando características primitivas e definindo processos 

de avaliação. No que se refere a especificaçDes foram 

identificados trgs objetivos de qualidade, denominados 

confiabilidade da representagso, confiabilidade conceitual e 

confiabilidade de utilizaç%o. Estes mesmos objetivos s%o 

utilizados para avaliar a qualidade de projetos e de 

programas, o que é realizado com base em processos de 

avaliação eãpecificos para cada uma destas atividades. 



Para que seja possível avaliar se a especificaç%o reflete o 

que o usuario deseja, é necessdrio que ele seja capaz de ler e 

compreender a especificaç%o. Além disso, as espeeificaçBes sSo 

documentos lidos e manipulados por diversas pessoas n%o 

necessariamente conhecidas entre si. Isto evidencia a 

importância da confiabilidade da representaç%o, isto , a 

necessidade de que a especificaç%o seja confidvel de forma que 

as informaçBes nela contidas comuniquem satisfatoriamente o 

seu contebdo ao pessoal envolvido no projeto. 

B fundamental construir um produto de acordo com as 

necessidades e expectativas do usudrio, portanto d necessário 

que o contebdo da especificaçbo esteja conceitualmente livre 

de erros, para que possa atingir o objetivo llconfiabilidade 

conceitualn. Segundo Fairley [SI], uma especifica~bo que 

possui um conjunto de requisitos incorreto ou incompleto pode 

gerar um produto que satisfaça a estes requisitos, mas nbo 

satisfa~a as necessidades e expectativas do usuArio. Uma 

especifica~bo inconsistente gera requisitos contraditórios em 

diferentes partes do documento, enquanto requisitos ambiguos 

permitem diferentes interpreta~ges por diferentes indivíduos. 

Uma especificaçbo existe para ser utilizada. Assim sendo, uma 

especificag30 deve atingir o objetivo "confiabilidade da 

utilizag%ou. A seguir, temos o modelo proposto que caracteriza 

os objetivos da confiabilidade de especificaçBeã em termos de 

seus fatores e subfatores. 



OBJETIVOS FATORES SUBFATORES 

Correslo no uso da 
linguagem de especificaslo 
Concis3o 
Uniformidade de 

Comunicabilidade terminologia 
Uniformidade de 
abstraglo 

Çonf iabilidade Composig%o modular 
da do documento 

representaçlo 
~is~o~ibilidade 

Manipulabilidade 4 Rastreabilidade 
Consis3o 

Consistencia 
Fidedignidade Fidelidade 

Con£iabilidade 
Conceitual 

Nlo ambigfiidade 

Completude 
Suficiência Necessidade 

f 
Viabilidade econ6mica 
Viabilidade financeira 

Implementabilidade Viabilidade técnica 
Viabilidade de m30 de obra 
Viabilidade de recursos 
de suporte 
Viabilidade de cronograma 

Confiabilidade Viabilidade social 
da utilizaçlo 

Modificabilidade 
Manutenihilidade L Evolutibilidade 

P Verificabilidade 
Avaliabilidade L Validabilidade 

I Aplicabilidade 
~eutilizabilidadeL Adaptabilidade 

Fig. 11.5 

Objetivos, fatores e subfatoreã da qualidade de especificagGes 

Fonte: í.141 



2.3.3.1- Confiabilidade da representaçao de especificaçães 

B atingido através dos fatores comunicabilidade e 

manipulabilidade. 

Comunlcabiliãade- Refere-se a capacidade de comunicaç30 da 

especificag30. 8 atingida através dos subfatores corres30 no 

uso da linguagem de especificaç30, concis40, uniformidade de 

terminologia, uniformidade de abstraç%o e modularidade. 

CorregClo no uso da linguagem de especifica~ão- 6 a 

caracteristica de uma especificaç3o de requisitos estar 

correta do ponto de vista do uso da linguagem de 

especificaç30. 8 avaliada segundo os critérios: corres30 no 

uso do formato de documentaç%s, correg30 da notaç%o, 

correç30 sintatica e correg30 semdntica. 

ComregSo no uso do formato de documentagão- a 

especificag30 6 escrita utilizando, de forma correta, o 

formato padr30 definido para a especificaç3o de 

requisitos. 

Corne~So da notasão- utilizaç3o correta da notaç30 pré- 

definida para a linguagem de especificag30. 

CorreçSo sintática- utilizaç30 correta do conjunto de 

regras sintaticas pré-definidas , na linguagem de 

especifica&Xo. 



Correção ãemantica- utilizag30 correta do conjunto de 

regras semanticas pré-definidas na linguagem de 

especificaçi30. 

Concisão- é a característica de uma especificaç%o de 

requisitos estar escrita com um mínimo de texto, isto 4 ,  

com uma maximizaç%o da quantidade de informag8es por 

unidade de ,texto. 12 avaliada através dos critérios: n%o 

redundancia, complementabilidade, formalidade e tamanho. 

Não redundância- um mesmo aspecto ni30 aparece 

desnecessariamente em mais de um lugar na 

especificação. 

Csmplementabilidade- existência de referencias a 

documentos auxiliares que facilitem o entendimento da 

especificaç%o. 

Formalidade- os aspectos especificados slo descritos de 

forma rigorosa e precisa. 

Tamanho- os capítulos e segijes possuam uma extenslo 

adequada. 

Uniformidade de terminologia- é a caracteristica de uma 

especifica&lo de requisitos estar escrita com uniformidade 

de terminologia e simbologia. 13 avaliada através dos 

critkrios: padronizaçso dos termos técnicos e uniformidade 

de notaç%o. 



PadronizagClio de termos técnicos- utilizagão de termos 

tkcnicos, ao longo do texto, de acordo com as 

definiçfies pré-estabelecidas. 

Uniformidade de notação- utilizac;ão, ao longo de uma 

especificaç%o escrita em linguagem natural, de uma 

iota&o gr6fico-linguistica uniforme e precisa. 

Uniformidade de abstra~ão- 6 a caracteristica de uma 

especificação de requisitos estar escrita com o mesmo grau 

de detalkamento nos diversos níveis de abstragão. B 

avaliada atrãv6s dos critérios: uniformidade de detalhe e 

independência de detalhes de projeto. 

Uniformidade de detalhe- para um determinado nivel de 

abstraçso, todos os aspectos s3o  tratados com o mesmo 

nível de detalhamento. 

Independência de detalhes de projeto- inexistência de 

restripges referentes As caracteristicas próprias da 

fase de projeto. 

Modularidade- e a característica de uma especificação de 

requisitos estar dividida em módulos, permitindo um 

perfeito entendimento de seus diversos aspectos de forma 

exclusiva. B avaliada através dos criterios: coesao, 

acoplamento, organizag%o global e tamanho. 



Coesão- exist&ncia de uma forte associaç8o das 

informações dentro dos capítulos e de suas seg0es. 

Acoplaments- o grau de independência entre os capítulos 

e sepCíes é adequado, segundo os padrões de qualidade 

definidos pela organizapso. 

~ r g a n i z a ~ ~ o  Global- condiç%o em que os capítulos e 

segões de uma especificaç%o estejam organizados segundo 

uma seqüência lógica. 

Tamanho- ver subfator concis%o. 

Manipulabilidade- refere-se a facilidade de manipulaç80, 

utilizagao e modif icag%o da especif icaç%o. É atingido através 

dos subfatores: concisso, disponibilidade e rastreabilidade. 

Concisão- ver fator comunicabilidade. 

Disponibilidade- 6 a característica de uma espeeificaç%o de 

requisitos estar disponivel para o acesso de seus usuários, 

na versso mais atualizada. $ avaliada atravks dos 

critérios: acessibilidade e estar atualizada. 

Acessibilidade- qualquer dos usuários autorizados pode 

facilmente consultar a especificap30. 

Estar atualizada- o conte6do da especificaç%o reflete 

as informaqães mais recentes. 



Rastreabilidade- k a caracteristica de uma especifica~ão de 

requisitos permitir o acompanhamento de uma sequência de 

agregag30 de detalhes relacionados a um determinado aspecto 

ou assunto. É: avaliada atravks dos critkriss: localizagão 

interna, localizaç3o externa e organizas30 da documentas30. 

Localizarão interna- existencia de facilidades para' a 

localizas30 de todos os elementos dentro da 

especificas30. 

Localização externa- existência de facilidades para a 

localizap%o de todas as informapões relacionadas com a 

especificaç30, mas que ali n3o estejam. 

Oxganiza~ão da documentaç%o- condiç3o em que a 

especificag30 esteja, ela própria e junto a outras 

especificagões, organizada de tal forma que permita uma 

fácil manipulaç30. 

2.3.3.2- Confiabilidade conceitual de especificagões 

É atingido atravks dos fatores fidedignidade e suficiência 

Fidedignidade- refere-se a confiança de que a especificação 

representa o que pode ser entendido como sendo as necessidades 

e expectativas de seus usuários. B avaliada através dos 

subfatores fidelidade, consistência e n3o ambigüidade. 



Fidelidade- B a ca+acterística de uma especifica$io de 

requisitos estar escrita coerentemente com as necessidades 

do usuario. 

Consistência- é a caracteristica de uma especificag30 de 

requisitos estar escrita isenta de contradipí5es. B avaliada 

atraves dos critérios: consistencia interna e consistência 

externa. 

Consistência interna- inexistencia de conflitos entre 

os aspectos de uma mesma especificap%o. 

Consistência externa- condipso em que, aspectos 

contidos na especificaç%o n%o conflitam com outras 

especificagines ou entidades externas. 

Não ambigüidade- 6 a caracteristica de uma especificaç30 de 

requisitos estar escrita isenta de possibilidade de 

diferentes interpretaçines para qualquer requisito. B 

avaliada atravks dos critérios: ser explícita e exatidso. 

Ser explicita- inexistência de condiçí5es, hip6teses ou 

restripines definidas por contexto e isenta de 

defini~zes implícitas. 

Exatidãa- aspectos especificados s%o descritos de forma 

quantificãvel, 
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Suficiência- refere-se a completude, necessidade e maneira 

implícita com que os réquisitos si50 especificados. 12 atingido 

através dos subfatores: cumpletude e necessidade. 

Completude- $ a característica de uma especificaq%o de 

requisitos conter todos os requisitos determinantes do 

software em desenvolvimento completamente definidos. B 
- - -  

avaliada através dos critérios: completud& com relagso ao 

roteiro definido pela organizaçso e completude da 

documenta&io prevista pelo método. 

Completude com relasão ao roteiro definido pela 

organiza~ão- condip%o em que os aspectos a serem 

especificados sso baseados num roteiro pré-definido. 

Completude da doeumentagt30 prevista pelo método- 

utilizag80 de todos os instrumentos que auxiliem na 

produçSo da documentaç%o e que estejam previstas no 

método. 

Necessidade- 6 a característica de uma especificaçso de 

requisitos estar escrita isenta de descrigGes in6teis. B 

avaliada através do critério necessidade dos requisitos. 

Necessidade dos requisitos- consideração somente dos 

requisitos considerados obrigat6rios ou desej6veis. 



B atingido atravks dos fatores implementabilidade, 

manutenibilidade, reutilizabilidade e avaliabilidade. 

Implementabilidade- N%o tem sentido continuar-se O 

desenvolvimento de um produto baseando-se em especificag0es 

fora da realidade ou invi6veis. ~ ç t e  fator B avaliado atravbs 

dos subfatores: viabilidade econBmica, financeira, de m30 de 

obra, de cronograma e social. 

Viabilidade ecanomica- é a característica de se poder 

construir o software tendo como critério de avaliag%o a 

relaç3o entre os custos e os benefícios. B avaliada através 

dos critérios: aceitabilidade de custos, relevância de 

benefícios e compatibilidade custos/benefício, 

Aceitabilidade de custos- as estimativas de custos s3o 

aceitas por usuários e desenvolvedores. 

Relevância de beneficias- as estimativas de benefícios 

tangíveis e intangíveis s%o aceitos por usuários e 

desenvolvedores. 

Compatibilidade custos/beneficia- os custos estimados 

para o desenvolvimento e manutens30 s%o compativeis com 

os benefícios econBmicos esperados. 



Viabilidade financeira- é a caracteristica de se poder 

construir o software tendo como critério a avaliagão da 

disponibilidade orçamentária. É avaliada através dos 

crit6rios: existência de capital e disponibilidade de 

capital. 

Existência de capital- situas30 em que a organizaç30 

possua capital suficiente para custear O 

desenvolvimento. 

Disponibilidade de capital- situa<;ão em que a 

organizag2io seja capaz de tornar disponível o capital 

necess6rio para o desenvolvimento. 

Viabilidade tkcnica- é a característica de se poder 

construir o software tendo como critério de avaliagão, a 

posse e o dominio da tecnologia necessária para conduzir o 

desenvolvimento. 12 avaliada através dos crit6rios: 

existência de tecnologia e disponibilidade de tecnologia. 

Existencia de tecnologia- existência do nível de 

tecnologia necessária para conduzir o desenvolvimento. 

Disponibilidade de tecnologia- disponibilidade da 

tecnologia necessária aos desenvolvedores. 

Viabilidade de mão de obra- é a característica de se poder 

construir o software tendo como critério de avalia$io a 

disponibilidade de m%o de obra necessária para desenvolver 



o software. 12 avaliada atravks dos critbrios: existência de 

m3o de obra e disponibilidade de m%o de obra. 

Existência de mão de obra- existência, na organização, 

da mSo de obra necessária para o desenvolvimento. 

Disponibilidade de mão de obra- disponibilidade dos 

recursos humanos com o conh&ime~o e experiência 

necessários para realizar o desenvolvimento e operac;%o 

do software. 

Viabilidade de recursos de suporte- é a caracteristica de 

se poder construir o software tendo comò critério de 

avaliag30 a disponibilidade de recursos de suporte 

necessários para desenvolver o sistema. B avaliada atravCs 

dos critkrios: existência de recursos de suporte e 

disponibilidade de recursos de suporte. 

Existência de recurso de suporte- existgncia, na 

organizagso, de recursos de haxdware e de software 

necessários A atividade de suporte. 

Disponibilidade de recursos de suporte- disponibilidade 

dos recursos de hardware e de software necessArios A 

atividade de suporte. 

Viabilidade de cronograma- é a caracteristica de se poder 

construir o software tendo como critCrio de avaliação as 
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restriçnes de cronograma. 12 avaliada através dos critérios: 

adequabilidade de cronograma e flexibilidade de cronograma. 

Adequabilidade do cronograma- condi&io em que o 

software possa ser construido no tempo previsto, 

levando em consideração a ocorrência de possiveis 

imprevistos. 

Flexibilidade do cronograma- o cronograma aceito atende 

a introdução de fatores imprevistos, tais como, 

atividades não projetadas e conting6ncias. 

Viabilidade social- é a característica de se poder 

construir o software tendo como critério de avalia&o as 

implicaçGes deste software na sociedade. B avaliada através 

dos criterios: aceitabilidade dos impactos sociais e 

aceitabilidade da engenharia humana. 

Aceitabilidade dos impactos sociais- a especificação 

possui este critkrio na medida em que o software que 

for construido leve em consideração seus impactos sobre 

o sistema social ao qual devera servir. 

Aceitabilidade da engenharia humana- a especificação 

possui este critério na medida em que o software que 

for construido leve em consideraç%o o grau de 

satisfação e o desenvolvimento do potencial humano 

previsto para os usuários. 



Manutenibilidade- é o atributo que uma especificapão deve ter 

de forma a poder ser facilmente modificada e detalhada. B 

atingido através dos subfatoreã: modificabilidade e 

evolutibilidade. 

Modif icabiliãade- é a caracter ist ica de uma especi f icasso 

de requisitos ser facilmente alterável. avaliada através 
- - 

dos critérios definidos nos subfatores: correpso no uso da 

linguagem de especificagbo, modularidade, rastreabilidade, 

consist&ncia e dos critbrios não redundância e 

acessibilidade. 

Evolutibilidade- é a característica de uma especificação de 

requisitos ser de fácil detalhamento a medida que se for 

crescendo no conhecimento do sistema. avaliado atravbs 

dos subfatores: correg%o no uso da linguagem de 

especificag30, uniformidade de terminologia, uniformidade 

de abstragão, modularidade, rastreabilidade e dos 

critérios n3o redundância, acessibilidade e ser explícita. 

Reutilizabilidade- b o atributo que a especificação deve ter 

de forma a poder ser reutilizada, totalmente ou em parte, ao 

se realizar o desenvolvimento de outro software com area de 

aplieaç30 semelhante. B atingido através dos subfatores: 

aplicabilidade e adaptabilidade. 

Aplicabilidade- é a caracteristica de uma especificação de 

requisitos poder ser reutilizada ao ser especificada outra 

aplicagão na mesma 6rea de domínio do problema. P avaliada 



através dos criterios definidos no subfator modularidade e 

do critkrio padronizag30 dos termos técnicos. 

Adaptabilidade- & a característica de uma especificaç%s de 

requisitos poder ser adaptada para corresponder 

perfeitamente a outra aplicapbo. É avaliada através do 

subfator modularidade. 
- 

Avaliabilidade- especificagGes devem ser avaliadas de forma a 

se poder realizar um controle de sua qualidade. Esta avaliaç30 

deve ser realizada tendo-se em conta a forma e o conte6do da 

especificasse. Este fator é atingido atravks dos subfatsres: 

verificabilidade e validabilidade. 

Verificabiliàade- é a característica de uma especificaç%o 

de requisitos poder ser analisada com relagbo a forma de 

sua apresentaçso. É avaliada através dos critérios: 

acessibilidade e localizaç%o interna. 

Validabilidade- é a característica de uma especificaçbo de 

requisitos poder ser analisada quanto ao seu conteodo. S 

avaliada atraves dos crit&rios definidos nos subfatoreã: 

correç%o no uso da linguagem de esgecificasso, concis%o, 

uniformidade de terminologia, modularidade, disponi- 

bilidade, rastreabilidade e do critkrio uniformidade de 

detalhe, 
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2.3.4- Predição da confiabilidade de projeto 

A fase de desenvolvimento absorve 75% ou mais do custo de 

software excluindo a manutengbo 1381. É na etapa de projeto 

que se tomam as decisBes que ir30 influir decisivamente no 

sucesso da implementagão do software e na facilidade com que a 

manutenção executará suas atividades. 
- 

Existe uma tendência em se querer iniciar a fase de construç30 

antes mesmo de se ter chegado aos níveis finais de 

detalhamento para cada fung3o a ser implementada. 

Frequentemente, a pressa em terminar a construção do programa 

induz a resultados que não representam os objetivos reais do 

produto anteriormente definidos í381. 

Segundo Rocha E141, ao se desenvolver um projeto de software, 

deve-se ter em mente o detalhamento, a nivel de projeto, de 

todas as fungGes que foram identificadas na fase de definigSo. 

A transformação dos requisitos especificados em funçBes 

implementaveis deve ser cuidadosa, ja que pode, algumas vezes, 

incluir funçges que nbo sSo relevantes. 

O projeto 6 o h i c o  caminho por onde se pode, precisamente, 

traduzir os desejos do usuário para um produto que atenda aos 

requisitos especificados e sirva como suporte para toda a fase 

de desenvolvimento e manutenção. A Figura 11.6 ilustra esta 

idéia. 



SEM PRPJETQ 

Fig. 11.6 

Ciclo de desenvolvimento de software com e sem projeto 

Fonte: i381 

A fase de projeto tem como base especificasWes geradas na fase 

de definição. Deve-se, portanto, manter as características de 

qualidade da especificasão. Uma das maiores dificuldades 

encontradas pelos projetistas de software é determinar quando 

se deve parar de projetar, a nivel de detalhamento, e iniciar 

a codifica~%o do programa. Uma das responsabilidades da 

gerencia é determinar se os atributos de qualidade, pr6prios 

do projeto em quest%o, e os objetivos priarizados e 

explicitados antes de iniciar o projeto foram alcançados. 

Desta forma, o projeto termina quando estes atributos e 

objetivos forem atingidos. 

Nesta fase, s%o gerados três produtos intermediarios: Projeto 

Externo, Projeto de Arquitetura e Projeto Detalhado. O Projeto 

Externo envolve a conceps30, planejamento e especificas30 das 



caracteristicas observáveis do produto (telas para o usuário, 

formato de relat8rios, fontes de dados externos, etc.) 1211. O 

Projeto de Arquitetura é a especificaçEio modular lbgica, capaz 

de tonnar real o programa em algum ambiente de programaçSo. O 

Projeto Detalhado e a especificagão dos algoritmos que 

implementam as funçzes identificadas na organiza~ão modular 

[141. 

Rocha i141 identificou os objetivos, fatores e critérios 

desejáveis na fase de projeto. Baseando-nos no mktodo descrito 

anteriormente, podemos manter as características de qualidade 

j alcançadas na fase de especificaçSo. Segundo o modelo 

proposto, o produto deverá ser desenvolvido de forma a atingir 

os mesmos objetivos de qualidade: Confiabilidade de 

Representa-$lo, Confiabilidade Conceitual e Confiabilidade de 

Utilizasão. 

Confiabilidade da Representação de projetos deve ser atendida 

a fim de garantir que a especificag30 de projeto contenha um 

correto detalhamento das necessidades e expectativas dos 

usuArios, ji5 que 6 necessário que este detalhamento seja lido, 

compreendido e manipulado por diversas pessoas que, na maior ia 

das vezes, n2o se conhecem. Em última análise, o documento em 

questso deve comunicar satisfatoriamente seu conteúdo. 

A Figura 11.7 apresenta s esquema proposto contendo os 

objetivos de qualidade, fatores e subfatores que permitem 

atingir a qualidade de projeto. 



OBJETIVOS FATORES SUBFATORES 

Correç%s no uso da 
linguagem de projeto 
Concisão 

Comunicabilidade Modular idade 
Uniformidade de abstrasão 
LegibiLidade 
Composi&o modular 

da do documento 
representaç30 

Disponibilidade 
Manipulabilidade /Rastreabilidade 

Consistência 
Fidelidade 

Fidedignidade M%o ambigüidade 
Confiabilidade Completude 
Conceitual Necessidade 

Robustez \ Integridade Seguranqa 

Viabilidade econdmica 
Viabilidade financeira 

Implementabilidade Viabilidade técnica 
Viabilidade de m%o de obra 
Viabilidade de recursos f de suporte Viabilidade de cronograma 

Conf iabi lidade Viabilidade social 
da 

utilizaç30 Modificabilidade 
Manutenibilidade ~volutibilidade 

I Verificabilidade 
Avaliabilidade L ~ a l i d a b i l i d a d e  

Flexibilidade p/ utilizas30 
Flexibilidade Flexibilidade p/ manuten&o 

Flexibilidade p/ 
implementa~%o 

Objetivos, fatores e subfatores da qualidade de projeto5 

Fonte: i141 



A Confiabilidade Conceitual de projetos se refere à correg30 

dos documentos gerados na fase de projeto com relagão ao seu 

contefido, isto é, tais documentos devem atender aos objetivos 

que serviram de base para sua elaboração e detalhar claramente 

as fungBes que ser30 implementadas. 

Os projetos sã0 desenvolvidos com o intuito de serem 
- - - - - - 

implementados. NSo h6 sentido em se e1;borar um prõjeto que 

n3o seja utilizado. Logo, h6 necessidade em se atender ao 

objetivo Confiabilidade de Utilização de Projetos, ou seja, o 

projeto deve permitir sua f&cil modificação, reutiliza~?io, 

avaliação e implementagso. 

2.3.4.1- Confiabilidade da representaçSo de projetos 

B atingida através dos fatores comunicabilidade e 

manipulabilidade. 

Comunicabilidade- refere-se A capacidade que o documento tem 

em transmitir aos leitores todas as informaçães necessárias, 

exclusivamente através delas prbprias. 12 atingido atravks dos 

subfatores: correçso no uso da linguagem de projeto, 

composição modular do documento, concisso, uniformidade no 

nível de abstraçso e modularidade. 

CorreçSo no uso da linguagem de projeto- é a característica 

dos Projetos de Arquitetura e Detalhado em estarem corretos 

no que tange as regras estabelecidas pela linguagem 

utilizada. r2 avaliada atravks dos critérios: correçfro da 



notaç20, corresão sintática, corresão semantica, correç20 

no uso do formato de documentap20, padrenizag2a dos termos 

técnicos, uniformidade de notas20 e ades2o As normas da 

organizag20. 

Correção da notagão- utilizaç%o correta da notas20 

definida na linguagem de projeto. 

Corresão sintatica- utiliza9%o correta do conjunto de 

regras sintáticas definidas pela linguagem de projeto. 

Correção semdntica- utilizaFão correta e de maneira 

uniforme dos simbolos gráficos, matemáticos ou fonemas 

definidos na linguagem. 

Corresão no uso do formato de documentag2%0- observada a 

obedigncia às regras de utilizas20 do formato de 

documentag~o definido pela linguagem de projeto. 

Padronização dos termos técnicos- utiliza920 de uma 

terminologia consistente e uniforme ao longo do 

documento. 

Uniformidade de notagão- utiliza$io da simbalogia de 

maneira uniforme ao longo do documento. 

Adesão as normas da organizagão- condisão em que s%o 

obedecidos normas e padrees técnicos estabelecidos pela 

organizas20. 



Composição modular do documento- é a característica do 

documento gerado na fase de projeto poder ser dividido em 

partes logicamente encadeadas, facilitando o entendimento 

de seus vários tópicos de maneira exclusiva e sendo 

avaliado através dos critérios: coes30 do documento, 

acoplamento do documento, organização global e tamanho. 

Caesão do documento- existência de uma alta associac$5o 

das informas0es dentro de um capítulo e de uma segão. 

Acoplamento do documento- existencia de uma alta 

independgncia entre os capítulos ou seg0es. 

Organiza@o global- o conteúdo do documento deve estar 

organizado segundo uma sequ&ncia lógica. 

Tamanho- condi~ão em que os capítulos e seçDes estejam 

elaborados com uma extensso dentro da faixa definida 

pelos padrDes de qualidade adotados e adequada para o 

seu entendimento. 

ConcisClio- é a característica que um projeto deve ter de 

forma a maximizar o número de informag0es por unidade de 

texto. $ avaliada através dos critérios: não redundância, 

complementabilidade, formalidade e tamanho. 

Não redundância- uma mesma definição ou assunto aparece 

em apenas um local no documento gerado. 



Complementabilidade- exiãtencia de indicasGeã a 

documentos auxiliares que facilitem o entendimento do 

projeto. 

Formalidade- utilizas30 de uma abordagem rigorosa, 

precisa e met6dica do projeto. 

Tamanho- ver subfator composiç30 modular do documento. 

Uniformidade no nivel de abstragão- 6 a característica que 

um projeto deve ter para que seja mantido o nivel de 

refinamento adequado, sem a introdug30 de detalhes 

irrelevantes ao nível da abstraçao em quest%o, garantindo 

que este nível ser6 desenvolvido dentro dos limites de cada 

fase de refinamento. $ avaliado através dos crit6ri.o~: 

nivel de refinamento inicial adequado, uniformidade de 

detalhes e independencia dos detalhes de implementaçSo. 

Nivel de refinamento inicial adequado- condiç%o em que 

o nivel de abstraç%o final da especificaçso de 

requisitos esteja apropriado a transforma~ão em uma 

modelagem de projeto de arquitetura. 

Uniformidade de detalhes- condiç%o em que o nivel de 

detalhamento é uniforme ao longo de todo o documento. 



Independência dos detalhes de implementagão- n3o 

existhcia de restriçges a detalhes suja abordagem seja 

própria da codificaç%o. 

Modular Idade- 12 atingida através dos critérios: 

modularidade estrutural, modularidade lógica e modularidade 

psicol6gica. 

Modularidade estrutural- é a caracteristica de um 

Projeto de Arquitetura estar elaborado como uma 

estrutura de mbdulos altamente independentes, isto h ,  

módulos com alta coesão e baixo acoplamento. ~2 avaliado 

através dos subcritérios coesão, acoplamento, n~mero de 

m6dulos subordinados, número de m6dulos superiores e 

balanceamento. 

Coesão- alto nível de união entre os elementos de 

um mesmo módulo. 

Acoplamento- baixa possibilidade de que uma 

modificaç%o feita num m6dulo provoque efeitos 

colaterais em outros módulos. 

Número de módulos subordinados ("fan-outn)- 

existgncia de um número adequado (menor do que 7 

r3311 de mbdulos imediatamente subordinados a um 

determinado m6dulo. 



Número de mádulss superiores ("fan-inw)- existência 

de um número elevado de módulos imediatamente 

superiores a um determinado módulo, de maneira a 

evitar a codificaç30 da mesma funpi3o em vários 

lugares. 

Balanceamento- situaç30 em que os mbdulos de nível 
- - 

mais aãto tratam os dados de £arma lbgi=a de modo 

que estes n3o sejam dependentes das características 

físicas que ser30 tratadas nos níveis mais baixos. 

Modularidade lógica- refere-se a preocupaç%o com as 

características intrinsecas de um projeto detalhado, 

sendo avaliada através dos subcrit6rios: complexidade, 

abrangemia, isolamento e memória de estado. 

Complexidade- condi~ão em que o número de caminhos 

basicos dentro de um módulo seja menor do que 10 

€451. 

Abrangência- elevado nível de flexibilidade das 

informa~Ges de forma a facilitar a reutilizaç%o do 

mbdulo. 

Isolamento- possibilidade de implementap%o do 

módulo utilizando apenas a sua definiçso. 

Memória de estado- os módulos de um programa nbo 

devem guardar a memória da sua execu~3o anterior. 



Modularidade psicslbgica- refere-se a preocupaç30 com 

as caracteristicas dos módulos que afetam sua 

compreens30 pelas pessoas. B avaliada atravks dos 

subcritérioç: tamanho do módulo, simplicidade, relato 

de erros e documentas30. 

Tamanho do mbduls- ver subfator composiç30 modular 

do documento. 

Simplicidade- alcance dos objet ivos da forma mais 

simples possivel, satisfazendo ainda os demais 

requisitos de qualidade. 

Relato de erros- situaç%o em que o próprio m6dulo 

que detecta uma falha, apresenta a mensagem de erro 

correçpondente. 

DocumentaçSo- a especificaç30 do módulo encontra-se 

disponível e atualizada. 

Legibilidade- refere-se a capacidade de discernir 

facilmente as fungges do software atravbs da especificaç%o 

do projeto detalhado 1161. 12 avaliada atravbs dos critbrios 

estilo, auto-descriç%o, tamanho do módulo, simplicidade e 

relato de erros. 

Estilo- o projeto possui este critkrio na medida em que 

é elaborado de maneira clara. 



Auto-descriçSo- a especificag30 do módulo contbm 

comentários que visam auxiliar a compreens30 de sua 

lógica. 

Tamanho do m6dulo- ver subfator composigso modular do 

documento. 

Simplicidade- ver critério modularidade psicológica. 

Relato de erros- ver critério modularidade pãicol6gica 

Manipulabilidade- refere-se A facilidade de acesso e 

manipulas%o das diferentes verszes do projeto e as suas 

partes, durante o seu uso, rnodifica$?xo ou teste. 12 atingida 

através dos subfatores: disponibilidade e rastreabilidade. 

Disponibilidade- refere-se A facilidade de consulta do 

projeto por todos os seus usuários, em sua vers%o mais 

atualizada. É: avaliada atravks dos criterios: 

acessibilidade, atualizag%o e documentag%o. 

Acessibilidade- facilidade de consulta e obtenç%o de 

cbpias da especificas30 do projeto por qualquer usuario 

autorizado. 

Atualiza~ão- o conteúdo da documentaç%o reflete as 

informag6es mais recentes. 



Documenta~ão- ver subfator modularidade psicolbgica. 

Rastreabilidade- é possível o acompanhamento de um 

determinado aspecto ao longo dos documentos produzidos. S 

avaliado através dos critérios: organizas%o da 

documentaç%o, hierarquizaçso, localizaç%o interna e 

localizas30 externa. 

Organização da ilocumentaçãa- existência de facilidade 

de percorrer, manipular e entender toda a documentaçFio 

do projeto. 

#ierarquiza+o- situagso em que as estruturas que 

compoem a documentação do projeto estejam organizadas 

hierarquicamente. 

LocalizaçSo interna- facilidade de localizar e 

percorrer itens dentro de cada documento que compge a 

especificação. 

Localizagão externa- facilidade de localizar todos os 

documentos que compCiem a especificação de projeto e que 

tratem de um determinado aspecto. 

2.3.4.2- Confiabilidade da utilizagãs de projetos 

12 atingida atravks dos fatores: manutenibilidade, reutilizãbi- 

lidade, avaliabilidade, flexibilidade e implementabilidade. 



Manutenibilidade- refere-se 21 capacidade do projeto em ser 

facilmente atualizado e detalhado ao longo do processo de 

desenvolvimento. Éi avaliado atravt5s dos subfatores: 

modificabilidade e evolutibilidade. 

Modificabilidade- é a caracter istica do pro jeto poder ser 

elaborado de forma a ser facilmente atualizável. 

Evolutfbilidade- 6 a caracteristica do projeto ser 

elaborado de forma a ser facilmente detalhado a medida que 

avanga no desenvolvimento. 

Reutilizabilidade- refere-se à capacidade do projeto ter suas 

partes organizadas e completamente desenvolvidas de maneira a 

permitir sua utilizagão parcial ou total em outras aplica~nes. 

avaliada através dos subfatores: aplicabilidade e 

adaptabilidade. 

Aplicabilidade- é a característica de um projeto poder ser 

reutilizado ao se realizar o desenvolvimento de outro 

software com área de aplicação semelhante. B atingida 

atravks dos critérios: padronizaç%o de termos técnicos, 

coesão, acoplamento e organizaç%o global. 

Padronizaçso de termos técnicos- ver subfator corregão 

no uso da linguagem de projeto. 

Coesão- ver critério modularidade estrutural. 
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Acoplamento- ver criterio modularidade estrutural. 

Organização global- ver subfator composi~3o modular do 

documento. 

Adaptabilídade- B a caracteristica de um projeto poder ser 

adaptado de maneira a corresponder perfeitamente a outra 
- - - - 

aplicaq30. avaliado atravks dos critéri&i: coesso, 

acoplamento e organizaç30 global. 

CoesSo- ver criterio modularidade estrutural. 

Acoplamento- ver criterio modularidade estrutural. 

Organização global- ver subf ator composip30 modular do 

documento. 

Avaliabilidade- refere-se a capacidade da especif icagso de 

projeto poder ser avaliada. B atingido atravBs dos subfatores: 

validabilidade e verificabilidade. 

Validabilidaãe- é a característica de um projeto poder ser 

facilmente avaliado, dentro de um processo finito e 

economicamente viável, com relap%o ao atendimento das 

especificaçBes. i2 atingida através dos criterios: corregso 

da notapão, corres30 sintatfca, corre&lo semantica, 

correpso no uso do formato de documentasSo, uniformidade de 

documentaç30, uniformidade de notaç30 e padronizas30 de 

termos técnicos. 



Correç%o da notasão- ver subfator correção no uso da 

linguagem de projeto. 

Correção sintatica- ver subfator corregão no uso da 

linguagem de projeto. 

Correção no uso do formato da do~umenta~ão- ver 

subfator corresão no uso da linguagem de projeto. 

Uniformidade de notagão- ver subfator correção no uso 

da linguagem de projeto, 

Padronizas;ao de termos t6cnicos- ver subfator corresSo 

no uso da linguagem de projeto. 

Uniformidade de detalhes- ver subf ator uniformidade no 

nivel da abstras3o. 

Complementabilidade- ver subfator concisão. 

Formalidade- ver subfator concisSs. 

Coesão- ver critkrio modularidade estrutural. 

Acoplamento- ver critkrio modularidade estrutural. 

Organização global- ver subfator aplicabilidade. 
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Acessibilidade- ver subfator manipulabilidade. 

Atualização- ver subfator manipulabilidade. 

Localizabilidade interna- ver subfator rastreabilidade. 

Localizabilidade externa- ver subfator rastreabilidade. 

OrganizaçSo da documentaqãs- ver subfator 

rastreabilidade. 

Verificabilidade- k a característica de um projeto poder 

ser avaliado com relag%o A forma de sua apresentasse. ~2 

atingida atravks dos critérios: acessibilidade e 

organizaç%o da documentaçSo. 

Acessibilidade- ver subfator manipulabilidade. 

Organização da documentação- ver 

rastreabilidade. 

subf atou 

Flexibilidade- refere-se A caracteristica de um projeto ser 

elaborado de forma a n%o conter detalhes de implementaç%o, 

isto 6 sem definir como o software dever6 ser construido. 12 

atingida atravks dos subfatores: flexibilidade para 

reutilizaF30, flexibilidade para manutengso e flexibilidade 

para implementa&o. 



Flexibilidade para reuti1izar;ão- é a característica de um 

projeto n%o conter detalhes de implementaç%o e incluir, 

apenas as características gerais de abordagem do problema. 

12 avaliada através dos critkrios: coes30 para reutilizasXo, 

acoplamento para reutilizagso, abrangência e isolamento. 

Coesao para reutilizagSo- existencia de uma forte 

ligas30 entre as informagnes contidas num mesmo m6dulo. 

Acoplamento para reutilizagão- existencia de um alto 

grau de interdependência entre os módulos. 

Abrangência- existkncia de um nível de generalizagdo 

adequado. 

Isolamento- condis%o em que o entendimento de um módulo 

n3o implica na necessidade de conhecimento sobre seus 

detalhes técnicos. 

Flexibilidade para manuten~ãs- 6 a caracteristica de um 

projeto poder ser elaborado de forma a permitir facilmente 

a inclusSo ou alteras30 de requisitos, que podem ter 

finalidades corretivas, adaptativas ou evolutivas. 12 

avaliada através dos critkrios: flexibilidade corretiva, 

flexibilidade adaptativa e flexibilidade evolutiva. 

Flexibilidade corretiva- facilidade de alteragso num 

projeto no que se refere a modificagGes corretivas. 



Implementabilidade- refere-se A capacidade de um projeto 

permitir a construpão do software levando em conta aspecto5 

econbmicos, tkcnicos, financeiros, de mão de obra, de recursos 

de suporte, de cuonograma e sociais. $ atingido através dos 

subfatores: viabilidade econbmica, técnica, financeira, de m%o 

de obra, de recursos de suporte, de cronograma e social. 

Viabilidade economica- 6 a característica de um projeto 

poder ser implementado levando em conta uma analise de 

custos e beneficios, ou seja, a comparaç30 entre os custos 

envolvidos no desenvolvimento e operac;%o do software e os 

beneficios advindos de seu uso. $ avaliada através dos 

critbrios: aceitabilidade de custos, Relevância de 

beneficios e compatibilidade custos/beneficios. 

Aceitabilidade de custos- existência de concordância no 

que se refere aos custos estimados para o 

desenvolvimento e operagão do software projetado. 

Relevancia de benefácios- situag3o em que são 

aceitaveis as estimativas de benefícios tangíveis e 

intangíveis advindos do uso do software. 

Compatibilidade custos/beneficios- existência de 

compatibilidade entre os custos estimados e os 

beneficios esperados com a construç30 do software. 

Viabilidade técnica- é a característica de um projeto 

poder ser implementado levando em conta a existgncia, posse 



Flexibilidade adaptativa- facilidade de alteras30 num 

projeto no que se refere a modificagGes adaptativas. 

Flexibilidade evolutiva- facilidade de alteras30 num 

projeto no que se refere a modificaszes evolutivas. 

Flexibilidade para implementa~ão- 6 a caracteristica de um 
- - - - -- -- - 

projeto possuir alternativas de implementaG%o de acordo com 

as necessidades encontradas no estudo de viabilidade. 13 

possivel a redefiniçso de módulos de acordo com os recursos 

diãponiveis. Este subfator 6 avaliado através dos 

critérios: flexibilidade tecnológica, de recursos de 

suporte, de custos e de objetivos. 

Flexibilidade tecnológica- inexistência de vinculaçGes 

a tecnologias especificas. 

Flexibilidade de recursos de suporte- independência dos 

recursos de suporte a serem adotados. 

Flexibilidade de custos- existencia de alternativas 

para ãolu~Ges que envolvam altos custos. 

Flexibilidade de sbjetivos- existência de capacidade de 

subdividir o projeto em partes, de tal forma que seja 

posa ivel dar prioridades diferentes para a 

implementap30 de suas diversas partes. 



e domínio da tecnologia necessgria para a construção do 

software. I? avaliada atraves dos critkrios: existência de 

tecnologia e disponibilidade de tecnologia. 

Existência de tecnologia- existência da tecnologia 

necessAria para constru~%o do software. 

Disponibilidade de tecnologia- disponibilidade da 

tecnologia necessária para a implementação, de forma 

que a equipe de projeto encarregada da construsão do 

software possa utilizar-se dela. 

Viabilidade financeira- & a característica de um projeto 

poder ser implementado levando em conta a disponibilidade 

de capital necess6rio para a construqão do software, mesmo 

que este seja vigvel economica e tecnicamente. É avaliada 

atrav8s dos critérios: existência de capital e 

disponibilidade de capital. 

Existência de capital- existência de capital suficiente 

para custear a construg2io do software. 

Disponibilidade de capital (fluxo de caixa)- condição 

em que a organizaçCXo desenvslvedora seja capaz de 

tornar disponível o capital necessário no momento 

adequado. 

Viabilidade de m%o de obra- 4 a característica de um 

projeto poder ser implementado levando em conta a 
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disponibilidade de uma equipe de desenvolvimento com 

conhecimento e experiência profissional adequada para 

construção do software. É avaliada atravks dos critérios: 

existgncia de m%o de obra e disponibilidade de mão de obra. 

Existência de mão de obra- existência de m%o de obra 

qualificada para a construsão do software. 

Diãponibilldade de mão de obra- disponibilidade de m%o 

de obra necess6ria para a construsXo de software. 

Viabilidade de recursos de suporte- é a característica de 

um projeto poder ser implementado levando em conta a 

necessidade de utilizaç30 de determinados recursos de 

hardware e software. E? avaliado atrav6s dos criterios: 

existência de recursos de suporte, disponibilidade de 

recursos de suporte e compatibilidade custss/benefícios de 

recursos de suporte. 

Existência de recursos de suporte- ãituaç%o em que 

hajam recursos de suporte para a construsão do 

sof tware. 

Disponibilidade de recursos de suporte- situas30 em que 

acham-se disponíveis os recursos de suporte necess8rios 

para a construgão do software. 

Compatibilidade eustos/beneficios de recursos de 

suporte- existência de um grau adequado de 



compatibilidade entre custos estimados e benefícios 

esperados com a utilizaç20 dos recursos de suporte. 

Viabilidade de cronograma- & a caracteristica de um projeto 

poder ser implementado levando em conta os prazos 

necessbrios para o desenvolvimento do software e tendo 

margem para imprevistos que porventura venham a ocorrer. B 

avaliada através dos critérios: adequabilidade do 

cronograma e flexibilidade do cronograma. 

Adequabilidade do cronograma- situaç20 na qual o 

software possa ser construido no tempo previsto pelo 

cronograma. 

Flexibilidade do cronograma- condiç%o na qual o 

cronograma possa ser cumprido mesmo com a ocorrência de 

imprevistos ou com a inclus30 de atividades n%o 

previstas. 

Viabilidade social- é a característica de um projeto poder 

ser implementado levando em conta a análise dos impactos 

sociais (desemprego, rnudan~as na rotina de trabalho, 

influ$ncia na privacidade dos indivíduos, etc.) e a 

garantia que o software resultante executar6 as funç6íes 

adequadas e úteis à sociedade. B avaliada através dos 

critérios: aceitabilidade de impactos sociais e 

aceitabilidade da engenharia humana. 



Aceitabilidade de impactos sociais- situaç%o em que os 

impactos sociais advindos da construg30 do softwaue s3o 

aceitaveis no sistema social ao qual dever& servir. 

Aceitabilidade da engenharia humana- situas%o em que os 

fatores psicológicos e físicos que determinam o 

conforto, tolerancia e amenidade ao uso do software s%o 

aceithveis. 

2.3.4.3- Confiabilidade conceitual de projeto 

B atingido através dos fatores fidedignidade e integridade. 

Fidedignidade- refere-se ao atributo que um projeto deve ter 

de forma a garantir que ele realmente retrata, a nível de 

projeto, o que foi especificado. B avaliado através dos 

subfatores: fidelidade, consistencia, n%o ambigüidade, 

completude e necessidade. 

Fidelidade- 6 a caracteristica existente no projeto de 

corresponder a realidade do problema que se pretende 

resolver, de forma a garantir que ser& elaborado 

coerentemente com a especificaçSo. 

Consisti2ncia- é a característica existente no projeto que 

assegura que as suas diferentes partes estejam elaboradas 

de modo a se completarem sem provocar contradiçCíes. ri: 

avaliada através dos critkrios: consistência interna e 

consistencia externa. 



Consistencia interna- situas30 na qual o projeto da 

arquitetura e o projeto detalhado n3.o conflitem entre 

si. 

Consistência externa- situapso na qual os aspectos 

contidos no projeto de arquitetura e no projeto 

detalhado (e que se relacionem) nSo conflitem entre si. 

Não ambigüidade- é a caractevistica existente no projeto 

que assegura que o mesmo seja elaborado de forma a estar 

isento de possibilidade de falsas interpretaçGes. ri: 

avaliada através dos critérios ser explicito e exatidso. 

Ser explicito- n%o existgncia de aspectos definidos 

implicitamente. 

Exatidão- condiç3.0 em que os aspectos especificados 

estejam descritos de forma quantificável. 

Completude- é a caracteristica existente no projeto que 

assegura que o mesmo esteja elaborado de forma a conter 

todas as funçGes necessarias a resoluç?io do problema em 

quest%o. 12 avaliada através dos critérios: completude da 

especif icaç3.o de projeto com relasso as roteiro elaborado 

pela organiza-gso, completude do projeto de arquitetura com 

relagso especificaç3.0 de requisitos, completude do 

projeto detalhado com relasão ao projeto de arquitetura e 
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completude do projeto de arquivos com relapão a 

especificaçso de requisitos. 

Completude da especifieagão do projeto com r e l a ~ ã o  ao 

roteiro elaborado pela srganizagão- situa~ão em que a 

especificapão de projeto é construida tendo por base um 

roteiro pré-definido. 

Completude do projeto de arquitetura com relagão a 

especificaçSo de requisitos- situag%o em que o projeto 

de arquitetura contenha todas as fun~ines definidas na 

especificasse de requisitos. 

Completude do projeto detalhado com relação ao projeto 

de arquitetura- situasEno em que são construidos todos 

os algoritmos que implementam as funrBes identificadas 

no projeto de arquitetura. 

Completude do projeto de arquivos com relação a 

especifica~So de requisitos- situação em que a 

especificaç30 de projeto contenha a descri~%o lbgica e 

fisica de todos os arquivos identificados na 

especificaçso de requisitos. 

Necessidade- d a característica existente no projeto de 

forma a assegurar que o mesmo esteja elaborado sem conter 

fung8es in~teis, que podem causar ineficiência e baixa 

rentabilidade do software. É avaliada através do criterio 

necessidade das funçBes especificadas. 



Necessidade das funçDes eãpecificadas- situação em que 

a especificação de projeto contenha somente fungães 

imprescindíveis ao alcance dos objetivos definidos na 

especificagão de requisitos. 

Integridade- refere-se ao atributo que um projeto deve ter de 

forma a permitir que se tenha confianga em sua resposta a 

falhas e a ãituagãeç hostis. 13 avaliado através dos 

subfatores: robustez e seguranga. 

Robustez- B a característica existente no projeto de forma 

a prever solusães para situasães hostis ao software, 

prevendo o adequado tratamento das mesmas (a previsEXo de 

possiveis situaçnes excepcionais causadas por um mau uso do 

ãoftwaue propiciará, futuramente, a continuidade na 

execu~ão do programa, que só ser6 interrompido quando 

houver risco para a segurança). ri: avaliada através dos 

critkrios: tolerancia A entrada de dados incorretos, 

ratificabilidade, detectabilidade da falha, recupe- 

rabilidade, redunddncia, distintividade, reparabilidade e 

confinamento da falha. 

Tolerância a entrada de dados incorretos- situapCXo em 

que é prevista a capacidade do software tolerar um grau 

de variasi3eç na entrada de dados sem mau funcionamento 

ou rejeição. 
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Ratificabilidade- situação em que B prevista a 

realimentaç30 para o o indivíduo que gerou os dados de 

entrada, de forma a permitir que estes possam ser 

posteriormente confirmados. 

Detectabilidade da falha- existência de mecanismos que 

sejam capazes de detectar desvios do comportamento 

esperado para as operaçGes de software, hardware e 

operador. 

Recuperabilidade- existência de mecanismos que 

possibilitem a correc;3o de erros pelo programa, 

associado a sua habilidade de reconstruir dados na 

forma e contefido desejados. 

Redundância- previsão no projeto, para os módulos mais 

criticos, de cbpias funcionalmente equivalentes, de tal 

forma que, caso ocorra um dist6rbio na módulo em 

operagao, este possa ser substituído pelo equivalente. 

Distintividade- existência de mecanismos que oferesam 

independência temporal do ponto onde a falha poderia 

ocorrer em programas que estejam executando fungGes 

redundantes. 

Reparabilidade- existência de mecanismos que permitam 

ao software ser reparado e retorne As condiçfies de 

operas30 dentro de um tempo de reparo especificado. 
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Confinamento da falha- os erros que porventura ocorram 

numa determinada regi30 do programa não devem ser 

repassados a outras partes deste mesmo programa. 

Acuracia- adoç%s de algoritmos que forneçam resultados 

dentro de uma tolerancia especificada. 

Segurança- 6 a característica existente no projeto de forma 

a prever solu~cíes que evitem falhas passíveis de provocar 

um alto risco (a análise do risco deve ser criteriosa e 

resultante de um estudo da possibilidade de ocorrência de 

desastre em termos de perda de vidas humanas ou grandes 

prejuízos financeiros decorrentes de mau funcionamento do 

software) . a avaliada através dos crit6rios: 

detectabilidade de violaç30, privacidade, sensibilidade, 

vulnerabilidade, imputabilidade, confidencialidade e 

criticalidade. 

Detectabilidade de violação- utilizaç%o de mecanismos 

cuja finalidade seja evitar que o dano objetivado pelo 

acesso indevido venha acontecer. 

Privacidade- utilizag%o de mecanismos de proteção e 

controle das operaçzes realizadas por um determinado 

indivíduo. 

Sensibilidade- o projeto possui este critkrio na medida 

em que seja possível determinar o grau de importância 

das informaç0es para a organizagão que as utiliza. 



Vulnerabilidade- o projeto possui este critério na 

medida em que possui habilidade de tornar-se seguro a 

determinados tipos de ataque. 

Imputabilidade- utilizas30 de mecanismos que garantam 

que uma entidade ou pessoa possa ser responsabilizada 

pelas suas açoes, de modo que as violaçoes ou 

tentativas de violaç%o do software possam ser imputadas 

inequivocamente ao violador. 

Confidencialidade- utilizaç%o de mecanismos que 

garantam que a informasão será protegida contra a 

revelag3o ou colocada a disposic$o de individuos ou 

6rgSos n3o autorizados. 

Criticalidade- o projeto possui este critério na medida 

em que determina as conseqüências das falhas que afetem 

o funcionamento do programa e os procedimentos a serem 

tomados em tais casos. 

2.3.5- Predição da confiabilidade de programas 

Todos os passos da engenharia de software até aqui descritos 

têm como objetivo final a transformag%o de algumas das muitas 

formas de sua representas30 num formato que possa ser 

compreendido pelo computador E381, ou seja, o processo de 

transformaq%o do projeto numa linguagem de programasão, ou 

simplesmente codificagSo. 



Certamente, durante a fase operacional do produto, este ser6 

em maior ou menor grau, dependendo da qualidade com que foi 

produzido, alvo de alteraçGes, sejam elas corretivas ou 

evolutivas. 

Durante a codificaç30, os projetiãtas frequentemente produzem 

um trabalho baseado em suas experiências e no estilo próprio 

de programaçSo. Isto seria aceit6vel se, durante a fase de 

manutengtio, o projetista estivesse sempre disponível para 

fazer as alterações necessarias no programa, lembrando-se do 

que fez e porque fez. Muitas vezes, fatores externos impedem 

que o projetista continue acompanhando o produto durante sua 

fase operacional. 

Em geral, um novo projeto já foi iniciado antes mesmo que 

tenha terminado o anterior, o que implica num gasto de grande 

parte do tempo de manuten~%o para que outro indivíduo adquira 

um conhecimento satisfatório do programa e possa realizar as 

alterações necessarias. 

Outros fatores, tais como a insatisfaçSo profissional, seja 

ela técnica ou financeira, acidentes, doengas, mudanças 

frequentes nas atividades das pessoas, etc, podem da mesma 

forma afetar seriamente a qualidade do programa e 

conseqüentemente os custos e a complexidade da atividade de 

manutengtio. 



A qualidade do código gerado & fundamental, nSo apenas para 

manter a complexidade e a eficiência do programa em um nível 

adequado mas, também, para facilitar o seu entendimento por 

parte de outros projetistas. 

A fim de evitar, ou pelo menos minorar os problemas acima 

mencionados, novos métodos e técnicas vêm sendo utilizados. 

Vantagens significativas em termos de cronograma e custos vêm 

sendo conseguidos com a elaboraç%o de mbdulos que desempenham 

funções especificas e bem de£ inidas, permitindo assim, que os 

mesmos sejam reutilizados quando necessário, consequentemente 

reduzindo a atividade de testes de módulo, necessAria apenas 

na primeira utilizaç30, e aumentando o nível de confiança do 

programa. 

As características da linguagem da progrcimaç30 escolhida e o 

estilo podem afetar profundamente a qualidade do software e 

sua manutenibilidade. Uma melhor clareza do código fonte é 

conseguida com técnicas de programas30 estruturada, por um bom 

estilo de programag30, pelos documentos de suporte 

apropriados, pelos bons comentArios internos e pelas 

caracteristicas oferecidas pelas modernas linguagens de 

programaç30, facilitando, assim, as atividades de depuraç%o, 

teste e modificap30 do código fonte. 

Mesmo com a adosSo destes conceitos, nSo podemos garantir, a 

priores, que estamos construindo um "bom programa". SSo 

necessárias informagões quantitativas que nos mostrem, qu3o 

bom ou ruim ele está. Além do mais, as propriedades exigidas 



variam de acordo com as necessidades e prioridades dos 

usu&rios e das características das diversas aplicaçBes, logo 

ntio se pode estabelecer uma medida única de qualidade de 

programas. 

Varias tentativas têm sido feitas com o objetivo de determinar 

caracteristicas ou atributos de qualidade de programas, j6 que 

6 necessário que estes possam ser avaliados de forma pratica 

na determinasao da sua qualidade. 

Para que os programas desenvolvidos atendam As necessidades 

dos usuarios e tenham uma vida útil longa e produtiva, ap6s 

terem sido colocados em operar;%o, é necessario que satisfasam 

os objetivos da confiabilidade de programas conceitual, de 

utilizaç%o e de representastio 1141. 

O objetivo da confiabilidade da representagtio de programas 

deve ser atingido a fim de permitir que diferentes pessoas, 

que necessitem ler ou manipular um dado programa, possam faz&- 

10 com facilidade durante todo o tempo em que o mesmo estiver 

operacional. 

O objetivo da confiabilidade da utilizaçtio de programas é 

garantir que possa ser usado pelos seus usuários, jrl que de 

nada adianta o esforso gasto em seu desenvolvimento se o mesmo 

n3o puder ser utilizavel. 

Utilizaremos, novamente, o modelo Rocha L141 a fim de avaliar 

a confiabilidade de programas. A Figura 11.8 mostra o esquema 
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proposto pelo modelo contendo os objetivos, fatores e 

s,ubfatores de qualidade. 

OBJETIVOS FATORES SUBFATORES 

ConcisSo 
Legibilidade Clareza 

Estilo 
Confiabilidade Modular idade 

da 
representagSo Disponibilidade 

~ani~ulabilidadel Rastreabilidade 

Precis30 
Fidedignidade 

Confiabilidade 
Conceitual 

c N",:::Td",e 
Robustez 

Integridade - Seguranga 
Confiabilidad 
da utilizas%o 

kAuto-descri~So 
Alterabilidade 

I Manutenibilidade Consistência 

Verificabilidade 
, Avaliabilidade I ~ a l i d a b i l i d a d e  

Generalidade 
Reutilizabilidadei~nde~endência de aplicas40 

Comercialização 
I Rentabilidade 

c ~ ~ ~ ~ ~ t ~ v i d a d e  

Independgncia de ambiente 
Csnfigurabilidade 

Portabilidade Adaptabilidade 
Linguagem de programaçso 

Amenidade ao uso 
~ ~ e r a c i o n a l i d a d e L D i s p o n i b i l i d a d e  

Eficiência de armazenamento 
Ef iciência -Ef iciencia de execug%o 

Fig. 11.8 

Objetivos, fatores e subfatores da qualidade de programas 

Fonte: 1141 



O objetivo da confiabilidade conceitual de programas é 

atingido se as necessidades e requisitos que motivaram a sua 

construção s%o satisfeitos. 

2.3.5.1- Confiabilidade da repre~enta~ão de programas 

Refere-se As características de xepresentapso do programa que 

afetam sua compreensão e manipulação pelas pessoas [141. 12 

atingida através dos fatores legibilidade e manipulabiiidade. 

Legibilidade- refere-se à capacidade que um programa deve ter 

de tal forma que possa ser lido sem dificuldade por diferentes 

pessoas, muitas das quais n3o participaram do seu 

desenvolvimento. B atingida através dos subfatores: clareza, 

concisão, estilo e modularidade. 

Clareza-. é a característica de um programa ter as funçães 

que lhe cabem codificadas da forma mais clara possível, 

isento de práticas que o tornem complexo e de dificil 

entendimento. B avaliado atravks dos crit6rios: 

complexidade das interfaces, complexidade do fluxo do 

programa, complexidade funcional da aplicação, complexidade 

da cornunica&!ko e complexidade da execu~ão í 4 1 .  

Complexidade das interfaces- existencia de namero 

adequado de parametros passados para as fun~ães 

internas ou externas do módulo. 



Complexidade do fluxo do programa- existgncia de um 

número adequado (menor do que 10 1 3 3 1 )  de caminhos 

basicos. Também chamada de complexidade ciclom6tica ou 

lógica 1891.  Esta medida avalia o número de caminhos 

b6sicos de um programa atravks de um grafo de controle 

e é expressa pela seguinte equag%o: 

V(g) = e - n + Sp, onde: 

e = número de ligapzes no grafo. 

n = número de n6s no grafo. 

r = nfimero de componentes conexo no grafo. 

Complexidade funcional da aplicação- a área de dados 

utilizada para guardar os resultados intermediikios 

gerados pelas operagSes realizadas durante a execug%o 

do mbdulo n%o deve ser compartilhada por outros 

módulos. 

Complexidade da comunicação- o programa possui este 

critkrio na medida em que os mbdulos utilizam um número 

adequado de refergncias globais, possuem apenas um 

ponto de entrada e n%o h6 passagem de elementos de 

controle entre eles. 

Complexidade da execuc$So- n%o necessidade de necalculau 

valores j6 calculados, n%o possuir declara~Ees que 

nunca ser30 executadas e n%o utilizar dados 

intermediarios desnecess6rios. 



Concisão- B a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  um programa t e r  as fungGes 

que l h e  cabem implementadas com a  q u a n t i d a d e  mínima d e  

c ó d i g o .  É a t i n g i d a  a t r a v é s  d o s  c r i t k r i o s :  complexidade  do 

cód igo ,  s i m p l i c i d a d e  do c ó d i g o  e  e ã p e c i f i c i d a d e .  

Complexidade do c6digo- E s t a  medida b a s e i a - s e  na 

a n a l i s e  e s t á t i c a  do  t e x t o  do programa, i s t o  é, no 

niimero d e  o p e r a d o r e s  e  operandos  [ 8 8 1 .  Um v o c a b u l á r i o  

e x t e n s o  s i g n i f i c a  que o  programador p r e c i s a r a  a p r e n d e r  

mais p a l a v r a s  p a r a  poder  e n t e n d e r ,  c o d i f i c a r  e  manter  o  

s i s t e m a  1451 .  O maior  problema com o s  programas d e  

computador & que o v o c a b u l á r i o  muda d e  programa p a r a  

programa.  O s  o p e r a d o r e s  bAsicos  permanecem o s  mesmos, 

mas o s  nomes d o s  dados  mudam d e  a c o r d o  com a v o n t a d e  do 

programador.  Por i s s o  o s  d i c i o n á r i o  d e  dados  sCko t % o  

Ú t e i s .  E l e s  r e s t r i n g e m  o  vocabulii irio d o s  operandos  a  

serem usados  p e l o  programador .  

A a v a l i a ~ 3 . 0  4 f e i t a  a t r a v é s  d a s  s e g u i n t e s  equaçzes :  

Vocabu lá r io  = n l  t n2.  

D i f i c u l d a d e  = n2 N2 / 2 N 2 .  

onde : 

nl = número d e  o p e r a d o r e s  b n i c o s .  

n2 = número d e  operandos .  

N1 = nbmero t o t a l  d e  o p e r a d o r e s .  

N2 = número t o t a l  d e  operandos .  
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Também fazem parte deste método outras equaçSes que 

podem fornecer informasBes importantes a cerca das 

características do programa, tais como: 

Tamanho = N1 + NS. 

Estimativa do tamanho = nl logz(n1) i- n2 logz(n2). 

Volume = tamanho X log2(nl+nZ). 

Nível de linguagem = volume / dif iculdade2. 

Esfor~o = dificuldade X volume. 

Simplicidade do código- utilizaçSo de poucos comandos e 

poucas variaveis para realizar uma determinada função. 

Especifisidade- a escolha de determinadas oppBes do 

programa nSo deve conduzir a estados indeterminados e 

que não tenham sido previstos. Este criterio pode ser 

avaliado utilizando-se, em parte, das equaçBes 

descritas no criterio "complexidade do fluxo do 

programaw. 

Estilo- é a característica de um programa estar codificado 

com endentação, comentários adequados e padronizaçSes de 

identificasges. 12 avaliado através dos critkrios: linguagem 

estruturada, quantidade de coment&rios, efetividade dos 

comentários, legibilidade da linguagem, endentação e 

signific$ncia. 



Linguagem estruturada- implementaq30 utilizando 

linguagens estruturadas e que possuam pr6-processador 

[ 4 1 .  

Quantidade de comentarios- existgncia de um número 

adequado de comentários. 

Efetividade dos cornentAríoç- condiq%o em que 

comentArios utilizados descrevam 

concisamente o elemento em quest%o. 

Legibilidade da linguagem- n%o 

identificadores que dificultem o 

programa. 

com precisso 

utilizaç3o 

entendimento 

Enãentação- situa&o em que as estruturas do programa 

est%o corretamente endentadas. 

Significdncia das identificações- os nomes atribuídos 

as variáveis, constantes, funqzes, subrotinas, 

subprogramas e procedimentos traduzem com facilidade o 

seu significado. 

Modularidade- 6 a característica de um programa ao 

implementar as fungBes que lhe cabem com uma estrutura de 

módulos altamente independente de acordo com as definisBes 

de projeto. 13 avaliada atrav6s dos critkrios: modularidade 

estrutural, modularidade 16gica e modularidade psicológica. 



Modularidade estrutural- refere-se a preocupap30 com a 

garantia da estrutura modular definida no projeto. $ 

avaliada através dos subcriterios: coeã30, acoplamento, 

no. de módulos subordinados, no. de módulos superiores 

e balanceamento. 

Coesão- garantia da existência de um alto nível de 

coes30. 

Acoplamento- garantia da existência de um baixo 

grau de interdependência entre os módulos. 

No. de rnódulos subordinados- garantia da exist$ncia 

de um n6mero adequado de módulos subordinados (n3o 

mais que 7) E 33 1 .  

No. de mddulos superiores- garantia que os módulos 

de níveis inferiores, sempre que possível, sejam 

chamados por viArios outros módulos superiores, de 

forma a evitar duplica~So de código. 

Balaneeamento- garantia de que os módulos de nível 

mais alto tratem os dados de uma forma lógica a fim 

de que estes n30 sejam dependentes das 

características físicas. 

Modularidade lógica- refere-se as características 

intrínsecas de cada módulo. E avaliada atravbs dos 



subcritérios: complexidade, abrangência, isolamento e 

memória de estado. 

Complexidade- existencia de um número adequado 

(menos que 10) de caminhos básicos i451 

Abrangência- existência de um nível 

generalizaçso de forma a permitir 

flexibilidade do dados. 

Isolamento- situação em que os módulos 

adequado de 

uma maior 

tenham sido 

implementados de forma que riso seja necessario 

conhecer suas características internas. 

Memdria de estado- situaç30 em que os mbdulos, 

sempre que invocados, executem suas fungGes como se 

fosse a 13 vez, mesmo que j6 tenham sido invocados 

anteriormente. 

Modularidade psicolbgica- refere-se as caracteristicas 

do programa que o tornam ou n3o inteligível às pessoas. 

& aval iada através dos critérios: tamanho, 

simplicidade, relato de erro e documentag%o. 

Tamanho- existência de um número adequado de 

comandos por modulo (entre 30 e 60 comandos) E331. 
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Simplicidade- os m6dulos atingem seus objetivos da 

forma mais simples, satisfazendo ainda todos os 

requisitos de qualidade. 

Relato de erro- os erros s%o relatados pelo m6dulo 

que os detecta e identifica. 

DocumentagSo- a documenta~%o do m6dulo (cbdigo 

fonte) deve estar disponível, assim como os 

roteiros, dados de teste, laudos de avaliaçso e 

informaç30 de alteragGes efetuadas [143. 

Manipulabilidade- refere-se a capacidade que um programa deve 

ter a fim de que possa ser facilmente manipulado por 

diferentes pessoas. É atingido atravks dos subfatores: 

disponibilidade e rastreabilidade. 

Disponibilidade- é a característica de um programa e sua 

documentaç30 estarem atualizados e prontos para uso quando 

necess8rio. & avaliado através dos criterios: 

acessibilidade e estar atualizada. 

Acessibilidade- qualquer pessoa autorizada deve poder 

consultar os programas fontes e a documentaçCXo 

associada em sua forma mais atualizada. 

Estar atualizada- o conteQdo do programa fonte deve 

refletir as características mais recentes. 



Rastreabilidade- é a caracteriãtica de um programa e sua 

documentaç30 permitirem a procura de uma informaç30 através 

da sequência de agregag30 de detalhes de um determinado 

aspecto. É avaliada através dos critérios: localizag30 

interna, localizas30 externa e organizas30 global. 

LocalizasEio interna- existgncia de facilidades dentro 

do programa fonte, de maneira a permitir a rápida 

localiza~30 de seus elementos (procedimentos, funçtíes, 

declaragtíes, definiçnes, etc.). 

Localização externa- situagzo em que os m6dulos estejam 

implementados de forma a que se possa localizar com 

facilidade os elementos que n3o estejam ali contidos 

(por ex. funçGes externas). 

Organização de documentação- os fontes do programa e a 

documentaç30 associada devem estar organizados de tal 

forma que permitam uma fácil manipulaç%o. 

2.3.5.2- Confiabilidade conceitual de progxamas 

É atingido através dos fatores fidedignidade e integridade. 

Fidedignidade- refere-se a caracteristica que um programa deve 

ter de tal forma que este corresponda ao que foi especificado 

e projetado. avaliado atrav6s dos subfatores: precis30, 

completude e necessidade. 



Precisão- 8 a característica de um programa proporcionar a 

suficiente exatidão nos cálculos e resultados de modo a 

satisfazer a utilizas%o pretendida pelo usuário e descrita 

nos requisitos de desempenho. B atingida através dos 

critbrios: acuracia e corregso. 

Aciarácia- o programa possui este critbrio na medida em 

que os métodos numéricos usados sSo consistentes com os 

requisitos de acurácia da aplicação. 

Corresão- os resultados obtidos sSo coerentes com 

aqueles esperados pelo usuário. 

Completude- é a característica de um programa ter 

implementadas todas as fungBes específicas. É avaliada 

atraves dos critérios: completude do programa com relag%o 

aos algoritmos especificados no projeto detalhado e 

completude do programa com relaçso a norma de elaborapso de 

programas fonte de organização [ A I .  

Completude do programa com relasão aos algoritmos 

especificados no projeto detalhado- condi&o em que 

todos os algoritmos descritos no projeto detalhado 

devem estar implementados no programa. 

Completude do programa com relação a norma de 

elaboração de pxogramas fonte da organização- o 

programa deve estar implementado tendo por base a norma 

para elabora~ão de programas fonte utilizado pela 
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organizaçso (folha de rosto, códigos de 

estrutura do controle de alteraçBes, 

endentaçso, etc.). 

Necessidade- k a caracteristica de um 

identif icagso, 

criterios de 

programa ter 

implementada somente as fungBes que foram especificadas. B 

avaliado através do critkrio necessidades das funpBes 

implementadas. 

Necessidade das funsBes implementadas- somente as 

funsães imprescindíveis ao alcance dos objetivos 

definidos no projeto de arquitetura devem ser 

implementadas. 

Integridade- refere-se 21 caracteristica que um programa deve 

possuir para enfrentar situagBes hostis, dados errados ou 

agressCies. 12 atingido através dos fatores: robustez e 

seguranga. 

Robustez- refere-se a característica de um programa possuir 

meios apropriados para enfrentar situaçnes hostis, reagindo 

a elas sem perda do controle. B atingida através dos 

critkrios: tolerância a entrada de dados incorreta, 

ratificabilidade, detectabilidade da falha, recupera- 

bilidade, redundância, distintividade, reparabilidade e 

confinamento da falha. 

Toleráncia a entrada de dados incorreta- situaçao em 

que o programa 6 capaz de tolerar um grau de variagão 



na entrada de dados sem mau funcionamento ou rejeição 

( 9 0 1 .  

Rati£ícabiliãade- existencia de realimentação para o 

operador dos dados de entrada do programa de forma a 

permitir que estes possam ser posteriormente validados 

1911.  

Detectabilidade da falha- o programa & capaz de 

detecta1 desvios de comportamento esperado para o 

software, hardware e operador 1901 .  

Recuperabilidade- existencia de mecanismos que 

possibilitem a correg%o de erros pelo próprio programa. 

B o mesmo capaz de reconstruir as informaçBes na forma 

e no conteúdo desejados 1901 .  

Redundância- situação em que estejam implementadas 

c6pias funcionalmente equivalentes dos módulos 

considerados mais críticos, de tal forma que caso 

ocorra um distúrbio no módulo em operasCXo, este possa 

ser substituído por seu equivalente 1921 .  

Distintividade- situaç30 em que h6 independiancia 

temporal de ocorrencia de uma falha em módulos 

redundantes 1901 .  

geparabilidade- existgncia de mecanismos que permitam 

ao ãoftware ser reparado e retorne as condá(;Eíes de 



opera+o dentro de um especificado tempo de reparo 

í901. 

Confinaments de falha- condiG%o em que os erros que por 

ventura ocorram numa determinada regi30 do programa não 

sejam repassados para outras partes do mesmo programa 

f 4 3 1 .  

Segurança- refere-se à característica que um programa deve 

ter para evitar falhas que possam provocar cansequências 

desastrosas em termos de custo economico ou humano. $ 

atingida através dos critkrios: detectabilidade de 

viola~%o, privacidade, sensibilidade, vulnerabilidade, 

imputabilidade, confidenciabilidade e críticalidade. 

Deteetabilidade de violaçBo- exist6ncia de mecanismos 

cuja finalidade seja evitar que o dano objetivado pelo 

acesso indevido venha a ocorrer l901. 

Privacidade- existgncia de meeaniamos de proteç%o e 

controle das operagzes realizadas por um determinado 

indivíduo [911. 

Sensibilidade- existencia de indicarGes da importância 

das infoumapGes processadas 1911. 

Vulnerabilidade- condiç%o em que o programa possua a 

habilidade de tornar-se seguro a determinados tipos de 

ataque 1911. 



Imputabilidade- existência de mecanismos que garantam 

que uma entidade ou pessoa possa ser responsabilizada 

pelas suas agões E91 1 .  

C,onfidenciabilidade- existencia de mecanismos que 

garantam que a informas%o serA protegida contra 

revela~so ou colocada a disposig%o de indivíduos ou 

Órgsos riso autorizados i911. 

Criticalidade- possibilidade de poder determinar as 

consequências de determinadas falhas que por ventura 

ocorram e que afetem o funcionamento do programa [ 4 8 1 .  

2.3.5.3- Confiabiliãade da utilizarão de programas 

É atingido atravks dos fatores manutenibilidade, operaciona- 

lidade, portabilidade, avaliabilidade, reutilizabilidade, 

eficigncia e rentabilidade. 

Manutenibilidade- 6 a característica de um programa permitir a 

introdu~%o de alteragUes, após ter sido inicialmente definido, 

desenvolvido e aceito como operacional. 13 avaliado atravbs dos 

subfatores: auto-descrigso, alterabilidade e consistência. 

Auto-descrigão- refere-se A caracteristica que um programa 

deve ter de forma que o leitor do código fonte possa 

determinar seus objetivos, restrições, entradas, saídas, 

componentes e o estado da reviãso. avaliada atravks dos 
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critbrios: objetivos do módulo, E/S do mbdulo, 

procedimentos do módulo e tabela de revi530 t 4 1 .  

Objetivoâ do mbdulo- existência de identificaç30 dos 

objetivos dos módulos, submódulos, subrotinas e 

procedimentos no inicio de cada um deles. 

E/S do módulo- ãituaç30 em que sejam identificadaa e 

comentadas todas as entradas e saídas do módulo. 

Estrutura do móduls- condiçEXo em que é descrita 

suscintamente no inicio do programa a estrutura (em 

pseudocódigo) correspondente às funç6es a serem 

desempenhadas pelo mesmo. 

Tabela de revisso- existencia de tabela de controle de 

alteragges para cada mbdulo. 

Alterabilidade- refere-se à característica que um programa 

deve ter de forma a facilitar a incorgoraç30 de 

modificaçães. É avaliado atravbs dos critbrios: alteragso 

para evoluq30 e alteras30 para correg%o. 

Alterasão para evolução- o programa deve ser 

implementado levando em conta possíveis melhorias e 

evolus5es de tal forma que estas sejam mencionadas na 

documentaç3o e no programa fonte. 
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Alteração para eorre$ío- o programa deve ser 

implementado utilizando técnicas de instrumentasSo, 

Consistência- refere-se 01 característica que um programa 

deve ter de forma a apresentar uma notas30 uniforme para os 

ãímbolos utilizados. B avaliado através dos critkrios: 

consistência interna e consistência externa. 

Consistência interna- o programa possui este critkrio 

na medida em que n?io existam conflitos entre os nomes 

das referencias, representaç0es de dados, variAveis, 

etc. dentro de um mesmo m6dulo 141. 

Consistência externa- o programa possui este critério 

na medida em que n3o existam conflitos entre a forma em 

que sbo implementados os módulos, os protocolos 

utilizados para as chamadas de £uns20 e os 

procedimentos padronizados para estes aspectos [ 4 1 .  

Operacionalidade- é a caracter ist ica de um programa ser 

oportuno e ameno ao uso, facilitando a comunica~So com o 

usu8rio durante todo o tempo que este precisar. 12 avaliado 

através do subfator amenidade ao uso. 

Amenidade ao uso- refere-se A capacidade do programa 

apresentar os resultados esperados oferecendo sentimentos 

de satisfa&o e confiança ao usuario que o utiliza. B 

avaliado através dos critérios: facilidade de aprendizado, 



facilidade de utilizas80, apresentaçbo, verbosidade e 

seles30 de auxilio. 

Facilidade de aprendizado- existência de fungzes de 

exemplo e de demonstras30. 

Facilidade de utilização- o programa 8 implementado 

levando em conta aspectos que facilitem a manipulaç80 

do mesmo pelo usuArio atravks da utilizas30 de recursos 

tais como, ttmouse~~, caneta ótica, mesa digitalizadora 

ou dispositivos semelhantes. 

Apresentasão- utilizaçbo de interfaceã gr6ficas e 

outras características que facilitem a apresentas30 das 

inf ormagzes. 

Verbosidade- disponibilidade para que o usuário possa 

estabelecer o nivel de detalhamento das infowmaçBes que 

lhe ser30 apresentadas (erros, advertências, 

intervençges, etc) . 

Seíeção de auxílio- disponibilidade para o usuario, no 

momento em que ele desejar (via tecla de fung%o, por 

exemplo), da descriç.80 dos procedimentos, 

características e informasDes que possam servir para 

seu auxilio. 

Portabilidade- 6 a caracteristica de um programa poder ser 

operado de maneira facil e adequada em configuraçfies de 



equipamentos diferentes da original. É avaliado através dos 

subfatores: independencia de ambiente, csnfigurabilidade, 

adaptabilidade e linguagem de implementaç%o. 

Independência de ambiente- refere-se a característica de um 

programa n30 conter restrigfies quanto a aspectos de 

software e de hardware. É avaliado atravks dos critérios: 

independgncia de software e independência de hardware. 

Independência de software- possibilidade de execuç%o do 

programa em diferentes ambientes de software. 

Independência de hardware- possibilidade de execuc$5o do 

programa em diferentes ambientes de hardware. 

Configurabilidade- refere-se A caracteristica que um 

programa deve ter de forma a facilitar a alterap%o de suas 

características dentro de um mesmo ambiente. 

Adaptabilidade- refere-se à capacidade que um programa deve 

ter de forma a facilitar a alteras20 de suas 

caracteristicas entre varias ambientes. É avaliada através 

dos critérios: coes%o, acoplamento e organizapCTo da 

documentaç30. 

CoesSo- ver subfator modularidade. 

Acoplamento- ver subfator modularidade. 
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Organização global- ver subfator rastreabilidade. 

Linguagem de implementas%o- refere-se característica de um 

programa ser implementado tendo por base uma linguagem 

padronizada e que facilite o transporte para outros ambientes. 

12 avaliado atravks dos critkrios: comunalidade da linguagem de 

programação, existência de biblioteca padrão de E/S e 

linguagem de programação padronizada E41. 

Comunalidade da linguagem de programa+o- cond i $30 onde a 

linguagem utilizada na implementaç3.0 do programa está 

disponível em outros ambientes de operaçso. 

Existência de biblioteca padrao de E/S- situaç20 em que 

seja utilizada uma linguagem que possua uma biblioteca de 

funsBes para manipula@?io de E/S, com característica de 

implernenta~30 interna, transparentes para o usu6rio. 

Linguagem de programaçSo padronizada- existencia de uma 

linguagem com padr3.o definido em norma. 

Avaliabilidade- é a característica de um programa que retrata 

a facilidade em verificá-lo de modo a assegurar a execup30 da 

função que lhe cabe. avaliado através dos subfatores: 

verificabilidade e validabilidade. 

Verificabilidade- é a característica de um programa poder 

ser facilmente avaliado com relação a forma de sua 



apresentas30. É atingido através dos critérios: 

documenta&o e organizasão da documentas30. 

Documentagão- ver subfator modularidade. 

Organização da documenta+s- ver 

rastreabilidade. 

subf ator 

Validabilidade- é a caracteristica de um programa poder ser 

facilmente avaliado dentro de um processo finito e 

economicamente viavel, com relação ao que foi projetado. B 

atingido através dos critérios: complexidade do fluxo do 

programa, simplicidade do cbdigo, efetividade dos 

comentários, legibilidade da linguagem, localizag30 interna 

e localizas30 externa 141. 

Complexidade do fluxo do programa- ver subfator 

clareza. 

Simplicidade do c6digo- ver subfator concis%o. 

Efetividade dos comentários- ver subfator estilo. 

Legibilidade da linguagem- ver subfator estilo. 

Localizagão interna- ver subfator rastreabilidade. 

Localizarão externa- ver subfator rastreabilidade. 



Reutilizabilidade- 4 a característica de um programa em ter 

suas funçGes desenvolvidas de maneira a permitir sua 

reutilizas%o parcial ou total em outras aplicaçGes. d avaliada 

atravks dos subfatores: modularidade, generalidade e 

independência da aplicasao. 

Modularidade- ver fator legibilidade. 

Generalidade- refere-se A característica que um programa 

deve ter de forma que seus módulos tenham o minimo possivel 

de restriçGes no que concerne a tipos e quantidade de 

dados. 12 avaliada atravks dos critkrioç: independência de 

volume de dados e independência de tipos de dados. 

Inãepend$ncia de volume de dados- inexistência de 

limitagííes por parte do programa no que concerne ao 

tratamento de quantidades maiores ou menores que o 

previsto. 

Independência de tipos de dados- capacidade do programa 

de operar com os diferentes tipos de dados disponíveis 

na linguagem utilizada. 

Independhcia de aplicasao- refere-se a característica que 

um programa deve ter para que os algoritmos utilizados na 

irnplementas30 de uma determinada £uns30 permitam que possa 

ser reaproveitado em outras aplicas5es. B avaliado através 

dos critérios: independência do esquema de gerenciamento do 



banco de dados e exist&ncia de padroniza&o para a 

descrig%o dos dados utilizados E 4 1 .  

Independência do esquema de gerenciamento do banco de 

dados- inexistgncia de restriçOes a referências 

especificas feitas ao banco de dados utilizado. 

Existência de padronizasão para a descrisão dos dados 

utilizados- exist&ncia de descriçGes de como os dados 

s%o produzidos, compostos e utilizados. 

Efie:i$ncia- é a característica de um programa realizar suas 

funqcies sem desperdício de recursos. avaliada atraves dos 

subfatores: eficitsncia de armazenamento e eficiência de 

execugSo í 4 1 .  

Eficiência de armazenamento- refere-se A característica de 

um programa utilizar adequadamente a membxia disponível. B 

avaliado atravks dos critkrios: otimizasso do armazenamento 

e duplícidade de dados. 

Otimização do armazenamento- condisse em que sejam 

previstas e utilizadas as características de otimizasso 

de armazenamento disponíveis na linguagem de 

programaç%o utilizada. 

Duplicidade de dados- inexist&ncia de redundancia de 

informa~Bes. 



Eficiência de execur;ão- refere-se & característica de um 

programa executar suas esperadas funsnes dentro do menor 

tempo possível. É avaliado através dos critérios: 

sobrecarga do sistema, sobrecarga de entrada e saida. 

Sobrecarga do sistema- inexistência de perda de tempo 

no processamento de fungBes que n%o estejam diretamente 

relacionadas com a obtens%o do resultado desejado. 

Sobrecarga de entrada e ãaida- condig%o em que B baixo 

o tempo gasto pelo programa na espera do término de 

funsBes que dependem de operaçBes de entrada e saída. 

Rentabilidade- 6 a característica de um programa possuir 

relas3o custo/benefício aceitável. É avaliada atravks dos 

subfatores: comercializag%o, mercado e lucratividade. 

Comercialíza~ão- refere-se As características e recursos 

necessários pela organizaç30 para comercializar e 

distribuir o programa. $ avaliado através dos criterios: 

recursos financeiros, recursos t&cnicos e recursos de m3o 

de obra. 

Recursos financeiros- existência de disponibilidade 

financeira para comercializar o programa. 

Recursos tecnicos- a m3o de obra disponível esta 

tecnicamente capacitada para comercializar o programa. 



Recursos de mSo de obra- existQncia de m%o de obra 

suficiente para comercializar o programa. 

Mercado- refere-se As características existentes no mercado 

que afetem as vendas do programa. É avaliado através dos 

critkrios: concorrência, usuArios alvo, tempo de 

obsolescência e aderência aos padrGes. 

Concorrencia- viabilidade de comercializaç%o do 

programa tendo em vista a existência de produtos 

funcionalmente equivalentes na mesma faixa de pregos. 

Usuarios alvo- existência de usuArios em n6mero 

adequado e em condigGes de adquirir o produto. 

Tempo de obsoleãc$ncia- situas%o em que o tempo de 

obsolescência do produto B suficiente para remunerar o 

capital investido. 

Aderência aos padrões- inexistência de características 

que possam inviabilizar a compra do programa por 

determinados usuArios, devido ao n3o atendimento a 

padrGes estabelecidos. 

Lucratividade- refere-se as caracteríãticas do programa com 

relaçso ao retorno financeiro, vantagens e benefícios 

advindos de sua comercializag~o. B avaliado atravgs do 

critério taxa de retorno. 



Taxa de retorno- situação em que a taxa de retorno do 

investimento feito no produto seja superior a taxa 

minima de atratividade. 

2.4- Estíma$4o da confiabilidade 

A confiabilidade de ãoftware 6 definida em termos estatísticos 

como Ira probabilidade de falha de operação de um programa em 

um determinado ambiente durante um especificado período de 

tempoff 1231 .  Como exemplo, tomemos um programa cuja estimativa 

de confiabilidade d igual 0.95 em 8 horas de processamento 

real. Se tal programa for executado 100 vezes e necessitar de 

8 horas para a sua execugso, o mesmo estaria pronto para 

operar corretamente (sem falhas) em 95 vezes do total de 100. 

Uma estimativa precisa da confiabilidade do software 6 

necessAria durante a fase de testes e validas30 para avaliar 

se s produto 6 aceit6vel e comporta-se como esperado no seu 

ambiente operacional. 

Segundo Silva i223 a estimação da confiabilidade sc5 d viave1 

atravcis da realizas30 de testes, muito embora a pratica atual 

mostre insufiaiências devido a uma falta de base para gerar 

casos de testes aleatbrios. Naturalmente, a atividade de 

estimas30 ser6 fortemente influenciada pelos tipos de teste e 

tempo gasto para realiz6-10s. Esta atividade depende 

fundamentalmente que o ambiente de testes represente fielmente 

o ambiente de operaç%o, o que implica num cuidadoso 

planejamento, envolvendo a estimativa dos recursos necessarios 



para a realização dos testes e o custo associado a este 

planejamento 1151. 

Modelos estatísticos vêm sendo utilizados largamente em 

indústrias fabris h6 muitos anos como uma poderosa ferramenta 

para o controle da qualidade. Ainda não têm sido usados na 

indústria do software por que sua utilidade n%o tem sido bem 

compreendida. 

Estatisticamente, testar um programa 6 equivalente a 

determinar a proporçso de saídas defeituosas no total de 

saídas que o programa pode gerar. O número total de saídas, de 

qualquer programa não trivial, vai de um número muito grande 

até infinito. Tais resultados formam uma populasão infinita, 

que 6 a base do estudo estatístico. As maiores vantagens em 

usar o mktodo estatístico são as seguintes: 

a) Níveis de confiabilidade numéricos, tais como 95%, podem 

ser impostos a fim de que, quando tal nível for atingido, a 

atividade de teste possa ser dada como concluída. Este nível 

de confiabilidade depende da disponibilidade de recursos. 

Quanto maiores, mais alto o nivel. 

b k eficiente e poderoso. 5% dos esforços em se testar podem 

remover 95% dos erros de um programa (pode-se necessitar 95% 

de esforços em teste para remover os restantes 5%). 

c) E? aplicAvel a programas de diferentes tipos, sejam eles 

científicos, de tempo real, comerciais, grandes ou pequenos. 



d) Em muitas aplicaçzes, o teste pode ser completamente 

automatizado, da geras30 dos casos de teste at6 a analise dos 

resultados. 

Segundo Myers 1431, de todos os problemas que envolvem o 

gerenciamento de um projeto, talvez o mais significativo deles 

seja o que se refere com o controle do número de erros 

remanescentes em um programa. Este dado n%o só seria uma 

razoável ajuda para se determinar quando devemos parar a 

execuç30 dos testes, mas tambem uma facilidade para se estimar 

os custos de manuten~30 depois que o programa for colocado em 

operas%o, estimar a sua confiabilidade e o tempo médio até 

falhar. 

Devido a quase inexistência de formas de medidas que possam 

nos informar acerca da evolug30 do projeto, torna-se dificil 

estimar seu estado e quanto tempo mais ser6 preciso para 

terminar o trabalho. Entretanto, alguns métodos podem ser 

utilizados para resolver este problema: uma forma 6 recorrer 

ao número de linhas de código escritas e estimar o número 

total de linhas de código no final do projeto;.outra forma é 

utilizar o namero de linhas de código corrigidas e por Último, 

utilizar o número total de erros removidos do programa 1 4 6 1 .  

A seguir, temos um exemplo dos três métodos. 
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Fig. 11.9 

Estimativa do número total de linhas de cbdigo no 

final do projeto ao longo do tempo 

Fonte: 1461 
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Fig. 11.10 

Estimativa do número acumulado de linhas de cbdigo 

corrigidas ao longo do tempo 

Fonte: [ 4 6 1  



F i g .  11.11 

Número acumulado d e  e r r o s  removidos  a o  l o n g o  d o  tempo 

F o n t e :  1 4 6 1  

Uma vantagem c l a r a  d o  t e r c e i r o  mktodo 6  que ,  a  medida e m  q u e  

o s  e r r o s  s % o  remov idos ,  a  c u r v a  d e  e s t i m a t i v a  comesa a  s e  

a p r o x i m a r  d a  a s s i n t o t a  h o r i z o n t a l  ( e s t i m a t i v a  d o  nbmero t o t a l  

d e  e r r o s  do  p r o g r a m a ) .  E v i d e n t e m e n t e  t a l  a s s i n t o t a  n8o 

r e p r e s e n t a  a remoçbo d e  t o d o s  o s  e r r o s  e  s i m  d o s  e r r o s  que  

podem ser d e t e c t a d o s  com o s  mktodos d e  t e s t e  u t i l i z a d o s .  
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Para estimar o número. de erros no programa pode-se, 

primeiramente, compar6-10 com programas similares j6 

desenvolvidos e supor que o número de erros é aproximadamente 

igual. A forma da curva de detecs%o de erros pode, tambbm, 

mostrar se o projeto ser6 ou n3o bem sucedido (Figura 11.12). 

TOTAL DE DEFEãTQS 

I L PICe DA TAXA O€ 
CPETECÇÃO 
L 

Fig. 11.12 

Taxa de detecg%o de erros ao longo do tempo 

Fonte: [ 4 8 1  

Outra forma de avaliar se o projeto ser& bem sucedido é 

atravks do estudo da curva de crescimento da confiabilidade. A 

Figura 11-13 apresenta três exemplos, caracterizando 

diferentes comportamentos em termos de tendência a maturaçso. 



Fig. 11.13 

Curva de crescimento da confiabilidade 

Fonte: r 4 7 1  

Desde o inicio dos anos 70 vhrios modelos matemAticos para o 

chlculo da confiabilidade de software v&m sendo propostos. 

Musa E151 descreve tais modelos da seguinte maneira: ttModelos 

de confiabilidade de software s%o utilizados para caracterizar 

e predizer o comportamento futuro do produto para gerentes e 

engenheiros". Portanto, a estimag%o de confiabilidade tende a 

se tornar um poderoso instrumento tanto para a gerência quanto 

para os projetistas de software. 



Antes que um dado modelo seja escolhido, deve haver uma 

perfeita compreensão dos fundamentos básicos, termos e 

conceitos utilizados em cada um dos modelos de confiabilidade 

propostos na literatura. Esta experiência é fundamental para 

que decisnes inteligentes possam ser tomadas em aplicaçses 

pr6ticas. Por exemplo, qual o modelo a ser utilizado num 

sistema distribuído ou baseado em multiprocessadores? Um 

estudo detalhado sobre os modelos de confiabilidade de 

software e suas aplicasses pode ser encontrado em [151. 

O modelo de estimag30 da confiabilidade escolhido tem como 

funçso, a partir das informagões de falhas, ajudar a responder 

a três questões gerenciais relacionadas com o " s t a t ~ s ~ ~  do 

projeto e seu cronograma: 

a) O programa está pronto para ser liberado? 

b) Quando o programa estar6 pronto para ser liberado? 

C) Devemos regressar a uma versso anterior (se a atual n30 

corresponder As expectativas)? 

A escolha do modelo depende de v6rios fatores. Musa recomenda 

que sejam utilizados os seguintes critkrios de selegso: 

Validade preditiva- refere-se A capacidade do modelo em 

predizer o comportamento futuro das falhas, a partir dos 

comportamentos presente e passado. 



Capacidade- refere-se à habilidade do modelo em estimar com 

acuracia satisfatbria a confiabilidade atual, a data ern que a 

confiabilidade especificada será alcançada e os requisitos de 

custos, recursos humanos e materiais necess$rios a fim de que 

o objetivo seja alcançado. 

Qualidade das hipdteses- refere-se A capacidade em que as 

hipóteses sejam confirmadas através dos dados obtidos, caso as 

mesmas possam ser testadas. Caso contrario, as hipóteses devem 

ser dadas como plausíveis ou n80 sob o ponto de vista de sua 

consistência com relaç80 aos conceitos da Engenharia de 

Software. 

Aplicabilidade- refere-se avaliação de modelo segundo o grau 

de aplicabilidade em relaçso a diferentes produtos de 

software, que variam em tamanho, estrutura e funcionalidade. B 

desej6vel que o modelo possa ser aplicado em diferentes 

ambientes de desenvolvimento e operação, além de poder ser 

utilizado em diferentes fases do ciclo de vida. 

Simplicidade- o modelo deve ser simples com relasão a três 

aspectos : 

a) de baixo custo para coleta de dados necessários a atender 

as particularidades do modelo; 

b) a nível conceitual, de forma que os projetistas de software 

n%o necessitem de um profundo conhecimento matemkttico para 

compreender o modelo e suas hip6teses; 



c) fAcil no sentido de poder ser implementado como um programa 

automatizado de maneira a se tornar uma ferramenta gerencial e 

de engenharia. 

A fim de modelar a estimação da confiabilidade de software, 

primeiro devemos considerar os principais fatores que a 

afetam: geração da falha, remosão da falha e o ambiente. A 

geração da falha depende fundamentalmente das características 

de codPficaç%o do programa (por exemplo o tamanho) e das 

caracteristicas do processo de desenvolvimento tais como, 

tecnologia, ferramentas utilizadas, nível de experiência da 

equipe de projeto, etc. 

12 importante observar que o código pode ser desenvolvido para 

adicionar novas facilidades ou remover falhas. A remos30 de 

falhas depende do tempo, perfil operac.iona1 e qualidade da 

atividade de reparo. O ambiente depende do perfil operacional. 

Desde que alguns dos fatores s%o probabilísticos por natureza 

e dependem do tempo, os modelos de confiabilidade podem ser 

caracterizados como processos aleatórios. Tais modelos podem 

ser divididos em duas grandes categorias: 

a) Modelos que s%o fung%o do tempo cronoldgico; 

b) Modelos que s%o £uns30 do tempo de processamenta real 

(tempo de execug%o da U C P ) .  



Musa advoga que os modelos baseados no tempo de processamento 

mostram melhores resultados. A1Bm das duas categorias 

mencionadas, podemos, também, encontrar na literatura modelos 

derivados da confiabilidade de hardware e modelos baseados na 

disseminaçSo de erros. O primeiro trabalha sobre as seguintes 

hipóteses: 

a) O tempo de depurasão entre a ocorrgncia de erros tem uma 

distribuis30 exponencial com uma taxa de ocorrencia de erros 

que é proporcional ao número de erros remanescentes. 

b) Cada erro descoberto B imediatamente removido, diminuindo o 

número do total de erros de 1. 

c )  A taxa de falhas entre erros t5 constante. 

Segundo Pressman r 3 8 1  a validade destas hipbteses pode ser 

questionada. CorresBes realizadas podem, inadvertidamente, 

introduzir novos erros, invalidando a segunda hipótese. 

A segunda categoria (dis~ernina~ão) pode ser utilizada na 

pratica como indicador do poder de detecçso de erros de um 

conjunto de casos de testes. O programa sofre uma contaminação 

por um conhecido e calibrado conjunto de erros. Apbs a 

realizaçSo de testes, pode-se estimar a quantidade total de 

erros originais a partir da relação obtida entre o total de 

erros disseminados e os erros disseminados encontrados. 
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Segundo Muãa i151 a maioria dos modelos para estimagso da 

confiabilidade propostos na literatura se divide em sete 

grandes grupos - classe exponencial, classe de Weibull, classe 

Pareto, familia geométrica, familia linear inversa, familia 

polinomial inversa e familia potencia. Os modelos pertencentes 

a estes grupos podem ser classificados em termos de cinco 

diferentes atributos: 

a) Dominio do tempo- tempo de calendArio ou tempo de execus%o 

(CPU). 

b )  Categoria (finita ou infinita)- O número de falhas que 

podem ser encontradas em um tempo infinito pode ser finito ou 

infinito. 

C) Tipo- distribui~ão do nhmero de falhas encontradas em um 

tempo t. 

d) Classe (somente categoria finita de falhas) 

funcional da intensidade de falhas em termos do tempo. 

e) Familia (somente categoxia infinita de falhas) 

funcional da intensidade de falhas em termos do 

esperado de falhas encontradas. 

forma 

forma 

número 

O esquema de classificas%o adotado e apresentado a seguir foi 

desenvolvido por Musa e Okumoto i931 para os modelos de 

confiabilidade de software. A adog%o deste esquema para a 

classificaç%o dos modelos foi escolhido por poder diferenciar 
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duas categorias diferentes e pela melhor simplicidade 

analitica e significado fisico. I 

As tabelas 11.9 e 11.10 apresentam o esquema de classificagão 

proposto. 

Classe 

Exponencial 

Weibull 

Pareto 

Gamma 

Poisson 

Musa i341 
Moranda i521 
Schneidewind 
E 77 1 
Goel- 
Okumoto i781 

Yamada-Ohba- 
Osaki i831 

Tipo 

Binomial 

Jelinãk- 
Moranda 

Shooman 

Schick- 
Wolverton [ 81 1 
Wagoner i731 

Schick- 
Wolverton i491 

Littlewood 
[ 82 I 

Tab. 11.9 

Outros tipos 

Goel- 
Okumoto E591 
Musa [791 
Keiller- 
Littlewood 
i801 

Modelos de categoria finita de falhas 

Fonte: 1151 



Como pode ser visto, a maioria dos modelos propostos na 

literatura se baseiam na categoria de falhas finita. Poisçon e 

Binomial s%o os mais importantes tipos. As referr2ncias 

apresentadas junto aos modelos fornecem uma descri~30 

detalhada dos mesmos. Os vazios encontrados nas Tabelas 11.9 e 

11.10 n3o implicam em que no futuro tais modelos possam ser 

desenvolvidos, jB que algumas combinaçBes de família e tipo ou 

classe e tipo podem ser impossiveis. 

Tab. 11.10 

Modelos de categoria infinita de falhas 

Fonte: i151 



A seguir segue uma descrição resumida dos principais modelos 

de estimação da confiabilidade propostos na literatura. 

2.4.1- Modelo de dissemina+o E461 r721  

Este modelo 8 um melhoramento da tkcnica usada para estimar o 

número de indivíduos em uma população, Dada uma populaç%o N 

com caracteristicas definidas e outra Nt diferente, se 

adicionarmos Nt em N e assumirmos que n%o existe diferença na 

dispersão, uma amostra retirada da populaçzo NttN, dever6 

conter, na mesma propor~30, nttn. Logo, podemos concluir que: 

A equaç3o acima pode ser resolvida para uma estimativa de N em 

termos de quantidades conhecidas de Nt, n e nt. 

Por analogia podemos considerar: 

N= número de erros no inicio do processo de correção 

(desconhecido 1 

Ns = Nt = número de erros disseminados (desconhecido para o 

depurador ) 

n = nomero de erros não disseminados encontrados apbs um 

período de correção T 



nt = ns = número de erros disseminados encontrados ap6s um 

periodo de correçso T 

Logo: 

A maior dificuldade deste método e a criagso de erros reais a 

serem disseminados no programa. Uma nova técnica baseada na 

anterior foi proposta por Hyman [721, e baseia-se no trabalho 

de dois programadores trabalhando independentemente na 

correção de erros e sendo avaliados depois de algumas semanas 

por um terceiro programador. 

h n 
Por analogia com a equaç%o N = --- Ns, temos: 

onde, 

T = tempo de desenvolvimento em meses 

Bo = número de erros no programa (T = 0) 

B1 = número de erros achados no programa pelo programador 1 no 

intervalo O < -c < TI 

b, = número de erros que o programador 2 achou no mesmo 

intervalo anterior e comuns aos achados pelo programador 

1 

bl = número de erros independentes achados pelo programador 2 

em rela&o ao programador 1 
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B2 = bc + ba = número de erros achados pelo programador 2 

h 

*o 
Var Bo = ---- 

b c 

~ p o s  a realizaç30 de transformasnes bas eadas na teoria 

estatística, obtemos: 

Como exemplo, suponhamos que existam 100 erros em um programa, 

com o programador 1 achando 55 e o programador 2 achando 25, 

sendo que 10 erros 530 comuns. 

EntZo, aplicando as fbrmulas anteriores obtemos uma estimativa 

de um total de 139 erros no programa, o que caracteriza uma 

acur6cia de 39%. 

2.4.2-  Modelo de Schick-Wolverton [ 4 9 1  C501 1511  

Este modelo calcula a estimativa de confiabilidade e a 

estimativa do tempo total necesçario para achar todos os ersoç 

restantes. Baseia-se na seguinte £uns30 Hazard: 

onde, 



0 = uma constante de proporcionalidade que representa a área 

sobre a curva de probabilidade. 

N = número de erros iniciais presentes no programa. 

ti = i-ésimo intervalo de tempo de correçso, ou seja, o 

intervalo entre o i-ésimo e o i-ésimo - 1 erro 

descoberto. 

As hipdteses do modelo sao: 

a) O tempo total gasto durante a depuraçao do programa tem uma 

distribuiç30 de Rayleigh; 

b) A taxa de falhas é proporcional ao número de defeitos 

remanescentes e ao tempo gasto na depuraç%o do programa; 

C) Cada defeito descoberto é imediatamente corrigido, portanto 

reduzindo o n~mero total de defeitos de um. 

Confiabilidade: 

Tempo total necessaria para achar todos os defeitos restantes: 
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onde n é o nhmero acumulado de erros achados até esta data. 

Desvio padr%o: 

MTTF ("Mearn time to failure" - tempo mkdio até falhar): 

Obs. Ver item 2.4.21) 

2.4 .3-  Modelo modificado de Schick-Wolverton 1581 1511 

Segue o mesmo principio do modelo anterior, exceto que a taxa 

de defeitos descobertos é constante durante o intervalo de 

tempo e 4 p.roporeiona1 ao número de erros remanescentes e 

posteriores ao i-ésimo intervalo de tempo e ao total de tempo 

previamente gasto em testes. 

Funçso Hazard: 

 ti) = @ (N-ni-1) (Ti-1 t ti/S) 

onde, 

ni-1 = número acumulado de erros observados durante o 

i-Bsimo - 1 intervalo de tempo. 

Ti-1 = tempo acumulado gasto para a corre920 de erros durante 

o i- &simo intervalo. 
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Os. restantes parâmetros seguem a mesma def inig30 do modelo 

anterior. 

Csnfiabilidade: 

2.4.4- Modelo de Poisson geomktrico Jelinski-Moranda 1521 1531 

Este modelo utiliza as infcirmagSes relativas As falhas de 

ãoftware de uma forma sumaria (número de erros detectados em 

um perdodo fixo de tempo), senda que a taxa de detecgão 6 

assumida como constante durante um periodo fixo de tempo. 

PunçSo Hazard: 

 ti) = Ak i -1 

2.4 .5 -  Modelo De-Eutroficac$So Jelinski-Moranda 1501 E511 1521 

Este modelo calcula uma estimativa de confiabilidade e do 

menor tempo ate falhar. Ele assume que existem N defeitos no 

programa no inicio dos testes, cada uin deles independente dos 

outros e com a mesma probabilidade de causar uma falha durante 

os testes. 

Funç3s Hazard : 



onde, 

N = número total de erros iniciais 

@ = constante de proporcionalidade 

ti = i-ésimo intervalo de tempo de depura920 

Confiabilidade: 

onde, 

n = número de erros achados at& o presente momento 

MTTF : 

Este modelo fornece também, uma estimativa para o tempo total 

necessario para achar todos os erros remanescentes (TDRE) e o 

desvio padrso desta estimativa (STD). 

N-n 
TDRE = C 

STD = 
i=l 



2.4 .6-  Modelo Geométri'co De-Eutroficação Jelinski-Moranda C501 

C511 1521 C531 

Similar ao modelo descrito anteriormente, entretanto, assume 

que a taxa de falhas entre erros sucessivos forma uma 

progressso geométrica e que o n6mero inicial de erros é 

infinito. 

Função Hazard: 

onde, D e K são constantes calculadas com relação à taxa de 

detecção de erros. 

Confiabilidade: 

R(ti) = exp (-DK" ti) 

MTTF : 

2.4.7- Modelo GeométrBco modificado De-Eutrofica~So L521 r531 

Este modelo é uma modifica~ão do modelo anterior e assume que 

mais do que um erro pode ser achado durante um determinado 

periodo de correção. 



Fun&o Hazard: 

onde, 

ni = número acumulado de erros achados no i-6simo intervalo de 

tempo 

Confiabilidade: 

n 
R(ti) = exp [-DK m t i l  

2.4.8-  Modelo de crescimento da confiabilidade C501 i511 

Estima a confiabilidade baseando-se no sucesso/falha dos dados 

coletados em uma sequência de est6gios de teste. 

Confiabilidade: 

onde, 

R ( k )  = confiabilidade durante k-ésimo estágio 

R(u) = R ( k )  quando k tende ao infinito 

A = parâmetro de crescimento 

R(u) e A são calculados usando a estimativa de mínimos 

quadrados. 



onde, 

S ( k )  = número de sucessos para o k-&simo grupo 

n(k) = número de testes para o k-&simo grupo 

N = número total de estágios. 

2.4.9-  Modelo exponeneial de Shooman C501 1511 C541 1551 C561 

1 57 1 

Este modelo assume que o tempo até falhar tem uma distribuiç%o 

de probabilidade da forma: 

f(t) = Aexp [-Atl 

onde t é o tempo de operaç%o do sistema, medido desde a 

ativaçso inicial e A (uma constante) é a forma assumida para a 

funçBo Hazard z(t). O número total de erros remanescentes no 

programa depois de um tempo de depuração "T" e normalizados 

com relaríÍ%o ao número total de instruçcíeç em linguagem de 

mAquina 6: 

e r b )  = (E111 - e C h )  
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Erros acumulados e taxa de erros: 

Se E, (t) representa o número de erros removidos no intervalo 

O a T, temos: 

Obs. r ( ~ )  = taxa de erros removidos 

p ( ~ )  = taxa de erros normalizada 

I T  = nomero total de instru~ões em linguagem de 

maquina 

7: = meses gastos na corre+o de erros 

Na Figura 11.14 podemos ver quatro exemplos em termos de taxa 

de erros normalizada. 



Fig. 11.14 

Exemplos de taxa de erros normalizada 

Fonte 1 4 6  1 

Desde que estamos mais interessados num total normalizado de 

erros removidos do que no número atual Er(') , definimos 
ent3o: 

e ( - c )  = curva normalizada de erros acumulados, que t2 a Area 

sobre a curva p ( - c ) .  Logo: 
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Abaixo temos um exemplo da curva e(~): 

Fig. 11.15 

Curva e ( ~ )  

Fonte: r461 

Modelo exponencial de erros removidos: 

Assumindo que a taxa de detecsão de erros mostrada a seguir: 

6 em qualquer período, proporcional ao número de erros 

restantes no programa (Er (T) 1 ,  e que todos os erros detectados 

são imediatamente corrigidos, entso: 



Se o  número d e  e r r o s  g e r a d o s  (Eg(7:)) d u r a n t e  o  p r o c e s s o  d e  

cor reç2 io  f o r  z e r o ,  o  q u e  r e s t a  é a q u a n t i d a d e  d e  e r r o s  no 

i n i c i o  menos a  q u a n t i d a d e  que  f o i  r emov ida .  Logo: 

D i v i d i n d o  t o d o s  o s  t e r m o s  p o r  IT,  temos ;  

A i n t e r p ~ e t a ~ s o  d e s t a  e q u a ç s o  e  m o s t r a d a  na  F i g u r a  1 1 . 1 4 .  Mas: 

R e l a c i o n a n d o  a t a x a  d e  d e t e c ç s o  d e  e r r o s  com o  número d e  e r r o s  

r e s i d u a i s ,  ob temos  a  t a x a  d e  e r r o  e x p o n e n c i a l :  



Como podemos ver na Figura 11.14, muitas curvas de taxa de 

correçXo mostram um inicial incremento nos primeiros meses e, 

em alguns casos, um "plateauW no meio do tempo de correção. 

2.4 .10-  Modelo de Shooman e Natarajan C581 

Neste caso os modelos de confiabilidade de Shooman e de 

Jelinski-Moranda SEIO estendidos para considerar a 

possibilidade de geras30 de erros durante o processo de 

correção. A equaçso básica 6: 

onde n(t) & o número de erros, rg(t) a taxa de gera~%o de 

erros, e rc(t) a taxa de correçXo, como função do tempo de 

depuração t. 

2.4.11- Modelo de Weibull E501 C511 C731 

Estima a confiabilidade e o menor tempo at& falhar utilizando 

a função Hazard abaixo: 

onde, 

71 = parametro de forma 

õ = parametro de escala 

t = tempo 



Confiabilidade: 

R(t) = exp 1-(t/õln1 

MTTF : 

= [ d r W ( l / u )  1 7 s  

onde r é a funG%o gamma 

2.4.12- Modelo Bayesiano de Goel e Okumoto 1591 

Um modelo estoc&stico é desenvolvido para falhas de software 

onde a remoç30 de erros n80 pode ser feita com eficacia. 

Fórmulas para o c6lculo da confiabilidade e diversas outras 

métricas s3o apresentadas na referência 1591. 

Funçso Hazard: 

pdf (funçso de distribuiç2io da probabilidade) do tempo ate a 

próxima falha: 

fi(t) = i~e-iAt 

cdf (£uns80 de distribuiçso cumulativa): 

Taxa de falhas: 



2.4.13- Modelo Bayeçiano de Littlewsod e Verrall 1601 i611 

Este modelo é aplicável durante as fases de teste e opera~ão. 

Uma regra de reparo 12 apresentada de tal forma que as medidas 

de confiabilidade podem ser desenvolvidas levando em conta as 

incertezas inerentes ao processo de reparo. Segundo este 

modelo os tempos entre falhas seguem uma distribuição 

exponencial, mas o pardmetro de sua distribuição é tratado 

como vari6vel aleat6ria com uma distribuigSo gamma. 

Funç%o de Distribuigão da Probabilidade: 

2.4.14- Modelo de Shooman e Trivedi-Markov 1621 1631 

Um modelo markoviano B proposto com a funç%o de estimar e 

predizer o n6mero mais prov6vel de erros que ir30 ser 

corrigidos como fun~ão do tempo. 

Disponibilidade: 

onde, 

Pk(t) = probabilidade de que exatamente k erros tenham sido 

descobertos e corrigidos num período t. 



Confiabilidade: 

onde, 

A(k) = taxa de falhas (constante) depois da correç%o do 

k-ésimo erro mas antes da ocorrência do (k+l)-ésirno 

erro no tempo Tk+l. 

2.4.15- Modelo Markoviano de Littlewood i 641  

Neste modelo considera-se que o funcionamento do sistema se 

realiza atrav8s de transisBes que tomam lugar entre os 

subsistemas de acordo com um homogêneo e continuo (no tempo) 

processo markoviano de estados finitos. Nele 6 assumido que as 

falhas ocorrem nas subunidades de acordo com um processo de 

Poisson em que as falhas podem ocorrer nas transigGes entre as 

subunidades de acordo com uma distribuiçtio discreta e 

independente no tempo. 

Valor estimado do tempo de espera para o próximo evento: 
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2.4.16- Modelo semi-Markoviano de Littlewood C651 

Este modelo assume que o programa pode ser dividido em R 

subprogramas e que o controle dinâmico ' 6  exercido pela 

transigtio entre eles de acordo com um processo semi-markoviano 

no tempo (contínuo) real. A descris%o dos parametros e das 

fórmulas pode ser encontrada na referência [ 6 5 1 .  

2.4.17- Modelo de Moranda C661 

No artigo que descreve este modelo o autor prop8e uma 

metodologia para a determinagtio de requisitos de teste e 

procedimentos para realizA-10s. Tambkm 6 descrito camo efetuar 

a "instrumentaç%on do programa a fim de obter dados para 

análise. 

Erro m6dio operacional: 

onde, 

M = Número de execuçGes 

1 / 50 = Parâmetro de Poisson dos programadores - uma 

constante universal (um erro por 50 linhas de código) 

Ni = Número de instrusGes executadas na i-ésima execuçtio 



2.4.18- Mieromodelo de Shooman 1671 

Um modelo é desenvolvido a partir de medidas feitas em 

projetos de software, onde a taxa de falhas de um grande 

sistema pode ser relacionada com o tempo de execuçso dos 

caminhos, frequência relativa da execugso dos caminhos e 

probabilidade de falhas ao longo de cada caminho. 

Estimativa da taxa de falhas: 

onde, 

fj = frequência com que o j-ésimo caminho executado . 

tj = tempo de execu~ao de cada caminho 

qj = probabilidade de erro ao longo de cada caminho. 

2.4.19- Modelo de Nelson 1681 1691 1701 

Este modelo utiliza inf ergncias referentes a conf iabilidade 

baseada na execuç30 correta das entradas escolhidas da 

totalidade de todas as entradas por uma funq30 de distribuigso 

chamada ffperfil operacionalu. 

Confiabilidade: 



onde, 

Ne = número de falhas em N tentativas. 

2.4.20-  Modelo de Hecht 1711 

Este modelo 6 aplicável As atividades de estimas30 e medisso 

da confiabilidade. 

R = S / N  ->  confiabilidade 

R '  = S / (N.L) -> confiabilidade normalizada pelo tamanho do 

programa 

R "  = S / (N.L.W) -> confiabilidade normalizada pelo tamanho do 

programa e tamanho da palavra 

onde, 

N = número total de percursos 

S = número total de percursos bem-sucedidos 

L = Tamanho do programa medido em instruçzeã de maquina 

W = Tamanho médio de bites por instru~so 

MTBF ("Mean time between failuretf): 

t / F  (F=T-S) 



b) Estima&o 

estimativa da ni3o confiabilidade: 

(modo discreto) 

U = X  (Fk / tk) P(Zk) (modo continuo) 
k 

onde, 

Nk = número de execuçGes utilizando o conjunto de dados Zk. 

F k = número de falhas utilizando o conjunto de dados Zk. 

P(Zk) = probabilidade que o conjunto de dados Zk seja 

executado no ambiente operacional. 

tk = tempo de processamento de Zk. 

Crescimento da confiabilidade: 

E, = U,C / (Uo - U1) -> estimativa inicia 

do programa 

A 

1 do número de erros 

k = estimativa da constante de proporcionalidade k 

U(t) = k E, exp (-kt) 

onde, 

Uo = taxa de falhas no inicio dos testes. 

U1 = taxa de falhas depois de C erros terem sido removidos. 

t = tempo total de aperaçso do programa durante os testes. 



2.4.21- Modelo Básico de Musa C341 

A confiabilidade do software é caracterizada pelo seu "mean- 

time-to-failure" (MTTF). 0 principal resultado 6 que o atual 

MTTF é uma funG%o exponencial crescepte do tempo de execuçEko. 

Este modelo utiliza pardmetros derivados dos objetivos do 

projeto e dos recursos disponíveis. 

MTTF : 

Toexp (CT  / MOTO) 

onde, 

To = inicial MTTF antes dos testes. Estimado a partir da 

relagso To = 1/ £KNo. 

C = taxa de detecçso de falhas durante os testes dividida 

pela taxa de detecsão de falhas durante a execugEko. 

Mo = número de falhas necessarias para expor e remover No 

erros inerentes. Estimada a partir da relaç2o: 

Mo = No / B. 

No = número de erros inerentes no software, inicialmente o 

nomero de erros por instru~%o. 

B = taxa de corre~%o de erros dividido pela taxa de 

ocorrência de falhas. 

f = taxa de execução de instruçGes dividida pelo número de 

instruçúes em linguagem assembly. 

k = frequência dos erros dividido pela frequência da execuçso 

1 inear . 



A estimativa de mAxima verossimilhança é utilizada para re- 

estimar os valores dos parâmetros do programa, tendo por base 

os intervalos de tempo de execuç3o entre falhas ocorridas 

durante os testes. A Figura 11.16 ilustra conceitualmente este 

processo. 

€STIMATIV& DD 
MTTF ATUAL 

TNTERVALQ õE FALHAS 
CHORAS3 

MITF QBJETIVO ------- ---- I 

ESTPMATPWA 
TOTAL DE 

I FALHAS 

Fig. 11.16 

Reestimativa dos parametros do programa 

Fonte: r 3 4 1  

Confiabilidade: 

R = exp ( -T'/T ) 

onde T I  é o tempo referente ao periodo de operapso. 
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2.4.22- Modelo de Poisson Logaritimico de Musa-Okumoto 1841 

Este modelo se baseia no tempo de execução do programa, tendo 

porkm a capacidade de converter este tempo para o tempo 

cronológico. Quantidades expressas segundo um crit8rio 

cronológico são mais significativas para engenheiros e 

gerentes. A conversão 4 realizada atrav4s de um segundo 

componente do modelo, que caracteriza de que forma os recursos 

humanos e computacionais s?io aplicados no projeto. 

Intensidade de Falhas: 

onde, 

= número de falhas ocorridas. 

A o  = intensidade de falhas inicial. 

0 = parâmetro de decaimento. 

N6mero de falhas após um período -c: 

Confiabilidade: 

R(=) = exp (-A-c) 

Adotaremos os dois 6ltimoã modelos (itens 2.4.21 e 2.4.22) 

para a estimativa da confiabilidade, seguindo a proposta de 



Musa [141. O modelo b&sico ser& utilizado até a fase de testes 

de sistema (perfil operacional uniforme) e a partir da etapa 

de testes de sistema utilizaremos o modelo de Poisson 

Logaritimico (perfil operacional n80 uniforme). Este filtimo 

modelo tambem ser& utilizado durante a atividade de medisão da 

confiabilidade. 

2.5- Medição da confíabilidade 

Esta atividade tem a funç%o de garantir que a confiabilidade 

alcançada nas fases anteriores seja mantida na fase 

operacional. Isto é realizado a partir da coleta de dados 

reais e n%o dados de teste. O intuito é mostrar objetivamente 

como o software desempenha suas funl;Ses no ambiente real de 

operação atraves da observa&o direta das falhas do produto. 

Os resultados encontrados a partir desta observaç80 devem ser 

comparados com os resultados obtidos pela prediç%o e estimal;ão 

da confiabilidade, a fim de validar as medidas relacionadas 

com estas atividades. Portanto, a atividade de mediçso da 

confiabilidade tem a finalidade de responder a quatro questBes 

fundamentais: 

1- O valor predito e estimado para a confiabilidade esta sendo 

verificado na fase operacional? 

2- Que metodos e técnicas de desenvolvimento produzem melhores 

resultados em termos de incremento no nivel de confiabilidade? 



3- Quando uma nova vers3o do programa pode ser liberada para 

os usuários? 

4- Com que velocidade as falhas que ocorrem no ambiente 

operacional s3o corrigidas e qual o custo associado 2 

atividade de manutensdo? 

Garantir que as atividades de px-ediçdo e estimasão da 

confiabilidade antecipem com precisão o comportamento real do 

programa em seu ambiente de operas30 é fundamental para que 

agões corretivas possam ser tomadas com rapidez caso sejam 

necessarias, reduzindo assim, custos e aumentando a qualidade 

do programa. 

Durante a operag30 do programa, falhas irdo ocorrer e novas 

caracteristicas (evoluçDes) ser30 adicionadas. Isto ocorre na 

maioria dos sistemas, independente de seu tamanho. Em geral, a 

introduç%o de melhoramentos' e correç30 de falhas obedece a um 

cronograma pré-estabelecido para a liberasão de novas versces. 

Como cada versdo possui uma determinada intensidade de falhas, 

a intensidade de falhas do programa muda com a instalaç%o de 

uma nova vers30, o que em alguns casos pode gerar serios 

conflitos. Um bom exemplo 6 a introdup%o de uma nova vers3o 

(com melhoramentos) de um sistema operacional, o que 

fatalmente diminuir& a confiabilidade, colocando em risco a 

atividade de produg%o. Para que conflitos deste tipo possam 

ser solucionados, torna-se necessario que a nova versFio s6 

seja introduzida quando a intensidade de falhas tenha atingido 



um nivel pré-determinado, mostrando assim a maturaçSo do 

produto. 

Nenhum método, seja ele qual for, pode ser considerado 

definitivo, ainda mais em se tratando de avaliar 

quantitativamente a qualidade do software durante todo o seu 

ciclo de vida, pois são inúmeras e de todos os tipos as 

vari6veis que afetam esta qualidade, principalmente se 

levarmos em conta os inter-relacionamentos entre elas. 

InformaçBes detalhadas sobre a atividade do software durante 

sua fase operacional devem ser obtidas a fim de permitir que o 

método em uso possa ser corrigido ou aperfeisoado no ponto em 

que se fizer necessbrio. 

A abordagem dada A atividade de predis%o e estimap%o é 

marcada, como j6 vimos anteriormente, pelo paradigma 

cientifico de hipótese, avaliação, critica e revisão. Sendo 

assim, 6 necessario validar os resultados destas atividades 

com base na compara~ão com medidas obtidas atravks da 

observaç%o direta das falhas do programa. Caso tal comparação 

revele infsrmaçGes conflitantes, os processos de avaliasSo e o 

modelo de estimação utilizados dever30 ser revistos e 

ajustados até que tais conflitos n%o mais ocorram. 

Mendis i131 af irma que o principal requisito para 

operacionalizar a atividade de correção ou aperfeiçoamento do 

método é a imp1ementac;ão de um sistema de gerenciamento de 

falhas e um bem planejado mecanismo de suporte. As 



ferramentas, técnicas e metodologias utilizadas pela 

organizaç30 devem ser capazes de implementar os requisitos 

especificados sem dificuldade. Opcionalmente pode-se utilizar 

um sistema automatizado que a organizaçso j6 possua para 

relato de falhas ou de alteraçges de programa e que seja 

facilmente modificável. 

2.5.1- Sistema de gerenciamento de falhas 

Este sistema deve conter todas as informaçzes basicas a 

respeito da descoberta e correr;%o de erros. Tambbm deve ser 

suficientemente completo para obter todos os dados pertinentes 

e necess&rios a uma posterior analise de erros e capaz de 

obter tais informaçges t%o cedo quanto possivel. 

As Tabelas 11.12 e 11.13 apresentam um modelo de formulário 

para o gerenciamento de falhas de operaçso (relatório de 

investigaçEio). Tal formu18rio tem o objetivo de reunir todas 

as informa~9es pertinentes atividade de manutenç30. Estas 

atividades englobam o cadastramento da falha (incluindo as 

informaç8es referentes a configuraç8o de SW e HW), diagn6stico 

por parte do 6rg3o encarregado da an6Pise das falhas, correçso 

do problema, validaç30 da alteraç80 efetuada e liberaçso da 

nova versa0 (corrigida) do programa. 



PRESTZME-Prediçso, Estimaçso e Medisso da Confiabilidade 
Sistema de Gerenciamento de Falhas 

Emiss3o: 00001 Estado < VALIDAQSO > Data:01/01/1990 

r g :  . RazSo: [EVOLUqãOl [FALHA] 
Prioridade: [AI [Ml EBI 

Data de Entrada : ........ Palavra-chave: ............... 
Data de Detecçzo: ........ Palavra-chave: ............... 
Projetista: .............. Palavra-chave: ............... 
Cargo: .. Coordenador: . . .  Cliente: ..................... 

... ... Mbdulo: .. Submbdulo: .... Tempo gasto: dias horas 
Vers%o: .................. Destinatário: ................ 
Resumo do problema: ...................................... .......................................................... 
Configuras%o de HW Configura&50 de SW 
Fabricante: ..... A ac. : . . Vers3o: . . 
Modelo: ..... Revis 09.: .. Vers3o: .. 
Processador: ... Clo alados : .......... 
Memoria: .. Termina .................. 

........ Disp. de Armazename sidentes: 
Potência de fonte: .................. 
Vers3o de firmware: .................. 
Diagnbstico órgso: ..... 
Data de recebimento: ..... 
Projetista: .............. 
Cargo: .. Coordenador: ... 
Raz3o:ISI [H1 EDI [O1 [I1 
Impos.: [REPROI [RECURSO] 

........ Solu~%o órgso: 

Tkrmino Previsto: ........ .......... Data de inicio: 
Data de término: ......... 

.............. Projetista: 
Cargo: . . .  Coordenador: .. 
Destinatário: ............ 
ObservasZes: ............. 

Parecer: ..................... .............................. .............................. ... Tempo gasto: dias ... horas 
Destinatário:................. 
Altera testes: [SIMI EN301 
Programas: ................... 
Mbdulo: ..... Submbdulo: ..... 
Fontes alterados: ............ 
.............................. 
Linhas alteradas: ............ 
Linhas removidas: ............ 
Linhas adicionadas: .......... 
Vers3o implementada: ......... 
Altera documentaç%o:~SIMIIN~Ol ............. Manual alterado: 
Paginas alteradas: ........... 

Liberas30 Gerencia: ... Parecer: ..................... .............................. I Data de recebimento: ..... Respons6vel: .................. 

Validas30 1 brgso: ... Tempo gasto: ... horas ... dias 

Fig. 11.17 

Data de recebimento: ..... 
Projetista: .............. 
Cargo: ... Coordenador: .. 
Resultado: [SIMILNKOI[INLl 

Formulario de acompanhamento de falhas (la parte) 

............. Data de tkrmino: 
Previs3o de liberagso: ....... 
Restri~3o: [SIM] [N%OI 
Cliente: ..................... 
Observa&lo: .................. 



PRESTIME-Predição, Estimaçso e Mediçso da Confiabilidade 
Sistema de Gerenciamento de Falhas de Operas%o 

Emissão: 00001 Estado < VALIDAçBO > Data: 01/01/1990 

Origem do Erro 
i ]-SUPORTE 

AC - Alteraç%o de ConcepçSo 
ARS- Altera~%o de Req. de Software I -VALI DAçfiO 
APS- Alteraç%o de Proj. de Software 
APP- Alteração de Plano de Proj. [ I -DESENVOLVIMENTO 
EDC- Erro de CodificaçSo/DigitaçSo 
FS - Falha secundaria [ I-GEReNCIA 
FMO- Falha de Operaç%o/Manutenç%o 
EDC- Alterag%o de Docurnenta~ão 

19 - Fidelidade 
20 - Consist@ncia 
21 - Nao ambigüidade 

3 - Uniformidade 22 - Completude 
4 - Modularidade 23 - Necessidade 
5 - Disponibilidade 24 - Ser explícita 
6 - Estrutura 25 - Robustez 
7 - Rastreabilidade 26 - Seguransa 
8 - Modificabilidade 27 - Estilo 
9 - Evolutibilidade 28 - Oportunidade 
10 - Verificabilidade 29 - Amenidade ao uso 
11 - Validabilidade 30 - Portabilidade 
12 - Viabilidade Econ6mica 31 - Eficiencia 
13 - Viabilidade Financeira 32 - Rentabilidade 
14 - Viabilidade Técnica 33 - Reutilizabilidade 
15 - Viabilidade de Pessoal 34 - Configurabilidade 
16 - Viabilidade de Suporte 35 - Treinamento 

18 - Viabilidade Social 

Tipo do Erro 1 I 
_I $ 

AA - Erro Computacional MM -Erro de Int. Mod./Sis. 
BB - Erro Lógico NN -Erro de Int. c/usu6rio 
CC - Erro de Entrada de Dados O0 -Erro de Int. c/ B.D. 
DD - Erro no Trat. dos Dados PP -Erro no Banco de Dados 
EE - Erro de Saída de Dados QQ -Erro de Aten. aos Req. 
FF - Erro de Suporte do S.O. RR -Erro do Operador 
GG - Erro de ConfiguraçSo SS -Erro de Hardware 
HH - Erro na Def. de Variáveis TT -Erro de Interf. SW/HW 
I1 - Erro Colateral UU -Erro NSo Identificado 
JJ - Erro de Documentação VV -Erro N%o Reproduzível 
KK - Alterasao Sol. p/ usuário XX -Erro de Conformidade 
LL - Erro na Interf. entre mod. ZZ -Outros: ............ 
I I-SUPORTE 1 I-VALIDAÇAO [ I-DYSENVOLVIMENTO 1 I-GERf?.NCIA 

Fig. 11.18 

F'ormul~rio de acompanhamento de falhas (23 parte) 



Como podemos observar nas duas figuras anteriores o campo de 

"estadon do relatório de investigação mostra que tal relatdrio 

se encontra na fase de validasse (uma das seis possíveis - 

cadastramento, diagndstico, correç%o, validaçso, liberas30 e 

liberada). O relatbrio se compãe de nove blocos de 

informaçães, sendo que os três últimos blocos se referem a 

dados de controle (Figura 11.16) e sso preenchidos pelo 

suporte, pela validapso, pelo desenvolvimento (manutensão) e, 

pela gerencia de projeto caso haja conflito no preenchimento 

pelas três primeiras áreas. 

As informa~ães levantadas irão permitir que uma analise 

criteriosa dos erros possa ser realizada com vistas a corrigir 

ou aperfeiçoar o sistema de avalias30 da confiabilidade no que 

concerne As atividades de predi930 e estimagão. 

A primeira tarefa para a quantificaçso dos erros é classific6- 

10s com relasso aos seus tipos e sua distribuição. Tal 

classificag30 e feita conforme as seguintes categorias: 

Alteração de Concepção (AC): Uma rnodificag%o em algum dos 

objetivos do projeto causada por uma incorreta caracterizaç%o 

do problema a ser resolvido ou devido a novas necessidades dos 

usu6rios. 

Alterasso de Requisitos de Software ( A R S ) :  Uma modificação do 

programa causada por uma alteras30 no hardware ou num 
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requisito de software ou ainda se este opera de acordo com a 

documentas30, embora exista uma deficiencia no projeto. 

Alteras30 de Projeto de Software (APS): Uma correg30 no 

programa causada por uma implementasSo incorreta da 

especificaç30 de projeto. 

Alteras30 de Plano do Projeto: Uma alteraç%o no planejamento 

do projeto causada por problemas com o cronograma ou devido a 

inviabilidade de determinados recursos necessários 21 conclus2io 

do projeto. 

Erro de Digitaç%o/Codificaç%o (EDC): Um erro de programaçSo 

introduzido como resultado da atividade de digitaç30, 

codificagSo ou manipula$3o do programa. 

Falha Secund6ria (FS): Um efeito colateral causado por uma 

alteragso feita no programa, 

Falha de Manutenç%o/Operaç%o (FMO): Um erro introduzido 

durante a atividade de manuten+o ou causado por uma má 

utilização do programa pelos operadores. 

Erro de Documentaç%o (EDC): O software n%o opera de acordo com 

a documentaçSo, mas funciona corretamente. 

Outros (OTR): Novos requisitos ou aumento do escopo do 

problema que o software inicialmente pretendia resolver. 
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A T a b e l a  11.11 mostxa  o  r e s u l t a d o  d a  a n a l i s e  d e  um programa 

r e a l  E131. O s  d a d o s  n a s  c o l u n a s  r e p r e s e n t a m  o  número d e  e r r o s  

i d e n t i f i c a d o s  a t r a v é s  d o s  v A r i o s  n i v e i s  d e  revisse d o  

p rog rama .  Uma comparação  d o s  r e s u l t a d o s ,  m o s t r a  que  e x i s t e  um 

d e c r é s c i m o  s u b s t a n c i a l  no número d e  e r r o s  a o  l o n g o  d a s  

d i v e r s a s  rev isCíes .  Cabe o b s e r v a r  que  n e s t e  exemplo ( d e s c r i t o  

p o r  Mendis e m  [ 1 3 1 )  não  s ã o  u t i l i z a d a s  a s  c a t e g o r i a s  "ACtf 

( A l t e r a g B e s  d e  Concepsão )  e  l1APPtf ( A l t e r a ç ã o  do  P l a n o  d o  

P r o j e t o ) .  

CATEGORIA 

A l t e r a ç S o  d e  R e q u i s i t o  d e  SW 

A l t e r a ç ã o  d e  P r o j e t o  d e  SW 

E r r o  d e  D i g i t a ~ % o / C o d i f i c a ç ã o  

F a l h a  d e  Manutenç3o/Operag%o 

E r r o  d e  Documentação 

O u t r a s  

T o t a l  

REV REV REV REV REV TOTAL 
1 2 3 4 5  

Tab.  11.11 

E r r o s  d e  s o f t w a r e  p o r  c a t e g o r i a  

F o n t e :  E131 

Uma a n á l i s e  d e s t e s  mesmos d a d o s ,  e m  t e r m o s  d e  p e r c e n t u a l  d o  

t o t a l  d e  e r r o s  p a r a  c a d a  n í v e l  d e  r e v i s % o  é m o s t r a d o  n a  T a b e l a  

11 .12 :  



CATEGORIA 

1 

REV REV REV REV REV TOTAL 
1 2 3 4 5  

Alteraçso de Requisito de SW 53% 44% 35% 36% 33% 44% 

I Alteras30 de Projeto de SW 25% 41% 65% 64% 33% 39% 

Erro de Digitaç%o/CodificaçSo 8% 11% - - 10% 9% 

Falha de Manutenç~o/Operaç%o - - - - - - 

Erro de documentaç%o 10% - - - 10% 6% 

( outros [ 4% 4% - - 14% 5% 

Tab. 11.12 

Percentual de erros de software por categoria 

Fonte: i131 

Como podemos notar existem duas categorias que se destacam: 

l1A1tera&o de Requisitos de Softwarell e llAPteraç%o de Projeto 

de S~ftware~~, que representam juntas aproximadamente 83% dos 

erros identificados. A Figura 11.19 mostra a relaç%o entre os 

erros acumulados por período mensal e o tempo em meses a 

partir do inicio da operaçso do programa. A forma do grAfico 

mostra um gradual e constante decr4scimo da descoberta de 

erros. 



mgies  

Fig. 11.19 

Erros acumulados por periodo mensal ao longo do tempo 

Fonte: L131  

Os dados de erros por categoria mostrados na Tabela 11.11 e na 

Figura 11-20 permitem observar um gradual e constante 

decréscimo em todas as categorias identificadas. 

Fig. 11.20 

Número de erros ao longo do tempo 

Fonte: r131 



A Figura 11.21 mostra a relagso entre a percentagem de erros e 

o tempo decorrido. 

Vista sob esta perspectiva, a categoria "APSn apresenta um 

gradual incremento na taxa de erro at& o 120 mês, ao mesmo 

tempo que os erros de digita&o e codificaçSo ItEDCn se mantém 

vari6veis embora reduzidos. Como era de se esperar a curva de 

erros "ARSn decresce e entso se estabiliza com a maturagso do 

projeto. O comportamento do programa confirma o que dele era 

esperado, ou seja, com a maturaçso do projeto os tipos de 

erros encontrados se deslocam da categoria ttARSN para "APSM e 

desta para a ttEDCt'. 

meses 

Fig. 11.21 

Percentual de erros ao longo do tempo 

Fonte: i133 
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O u t r o  f a t o r  r e l e v a n t e  é a  d e t e r m i n a ç S o  d a  d e n s i d a d e  d e  e r r o s ,  

i s t o  é, o  número d e  e r r o s  d e  s o f t w a r e  p o r  tamanho d e  programa.  

No c a s o  d o  exemplo a q u i  e s t u d a d o  fo ram r e p o r t a d o s  128  e r r o s  

q u e  de ram o r i g e m  a o  mesmo número d e  a l t e r a ç ã e s  no programa.  

D i v i d i n d o  e s t a s  a l t e r a s D e s  p e l o  tamanho d o  programa ( 2 8 k )  em 

l i n h a s  d e  i n s t r u l ; % o ,  ob temos  o  v a l o r  p a r a  a  d e n s i d a d e  d e  e r r o  

i g u a l  Ct 0.0046 .  V a l o r e s  e n t r e  0 .005  e  0 .02  s ã o  mencionados  na  

l i t e r a t u r a  [341 .  To rna - se  n e c e s s á r i o ,  a i n d a ,  q u e  o s  t i p o s  d e  

e r r o s  também s e j a m  a n a l i s a d o s  conforme 

m o s t r a d a  n a  T a b e l a  1 1 . 1 3 :  

TIPO DE ERRO 

E r r o  c o m p u t a c i o n a l  
E r r o  1 6 g i c o  
E r r o  d e  e n t r a d a  d e  d a d o s  
E r r o  no t r a t a m e n t o  d e  d a d o s  
E r r o  d e  s a í d a  d e  d a d o s  
E r r o  d e  s u p o r t e  d o  sistema o p e r a c i o n a l  
E r r o  d e  c o n f i g u r a g S o  
E r r o  n a  d e f i n i ç s o  d e  v a r i a v e i s  
E r r o  r e c o r r e n t e  ( e f e i t o  c o l a t e r a l )  
E r r o  d e  documentaçSo 
A l t e r a g S o  s o l i c i t a d a  p e l o  u s u A r i o  
E r r o  d e  i n t e r f a c e  e n t r e  módulos  
E r r o  d e  i n t e r f a c e  m ó d u l o / s i s t e m a  
E r r o  d e  i n t e r f a c e  com o  u s u á r i o  
E r r o  d e  i n t e r f a c e  como banco  d e  d a d o s  
E r r o  p r e s e n t e  no banco  d e  d a d o s  
E r r o  d e  a t e n d i m e n t o  a o s  r e q u i s i t o s  
E r r o  d o  o p e r a d o r  
E r r o  d e  ha rdware  
E r r o  d e  i n t e r f a c e  SW/HW 
E r r o  nSo i d e n t i f i c a d o  
E r r o  n ã o  r e p r o d u z í v e l  
E r r o  d e  c o n f o r m i d a d e  com o  p a d r s o  
O u t r o s  ........................ 

Tab. 1 1 . 1 3  

CATEGORI A 

I d e n t i f i c a g S o  d o s  t i p o s  d e  e r r o  d e  s o f t w a r e  

F o n t e :  r131 



No caso do mesmo exemplo aqui estudado o erro mais frequente 

foi o erro ldgico com cerca de 31% do total, vindo a seguir os 

erros computacionaiã com 17%, erros de documenta~%o com 13% e 

alterasGes pedidas pelo usuário com aproximadamente 10%. Estas 

quatro categorias de erro respondem por 70% do total de erros 

reportados. Estas percentagens foram obtidas a partir da 

análise de todos os relatdrios de falha. Os problemas 

encontrados podem, também, ser agrupados em tr&s categorias de 

severidade, como 6 mostrado na Tabela 11.14. 

SEVER I DADE 

Tab. 11.14 

Severidade dos erros de software 

Fonte: r131 

Um problema considerado de baixa severidade n%o afeta o 

desempenho funcional do programa. Um problema considerado de 

média severidade afeta o desempenho funcional, embora n5o seja 

suficiente para requerer uma imediata corre~so. Um problema 

considerado de alta severidade interrompe a operas30 do 

programa provocando uma imediata asso corretiva. Esta e outras 



inforrnagi3es, quando devidamente classificadas, permitem n40 

somente avaliar a qualidade do desenvolvimento, como tamb6m 

identificar Areas potencialmente problemdticas. 

Uma das medidas mais importantes é a estimativa do total de 

erros ainda restantes no programa. Segundo Mendis o problema 

pode ter dois enfoques: o primeiro é desenvolver um modelo de 

regressso linear do MTTF baseado nos primeiros 11 meses de 

falhas encontradas no programa. 

Fig. 11.22 

Taxa de falhas ao longo do tempo 

Fonte: t 1 3 3  



A Figura 11.22 mostra o decréscimo da taxa de falhas ao longo 

do tempo. Assumindo que os erros remanescentes decrescem 

monotonicamente e que a taxa de descoberta de erros é 

proporcional a quantidade de tais erros, podemos entso esperar 

que os erros remanescentes decair30 exponencialmente. O 

gráfico permite observar que os erros ainda existentes no 

programa em qualquer m&s devem seguir uma curva exponencial 

negativa da forma E(t) = A e-tB, onde: 

E(t) = Total de erros num dado período de tempo 

A = Constante 

B = Parametro de modelagem 

t = Tempo. 

Utilizando a técnica de regress30 linear obtemos a seguinte 

equag%o E(t) = 32.14 e-0b2t. Este enfoque está condicionado a 

que todos os erros s%o tmicos, iguais no tempo de detecçso e 

corrigidos sem causar outros erros. O esforço de descoberta de 

erros 6 constante ao longo do tempo. Um método alternativo 

para determinar a confiabilidade é considerar o MTTF ou o 

inverso de E(t), e se baseia no fato de que o log de uma 

funç%o exponencial é uma reta. 

O primeiro passo na aplicag3o do método e completar o ln MTTF 

para todos os dados coletados. Aplicando o método dos mínimos 

quadrados e ajustando os dados numa reta da forma Y= atby, 

obtemos as seguintes retas limites para um nível de csnfiansa 

de 95%. 



ln MTTF t 3.00 
tl = 

0.24 

ln MTTF + 3.74 
t2 = 

O. 6l 

Desta forma, é possível avaliar o comportamento do programa 

durante sua fase operacional e estimar quantos defeitos ainda 

existem. Estas e outras informaçSes oriundas de um sistema de 

gerenciamento de falhas eficiente permitirso que o processo de 

desenvolvimento seja realimentado de modo a que se possa 

solucionar os problemas existentes mais rapidamente, assim 

como permitir um continuo aprimoramento do mesmo. 



CAPÍTULO I11 

PRESTIME- "Um ambiente para a PRedi~ão, EÇtimagão e MEdigão da 

Confiabilidade de Softwarew 

O propbsito de PRESTIME é automatizar as atividades descritas 

anteriormente utilizando para isto um conjunto de mecanismos 

integrados em um mesmo ambiente e que permitam garantir a 

qualidade de software através da observas30 de seu 

comportamento ao longo do ciclo de vida. Este ambiente se 

compãe de um conjunto de ferramentas de avaliaç;8o, cada uma 

delas aplic6vel a uma etapa especifica do ciclo de vida. 

3.2- Descxição geral 

A Figura 111.1 mostra o diagrama de fluxo de dados do sistema 

de avaliaçso da confiabilidade e sua relaç30 com o ciclo de 

vida do software. O processo A.0 apresenta as etapas do ciclo 

de vida e os aspectos importantes para avaliaçso da qualidade 

do produto. 

A finalidade do processo 8.1 6 especificar o nível de 

confiabilidade desejado para o projeto a ser desenvolvido. O 

valor obtido 6 fruto da experi&ncia adquirida em projetos 

passados, dos requisitos de confiabilidade tidos como 

importantes pelo usuario, da disponibilidade de recursos e dos 

requisitos de confiabilidade tidos como necessi3rios pelos 

projetistas para o sucesso do projeto. Além da especificag30 



da meta de confãabilidade, este processo determina o ambiente, 

tkcnicas e mktodos de desenvolvimento adequados para que tal 

meta seja alcançada. 

A q u i s i  tos-  
conf iabi  1 i dade-desejado 

QRIIHTIII 

QUIILIDRDE 

Laudo- 

Laudo- 

L 

Es tabele-  
c e r  neta 
de c o n f i -  
a b i l i d a d e  

A l t e r a p l e s -  
Req conf iab. -  rocedimen- 
n e c ~ G a ' r i o s  o-de-testi 

e-recursos ( h b i e n t y d e t a  lu--- 

Ren.-qual idade D h c e s s o s  de  

Procedimentos- 
tes te-atual  izados  

Detalhaiiento- projeto  

a1 terações-  projeto  
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Iietalhartento- prograila 

a l t e r a ç õ e s -  progrma 

Programa-l i berado 

L 
rograrla- 

conso- 
l idado Resul tados-programa 

Fig. 111.1 

Diagrama de fluxo de dados do ambiente para avaliação 

da confiabilidade de software (PRESTIME) 



O processo A.2 tem como objetivo gerar a especifiea~30 de 

requisitos para os responsAveis pelo projeto com base nos 

seguintes aspectos: técnicas e métodos definidos anteriormente 

pelo processo A.l, meta de confiabilidade especificada, 

necessidades dos usuarios, metas e restri~0es definidas pela 

gerência e requisitos de qualidade. 

A elabora&o da especificagão de requisitos é um processo 

iterativo. B realizado através de detalhamentos efetuados 

peles projetistas, alteraç5es solicitadas pela garantia da 

qualidade e avaliag0es da especificaç%o com base em crit8rios 

de qualidade pr6-definidos. 

A especificaç30 de requisitos consolidada satisfazendo os 

critérios de qualidade e por conseguinte a meta de 

confiabilidade serve ent3o como subsidio para a elaboras30 do 

projeto (processo A . 3 ) .  A sua elabora~ão deve levar em 

consideraç3o os requisitos de projeto definidos anteriormente. 

12 realizado também através de um processo iterativo. Após o 

projeto ter sido detalhado, o mesmo deverá sofrer avaliaçges, 

que informar30 se a confiabilidade desejada foi ou n3o 

alcançada. Se tal fato nXo ocorrer, alteraçBes são 

recomendadas aos projetistas a fim de que os criterios de 

qualidade nXo satisfeitos anteriormente possam assim o ser. 

Quando este processo de ajuste tiver terminado, teremos um 

projeto cujo nível de confiabilidade será igual ou superior 



desejado, podendo ent%o ser liberado para que seja 

implementado. 

O mesmo procedimento anterior é utilizado para a geras30 do 

projeto-consolidado (processo A . 3 )  e programa-consolidado 

(processo A.4). Este Último será submetido a testes a fim de 

identificar os erros do programa e reportá-los aos projetistas 

e aos respons6veis pela garantia de qualidade. 

Quando o programa tiver atingido o nível de confiabilidade 

especificado para a fase de testes (número de falhas por hora 

de execu~%o) o mesmo ser liberado para os usuArios. 

Durante a utilizagAo do programa no seu ambiente real de 

operaç40, falhas poderão ocorrer devido a erros residuais que 

nAo puderam ser detectados, sejam eles conseqüentes de 

condiçfies especificas n%o testadas ou restrig6es de tempo de 

modo a atender ao cronograma pr8-estabelecido para a fase de 

testes. Tais falhas ser#o objeto de atençAo por parte dos 

encarregados da manutenp30 do programa, que as relatar30 aos 

responsáveis pela sua correg30 (processo A . 7 ) .  A analise 

destas falhas e também realizada com vistas o obter o valor da 

confiabilidade operacional do produto. Este valor deve se 

apresentar no mesmo nível daquele jA anteriormente predito e 

estimado. Se tal fato nso ocorrer, deverso entAo ser efetuadas 

altera~5es nos processos de avaliagso e no modelo de estimas30 

empregados, a fim de que a confiabilidade operacional medida 

confirme os valores preditos e estimados. 



Com o objetivo de balizar futuros projetas, quanto a 

especif icaç3o da meta de conf iabilidade, os valores medidos da 

confiabilidade operacional sSo armazenados e periodicamente 

atualizados. 

Esta é a descripso geral do sistema PRESTIME. VArios de seus 

procedimentos poderi50 ser automatizados, PRESTIME é 

constituido pelos sistemas de especificaç%o, prediçi50, 

estimas30 e medição da confiabilidade, que ser30 descritos a 

seguir. Tais sistemas est3o inspirados nos trabalhos 

realizados por Rocha 1141, Musa [151, RADC [41 i51 e Mendis 

1131, descritos nos capitulas anteriores. 

3.3- Sistema de especificagão da confiabilidade 

Para automatizar esta atividade, duas ferramentas sSo 

necess6rias: o Especificador de Confiabilidade e O 

Especificador de Ambientes de Desenvolvimento. 

3.3.1- Descrição geral 

A Figura 111.2 mostra o diagrama de fluxo de dados do processo 

"estabelecer meta de conf iabilidade". Com o objetivo de 

avaliar as necessidades de confiabilidade (processo A.l.1) 

para o produto a ser desenvolvido, usuários, gerência e 

projetistas interagem de forma a determinar corretamente a 

natureza da aplica~So (comercial em batch, militar de tempo 

real, software básico, administrativo on-line, etc.) e a 

estabelecer um primeiro valor para a meta de confiabilidade. 



Esta primeira proposta é avaliada (processo A . 1 . 3 )  com base no 

histbrico de confiabilidade de prejetos passados (processo 

A . 1 . 2 )  e ajustada levando em conta o intervalo de confiansa da 

confiabilidade típica da natureza da aplicaç%o, gerando, 

assim, o resultado final para a meta de confiabilidade. Esta 

meta, junto com as características do sistema, serve como guia 

para a determinasao do ambiente de desenvolvimento necessario 

para que a mesma possa ser atingida (processo A . 1 . 5 ) .  

Para que a predi+o da confiabilidade possa ser realizada, com 

base nas características do software antes da fase de teste, 

pesos devem ser estabelecidos (processo A . l . 4 )  para os 

fatores, subfatores e critérios de qualidade, que ser30 

avaliados nas etapas de especàficaç%o, projeto e codificaçZro. 

A escolha destes pesos se baseia em informaçiíes de projetos 

passados, pesos utilizados em tais projetas e nas propostas 

feitas pelos usu&rios, gerencia e projetistas. 
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3.3.2- Ferramentas de apoio a especificagão da meta de 

confiabilidade 

Duas ferramentas automatizadas de apoio podem ser visualizadas 

na Figura 111.2. A primeira, englobando os processos A.l.l, 

A.1.2, A . 1 . 3 ,  A.1.4 e o depbsito D1, caracteriza a ferramenta 

que denominamos Especificador de Confiabilidade. A segunda, 

representada pelo processo A.1.5 é denominada Especificador de 

Ambientes de Desenvolvimento. 

3.3.2.1- Especificador de confiabilidade 

O Especificador de Confiabilidade tem a finalidade de auxiliar 

a determinas20 da meta de confiabilidade. Tal meta pode ser 

determinada a partir do que foi alcanqado em projetos 

passados. O objetivo 6 estabelecer os fatores, subfatores, 

critérios e processos de avaliasao que mais se adequem ao tipo 

de aplicaç30 que ira ser desenvolvida, assim como o peso e o 

intervalo de confiança associado a cada um destes atributos. 

Este intervalo tenderá a ser grande no início, devido a 

existência de poucos projetos analisados, tendendo a diminuir 

com o decorrer do tempo e com o ac~mulo de projetos 

encerrados. 

3.3.2.2- Especificador de ambientes de desenvolvimento 

A finalidade do Especificador de Ambientes de Desenvolvimento 

6 apresentar métodos c ferramentas mais apropriados A 



construg%o do sistema em questão. Seu objetivo k especificar e 

gerar ambientes de desenvolvimento de software adequados a 

diferentes domínios de aplicação. Tal ferramenta vem sendo 

desenvolvida na COPPE/UFRJ e faz parte do "Projeto TABA" 1241 .  

Esta ferramenta B representada pelo processo A.1.5. 

3.4- Sistema de predição da confiabilidade 

A atividade de elaboração da especificaçSo B um processo 

baseado em refinamentos sucessivos e tem por base as 

caracteristicas do sistema tidas como desejaveis pelos 

usuários. É realizado atravks do detalhamento destas 

caracteristicas pelos projetistas. É levado em consideração o 

atendimento dos requisitos de qualidade específicos e das 

metas estabelecidas pela gerência. 

A revisão da especificagão E! essencial para garantir que os 

desenvolvedores e os usuários tenham a mesma percepção do 

problema. A  revisse deve ser realizada a partir dos requisitos 

de qualidade especificados. Caso tais requisitos não tenham 

sido atendidos, alteraçães devem ser realizadas at8 que a 

especificaçtio se consolide. 

3.4.1- Descrição geral 

A Figura 111.3 mostra o diagrama de fluxo de dados do processo 

"de£ inir especif isação de requisitos". A especificação 6 

elaborada (processo A . 2 . 1 )  a partir dos seguintes elementos: 

meta de confiabilidade especificada, necessidades dos 



usuários, metas de projeto definidas pela gergncia e 

requisitos de qualidade especificados pelos responsáveis pela 

garantia da qualidade. O resultado final E: uma proposta de 

especificag%o de requisitos. Esta será submetida a uma 

posterior avaliag30, atravks de mecanismos de prediçso da 

confiabilidade (processo A.2.2). Se o valor predito para a 

confiabilidade ngo tiver alcançado a meta especificada, após 

ter sido realizado a análise dos resultados da avalias30 

(processo A.2.41, medidas corretivas deverso ser propostas a 

fim de que os requisitos n%o atendidos venham a ser. 

6 plano do projeto C o documento resultante da atividade de 

planejamento. 1 extremamente importante sua elaboraçso formal 

Iprocesso A.2.3). O plano C um contrato onde est%o envolvidos 

vários elementos: estimativas, metas, objetivos, eventos, 

prazos, pessoal e custos. Ele C a ferramenta básica que devera 

ser usada para guiar o projeto em diregso a seus objetivos. 

3.4 .2-  Ferramentas de apoio a predigão da confiabilidade 

Santos [201, propBe trgs ferramentas para avalias30 da 

qualidade de especificaçBes, projetos e programas, denominadas 

"Avaliador de EspecificaçBes de Requisitos de Softwareft, 

ttAvaliador de Projetos de Softwarew e "Avaliador de Programas 

Sensivel a LinguagemM. Tais ferramentas se baseiam no conceito 

de sistemas especialistas e no mE:todo descrito por Rocha 1141. 
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3.4.2.1- Avaliador de especificaçses de requisftns de ssftwaz-e 

Trata-se de um sistema especialista e baseia-se na avalia~30 

de fatores e crit&uios de qualidade estabelecidos para o 

sistema. Os processos de avaliastZlo tem como base o manual de 

avalias30 de qualidade de especificas0es de requisitos de 

software, onde s%o descritos os objetivos da confiabilidade de 

especifica~Bes em termos de seus fatores, subfatores e 

criterios de qualidade. 

3.4.2.2- Avaliador de projetos 

Rocha r141 identificou os objetivos, fatores e subfatores de 

qualidade desejáveis na fase de projeto. A avalias30 de tais 

atributos é o objetivo do "Avaliador de Projetos de Softwaret'. 

3.4-2.3- AvalPador de programas sensivel a linguagem 

O "Avaliador de Programas Sensível a Linguagemw tem a 

finalidade de avaliar a qualidade de programas-fonte, segundo 

o padrao da linguagem utilizada e dos atributos de qualidade 

estabelecidos e priorizados. Tais atributos podem ser 

encontrados em [ 1 4 1 .  



3.5- Sistema de estimaçso da eonffabilidade 

3.5.1- Descrição geral 

A Figura 111.6 mostra o diagrama de fluxo de dados da etapa de 

testes e integrag%o. Terminada a codifica~%o do módulo 

programa consolidado, o mesmo é submetido a realizagso de 

testes de módulo (processo A.7.2). 12 somente enviado para 

testes de integragso quando for liberado pelo processo A.7.8 

(aplicar modelos de eãtimaF%o da confiabilidade). Este evento 

só é realizado quando o modelo escolhido sinalizar que o nível 

de confiabilidade especificado foi atingido. As falhas de 

módulo detectadas s%o encaminhadas aos projetistas atravks de 

relatórios de falha e armazenadas no depósito de dados D6, a 

fim de gerar peritrdicos relatbrios de acompanhamento para os 

responsAveis pela garantia da qualidade de produto. O mesmo 

procedimento de liberagso do módulo para testes de integragso 

(processo A.7.2) é repetido nos processos A.7.3, A.7.4, A.7.5, 

A.7.6, A.7.7, respectivamente realizar testes de integragso, 

funcionais, de sistema, de aceitaçso e de instalag%o. As 

falhas encontradas, alkm de encaminhadas aos projetistas, sgo 

submetidas ao modelo de estimag%o de confiabilidade escolhido. 
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3.5.2- Ferramentas de apoio ao sistema de estimação da 

confiabilidade 

Musa r 1 5 1  advoga a necessidade de quatro ferramentas de apoio, 

úteis na aplicaçtio de um programa de estimaçzo da 

confiabilidaãe e que ser30 adotadas em PRESTIME: 

1- Analisador de Falhas 

2- Gerador de Gráficos de Confiabilidade 

3- Simulador de Custos e Cronograma 

4- Gerenciador de Falhas de Teste 

Além destas quatro ferramentas (propostas por Musa), é tambkm 

necessário um mecanismo que permita a geraçso de casos de 

teste aleatbrios, o que configura a necessidade de uma quinta 

ferramenta (Gerador de Casos de Teste Aleatórios). 

3.5.2.1- Analisador de falhas 

O Analisador de Falhas permite determinar o "statusn do 

sistema num dado ponto do processo de testes, apresentando 

como saida as seguintes informações: 

- lista de parâmetros utilizados e seus valores associados; 

- lista das falhas ocorridas; 

- lista dos dados ajustados; 

- tempo decorrido desde o inicio dos testes; 

- número de falhas associadas ao cronograma. 



A Figura 111.7 mostra uma saida típica do programa. 

Relatório baseado na amostra de: 54 Fdlhas de teste 
Tempo de execuçi30: 32.78 Horas 
Objetivo da intensidade de falhas: 0.36e-01 Falhas/hora CPL 
Tempo cronol6gico at6 hoje 74 Dias 
Data atual: 31/05/74 

-- 

LIMITES DE CONFIANFA MAIS LIMITES DE CONFIANÇP 
95% 90% 75% 50% PROV. 50% 75% 90% 959 

DECAIMENTO DA 
INTENSIDADE 
DE FALHAS .O43 .O46 .O50 .O55 .O61 .O68 .O72 .O77 .O80 

INTENSIDADE DE FALHAS (FALHAS / 1000 HORAS-CPU) 

FI INIC. 6440 7185 8563 10172 13054 16856 20260 2460027873 
FIATUAL 378 392 415 440 481 528 567 612 644 

* REQUISITOS ADICIONAIS PARA ALCANÇAR O OBJETIVO DA * *  ** INTENSIDADE DE FALHAS **  

FALHAS 30 31 34 37 42 49 55 62 68 
TEMPO DE 
EXECUFKO 316 329 352 378 420 473 517 573 615 
TEMPO 
CRONOLdG. 142 149 159 171 191 215 236 262 282 
DATA FINAL 1812 2612 1001 2801 2302 3103 2904 0306 3006 

Fig. 111.7 

Relatório de falhas 

Fonte: [I51 

3.5.2.2- Gerador de graficos de confiabilidade 

O Gerador de GrBficos de Confiabilidade tem a finalidade de 

apresentar, de forma grafica, o histórico da intensidade de 

falhas, assim como o seu intervalo de confianga (50, 75, 90 e 

95%). A ferramenta apresenta graficamente as informagGes 

mostradas no analisador de falhas (tempo de execuç30, tempo 
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cronológico, datas ou n6mero de falhas). A fim de evitar que o 

gráfico torne-se confuso, o usuário tem a possibilidade de 

determinar se os intervalos de confianga devem ser ou n8o 

apresentados, assim como, determinar o inicio e o fim da 

escala horizontal, já que pode ser necessário examinar com 

mais detalhes uma segão do grafico. A Figura 111.8 apresenta o 

exemplo de um gráfico. 

Es timotiva da in temidade 
de falhas atud 

(QaPhrr I 1m horaa-cpu) 

Fig. 111.8 

Gráfico de intensidade de falhas 

Fonte: L151 



3.5.2.3- Simulador de cus tos  e cronograma 

O Simulador de Custos e Çronograma permite que os parametros 

do modelo sejam variados de modo a tornar possível a análise 

do comportamento do sistema sob diferentes influências. A 

ferramenta realiza a funGão equivalente a do analisador de 

falhas, e permite diferentes simulagBes com valores distintos 

para os diversos pardmetros. Por exemplo, pode-se obter o 

efeito da mudansa no objetivo a atingir para o valor da 

intensidade de falhas na epoca prevista para a liberas30 do 

produto. 

3.5.2.4- Gerenciador de  falhas 

O Gerenciador de Palhas de Teste tem a fungão de controlar o 

armazenamento das informaríi5es sobre as falhas ocorridas 

durante a realizaç%o dos testes e processa-las a fim de 

converte-las em intervalos de falhas. Esta ferramenta manipula 

incertezas de tempo e m6ltiplas cópias de programas, incluindo 

aquelas que rodam com diferentes tempos de execusão, assim 

como ordena as informaçGes de diferentes subsistemas que 

tenham sido guardadas juntas, ponderando cada intervalo de 

tempo pela sua utilizaç650. Ela funciona independentemente do 

modelo de estimaçao escolhido. 

3.5.2.5- Gerador de casos  de t e s t e  a l e a t ó r i o s  

Esta ferramenta tem a finalidade de realizar uma seles30 

aleatória das possíveis entradas de um programa atraves da 



utilizaglo de um mecanismo automatico. Tal ferramenta deve 

levar em consideraç30 a probabilidade de ocorr&ncias entre as 

diferentes entradas e o custo associado a uma determinada 

falha decorrente de uma entrada especifica (em termos de 

perdas financeiras ou ate mesmo humanas), 

3.6- Sistema de medição da eonfiabilidade 

Um dos maiores problemas da atividade de manutenp%o é 

determinar que falhas devem ser prioritariamente reparadas e 

liberadas dentro dos menores prazos e custos. Cada falha 

resulta, inexoravelmente, em um custo financeiro, assim como a 

preparaçlo, disseminaplo e instalas30 de reparos. N3o se pode 

deixar de levar em consideras30 que tais reparos podem causar 

outras falhas. Um enfoque razoável é decidir em que falhas os 

esforços ser30 concentrados, de forma a conduzir em uma r6pida 

análise e em um reduzido impacto financeiro. 

Para realizar esta tarefa, um Sistema de Gerenciamento de 

Falhas de Operaslo deve ser implementado, a fim de quantificar 

falhas e classificA-las quanto aos seus tipos e distribuiçges. 

Estas informag5es devem ser separadas levando em consideraçlo 

os danos causados. Este sistema deve, enfim, conter as 

informaçi3es basicas a respeito da descoberta e correslo de 

falhas, permitindo assim, medir o tempo de maturaç3o do 

projeto, avaliar a qualidade do esfor~o de desenvolvimento e 

identificar possíveis problemas em áreas específicas. 



3.6.1- Descri~ão geral 

A Figura 111.9 mostra o diagrama de fluxo de dados do sistema 

de medigão da confiabilidade. Inicialmente, quando uma falha 6 

detectada pela manutenç30, um relatório de investigação é 

aberto (processo A.7.1). A funsão deste relatório 6 avaliar se 

o problema relatado realmente se deve a um erro de software e 

nCXo h6 um problema de hardware ou utilizagão indevida do 

programa por parte do usu6rio. O resultado do relatbrio de 

investigação é comunicado a manutens30 e, se for confirmada a 

falha de software, a mesma é cadastrada para posterior 

correção (processo A.7.2). Tambbm, neste caso, os 

procedimentos de teste devem ser corrigidos (processo 8-7.31, 

j6 que houve transparencia nos testes. 

Após terem sido efetuadas as couregGes, a implementas30 

proposta d encaminhada para certificasão (processo A.7), que 

então ira liber6-la ou não para manutenção, dependendo dos 

resultados obtidos. A confiabilidade operacional 6 medida 

(processo A.7.4) a partir das informasBes recolhidas pela 

manutensão. Os resultados 530 armazenados com vistas a 

produzir um histórico da confiabilidade. Conflitos entre o 

valor medido da confiabilidade e os valores predito e estimado 

s3o analisados (processo A.7.51, visando corrigir os processos 

de avaliação. 
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Diagrama de fluxo de dados do sistema de medisso da 

confiabilidade 



3.6.2- Ferramentas de apoio ao sistema de medi~So da 

confiabilidade 

De maneira a facilitar a atividade de manutens30 da 

confiabilidade, duas ferxamentas automatizadas são 

necessárias: um gerenciador de falhas de opera~30, 

representado pelos processos A . 7 . 1 ,  A.7.2, A.7.3, A,7.6 e o 

depósito de dados D.7.1, e um avaliador de comportamento 

operacional, representado pelo processo A.7.4 e depósito de 

dados Da. 

3.6.2.1- Gerenciador de falhas de opera+o 

O principal objetivo desta ferramenta & armazenar informasBes 

detalhadas sobre a frequencia e tipo das falhas que ocorrem 

durante a operasão do programa. TambBm permite determinar o 

esforço neeessArio para detecta-las e corrigi-las. Tal esforso 

B composto pelo tempo gasto em horas de programadores e de 

máquinas. O sistema permite ainda, o acompanhamento da falha 

do seu diagn6stico at& a liberasão do reparo realizado, 

passando pelas etapas de análise/correç%o e certificação. 

3.6.2.2- Avaliador de comportamento operacional 

Compreender 

tempo pode 

tratando de 

atividade 

o significado da ocorrência de falhas ao longo do 

n30 ser uma tarefa fácil, principalmente em se 

sistemas complexos onde várias Oireas interagem na 

de rnanuteng3o. Portanto, o Avaliador de 



Comportamento Operacional tem a finalidade de, a partir de um 

modelo de medis3o da confiabilidade, determinar: a intensidade 

de falhas ao longo do tempo, oferecendo, assim, informasDes 

fundamentais para que sejam feitas analises acerca da eficácia 

das medidas de predig%o e de estimas30 de confiabilidade, 

medidas estas realizadas antes da fase de operaçso. 

3.7- Gerador de laudos de confiabilidade 

O gerador de laudos de confiabilidade tem o objetivo de 

produzir relatórios técnicos e/ou gerenciais padronizados. 

Tais relatbrios devem descrever o comportamento do ssftware ao 

longo do ciclo de vida (análises técnicas que avaliem se a 

evolus%o do produto transcorre conforme o esperado). 
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CÃPITULO IV 

ESPECIFICAçÃO DE REQUISITOS DO PRQTdTIPO DO SISTEMA DE PIEDIçAO 

DA CONFIAEILIDADE 

4.1- IntrodugSo 

4.1.1- Propósito 

O propbsito do Sistema de Medisão da Confiabilidade (SMC) 6 

automatizar a atividade de acompanhamento de falhas de 

operagso desde a sua identificaG%o no campo, passando pelo seu 

diagn6stico e sua solug%o, até a liberasse da correção para os 

usu6rias. Tamb6m faz parte deste sistema uma ferramenta para 

anhlise do seu comportamento durante a fase operacional do 

mesmo. Interagem com o sistema os órgãos encarregados pela 

garantia da qualidade, desenvolvimento, teste e manutenr;ão de 

sof tware. 

4.1.2-  Escopo 

O SMC se compBe de duas ferramentas, o Gerenciador de Falhas 

de Operagao (GFO) e o Analisador de Comportamento Operacional 

(ACO). A primeira ferramenta visa criar uma ambiente 

integrado, onde todos os 6rgSos que participem do processo de 

solup%o de falhas possam facilmente interagir. 

O ACO opera sobre a base de dados onde as informapBes sobre as 

falhas são guardadas, produzindo como resultado, gráficos que 

mostrem se o produto tende maturar conforme as expectativas. 



Desta forma é possível avaliar se as medidas efetuadas durante 

o desenvolvimento predizem e estimam com precisdo o 

comportamento real do produto. 

Um protbtipo do SMC ser& implementado, o que significa que 

esta especificagão se restringe apenas aos aspectos básicos e 

mais importantes do sistema. O GFO 6 resultado de melhorias e 

de uma evoluç%o do atual sistema de controle de alteragí5es da 

COBRA Computadores ISCAP), principalmente no que se refere A 

interface com o usuário e com os aspectos relacionados com o 

processo de gerenciamento. O ACO 6 fruto do trabalho de K. S. 

MENDIS [131. 

4.1.3- Referências 

K. S. MENDIS, "Quantif ying Sof tware Qualityff, Quality 

Progress, 18-22, maio 1983. 

The Whitewater Group, "ACTOR Language ManualM, 1989. 

The Whitewater Group, "ACTOR 2.0 Addendum Manual", 1990. 

The Whitewater Group, "ACTOR Add-On Product Series: Language 

Extensions I", 1990. 

M. FRANZ, "Object-Oriented Programming - Featuring ACTORff, 

Scott, Foresman and Company, Illinois, 370pp., 1990. 



4.1.4- GlossArio 

PRESTIME- PRediçSo, ESTImaçSo e MEdiçSo da Confiabilidade 

SMC- Sistema de MediG%o da Confiabilidade 

STC- Sistema de Estirna~So da Confiabilidade 

SPC- Sistema de PrediSSo da Confiabilidade 

SEC- Sistema de Especificaç%o da Confiabilidade 

GFO- Gerenciador de Falhas de Operasse 

ACO- Analisador de Comportamento Operacional 

DFD- Diagrama de Fluxo de Dados 

SCAP- Sistema de Controle de AlteraçBes de Projeto 

4.1.5- VisSo geral da eãpecifica~ão 

Para a elaboraçSo deste documento seguimos o roteiro sugerido 

por Rocha 1141, assim como itens especificados por Fairlay 

1211. 

Este documento esta organizado em três partes: Introdu&'io, 

Requisitos especif icos e Aspectos de implementaqSo. A primeira 

parte define o propósito da especifica$%o assim como seus 



usuArios, descreve os objetivos e beneficias do produto a ser 

construido, identifica todos os documentos referenciados na 

especificação, define todos os termos necessArios a perfeita 

compreens%o da especificagão, aborda o contehdo e organiaag80 

da mesma, relaciona as interfaces com outros produtos e 

descreve as fun~0es do sistema. 

A segunda parte (Requisitos específicos), contkm a 

especificas30 dos requisitos de informa$%o, de interface, de 

desempenho e funcionais, este hltimo abordado sob a 6tica de 

modelagem por processos (a la vfGANEvf) visando sua posterior 

transformação em um modelo de objetos [ 9 4 1 .  

A terceira parte trata de aspectos relacionados com a 

implementaçdo tais como, prioridades, modificap0es e 

melhoramentos previstos. 

4.1.6- Tntesface do produto com outros produtos ou projetoã 

O SMC faz parte do ambiente para avaliag30 da confiabilidade 

fvPRESTIME'v. Também fazem parte deste ambiente os sistemas de 

especificagão, predisão e estimagão da confiabilidade (SEC, 

SPC e S T C ) .  A integras30 entre os sistemas deve ser feita 

atraves de uma base de dados comum. 



4.1.7- Funções do produto 

- Oferecer um mktodo automatizado para o cadastramento das 

falhas ocorridas no campo, visando o posterior diagnóstico, 

corres%o, validasão e liberagão da solusão; 

- fornecer aos órgãos que interagem com o sistema relatbrios 

peuibdicos sobre o comportamento do produto; 

- prever, com base nas informagBes obtidas at4 então, quanto 

tempo ser6 necess6rio para o produto estabilizar; 

- realimentar o processo de avaliap%o da confiabilidade no que 

concerne As métricas utilizadas para a sua predig30 e aos 

modelos utilizados na sua estimação. 

4.2- Requisitos específicos 

4.2.1- Requisitos de informação 

Somente os Pirgãos envolvidos com o processo de acompanhamento 

de falhas (desenvolvimento, teste, manutenç30 e garantia da 

qualidade) podem alterar as informapBes do sistema. Outros 

órgsos podem apenas consultar. 

O SMC deve ser implementado de modo a permitir com facilidade 

a inclus30 ou exclus%o de itens do relatbrio de acompanhamento 

de falhas. 



O modelo matemático do ACO, utilizado para a analise do 

programa durante a fase operacional, n3o poder& ser alterado 

no caso do protbtipo, embora no sistema definitivo isto seja 

permitido. 

4.2.2-  Requisitos de Interface 

4.2.2.1-  Interface do ambiente PRESTIME com o usuário 

A csrnunicag80 com o usuario do SMC é realizada através de 

janelas na sua estag%o de trabalho. Na tela ele vlsualiza em 

primeiro lugar o janela basica do ambiente PRESTIME, conforme 

é mostrado na Figura IV.l. 

Fig. IV.l 

O ambiente PRESTIME 



Seis opqGes sBo mostradas no menu do PRESTIME (Arquivo, 

EspecificaçBo, Prediç40, Estimação, Medição e Controles). Com 

excesso das opç&eç Arquivo e Controles as demais se referem a 

ativaqso de uma ou mais ferramentas. 

a) OpçSs Arquivo 

Esta opqão esta relacionada com o controle dos projetos de 

aval.iap%o da conf iabilidade do ambiente. A Figura IV. 2 mostra 

o menu correspondente a opção Arquivo. 

Novo - ^ N 

&rir.. . *A 

Ilvar "S 

Salvar -mo ... "C 

Imprimir.. . - ^ I 

&nomear . . .  ^R 

Fig. IV.2 

Menu da opsso Arquivo 

. item Novo- inicia um novo projeto de acompanhamento; 

. item Abrir- carrega um projeto já iniciado; 

. item Salvar- salva as informap8es relativas ao projeto, ate 
entso existentes, com o nome em que o mesmo foi aberto; 

. item Salvar Como- salva as informaGBes relativas ao projeto, 
ate então existentes, como um novo nome; 



. item Imprimir- imprime um relatbrio com as informagnes do 
projeto; 

. item Renomear- troca o nome de um projeto. 

b) Opção Especificaç%o 

Esta opg%o esta relacionada com a detenminagso da meta de 

confiabilidade. 12 especificado o tipo de aplicaç%o a ser 

desenvolvida, os atributos de qualidade adequados, seus pesos 

relativos, as intensidades de falha esperadas para as fases de 

teste e opera~Bo e o dmbiente de desenvolvimento mais indicado 

para o tipo de aplicaçBo escolhida. A Figura 

menu correspondente a esta opggo. 

IV.3 apresenta o 

Atributos 

Pesos 

Intensidades de Falha "I - 

Ambiente *M 

Fig IV.3 

Menu da opçso Especificaç%o 

. item Aplicagso- define o tipo de aplicasão que ser6 
desenvolvida, de modo a sugerir os atributos de qualidade, 

pesos relativos e intensidades de falha mais adequados; 

. item Atributos- define os atributos de qualidade desejáveis; 



. item Pesos- define os pesos relativos desej6veis; 

. item Intensidades de Falha- define as intensidades de falha 
desej6veis; 

. item Ambiente- ativa a ferramenta que define o ciclo de 
vida, tkcnicas e ferramentas de desenvolvimento mais 

adequadas. 

A escolha desta opg%o apresenta um menu com os itens 

Especificaç%o, Projeto e Programa, correspondendo 

respectivamente As avaliagnes da especificaçEio de requisitos, 

especificagSo de projeto e código fonte, com base nos 

atributos de qualidade definidos na o p ~ ã o  Especifica&.io. A 

Figura IV.4 mostra o menu desta opçSo. 

@peci£ica+o de Requisitos F1 

Especificagão de uojeto 

Cbdigo Fonte 

Fig. IV.4 

Menu da opçSo PrediçXo 

. item Especificação de Requisitos- avalia a especificasXo com 
base nos atributos pr&-definidos; 

. item Especificação de Projeto- avalia o projeto com 
base nos atributos pré-definidos; 

. item Código Fonte- avalia o programa com base em atributos 
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de qualidade pré-definidos. 

Esta ops%o permite o acesso ,?i cinco ferramentas, o gerenciador 

de falhas de teste, o analisador de falhas de teste, o 

simulador de custos e cronograma, o gerador de graficos de 

confiabilidade e o gerador de casos de teste aleatbrios. 0s 

itens de menu desta opçSo são apresentados na Figura IV.5. 

Gerenciador de Falhas de Teste F4 

Analisador de Falhas de Teste F5 

Simul.ador de Custos e Cronograma F6 

Gerador de Gr6ficos F7 

Gerador de Casos de Teste F8 

Fig. IV.5 

Menu da Opsão EstimasBo 

. item Gerenciador de Falhas de Teste- ativa a ferramenta 
responsAve1 pelo controle das informa~0es referentes A 

ocorrência de falhas durante a realizasão dos testes; 

. item Analisador de Falhas de Teste- ativa a ferramenta que 
calcula a intensidade de falhas instantanea a as estimativas 

de recursos (tempo e quantidades) durante a fase de testes; 

. item Simulador de Custos e Cronograma- ativa a ferramenta 
que possibilitar6 simular o comportamento do processo de 

testes sob a influencia de diversas condiçí5es; 



. item Gerador de Gráficos- ativa a ferramenta que, a partir 
de análises j A  realizadas, apresentara graficamente estes 

resultados; 

. item Gerador de Casos de Teste- ativa a ferramenta que irá 
produzir diferentes combinapges (aleatórias) de entrada de 

dados para o programa em teste. 

Esta opção permite que sejam ativadas duas ferramentas de 

auxilio a atividade de avaliagão do comportamento do programa 

durante a sua fase operacional. O Gerenciador de Falhas de 

OperaçSo e o Analisador de Comportamento Operacional. A Figura 

IV.6 apresenta o menu da opção Medisso. 

-- 

Gerenciador de Falhas de Opera&~ F9 

I &nalisador de Comportamento F10 ) 

Fig. IV.6 

Menu da opç%o Medipso 

. item Gerenciador de Falhas de Operasão- ativa a ferramenta 
que controla as informapnes relativas a ocorrência de falhas 

de operasão; 

. item Analisador de Comportamento- ativa a ferramenta que 
permitir6 realizar o estudo do comportamento do programa 

durante a sua fase operacional. 



f) Opg%o Controles 

Esta opçso permite que sejam realizadas operaç0es de 

manutens30 do ambiente, tais como: crias30 e destruis30 de 

senhas de acesso, controle de prazos limites para a execuçso 

de determinadas atividades, estatísticas sobre os projetos 

encerrados, atualizagGeã nas ferramentas (novos formulArios, 

modelos de estimaç%o, metricas, etc.), emissso de laudos 

tecnicos e pesquisas diversas. A Figura PV.7 mostra o menu da 

op$So Controles. 

Senhas ALTtS 

Prazos ALTtP 

Estatisticas ALT+E 

AtualizagGes ALTtA 

Laudos ALT+L 

Pesquisas ALTtQ 

Fig. IV.7 

Menu da op&o Controles 

. item Senhas- permite o controle de acesso ao ambiente 
atravks da utiliza~ão de senhas; 

. item Prazos- identifica os atrasos que ocorram durante o 
processo de correç30 de falhas; 

. item Estatísticas- fornece informas0es sobre o estado dos 
diversos projetos encerrados e em andamento; 

. item At~aliza~Ges- permite que novos atributos de qualidade 
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sejam especificados, assim como novos formulários de 

predição, novos modelos estimativos, etc.; 

. item Laudos- fornece relatórios técnicos sobre a 
confiabilidade do projeto durante todo o seu ciclo de vida; 

. item Pesquisas- permite que determinadas informapEíes sobre o 
processo de avaliaç%o da confiabilidade sejam encontradas e 

listadas com facilidade. 

4.2.2.2- Interface do SMC com o usuario 

A escolha da op&o Medig3o do menu do ambiente prestime 

permite que sejam ativadas duas ferramentas, a saber: 

a) Gerenciador de Falhas de OperagSo 

Esta ferramenta tem o objetivo de gerenciar as informagEíes 

relativa .3 descoberta e correp30 de falhas, controlando a 

interação entre as diversas áreas envolvidas com este 

processo. A Figura IV.8 apresenta a ferramenta. 

Gerente de Falhas A janela do 

(OperapEíes, Abr 

e Erros). Com 

apresenta sete opgGes 

ir, Diagnbstico, Solug30, Validagso, Liberaç3o 

excegão da o p ~ ã o  OperaçGes todas as outras 

opçnes quando ativadas apresentam um quadro de dialogo que 

relaciona cada uma delas com uma determinada segso do registro 

de investigaç%o de falha. A seguir temos a descrig30 de cada 

uma das opgí5es. 



Fig. IV.8 

Gerenciador de Falhas de Operagso 

a. 1 ) Opgão Operaçzes 

Esta opgso permite q~ ge os registros de investigag30 possam ser 

criados, removidos, editados, localizados 

IV.9 mostra o menu da opç%o Opera~Bes. 

e listados. A figura 

Novo ^N 

Fig. IV.9 

Menu da opp3o OperapBes 



. item Movo- permite a crias30 de um novo registro de 
inveçtigag40; 

. item Abrir- permite que um registro existente seja 
carregado; 

. item Editar- permite que o registro carregado possa ser 
editado; 

. item Localizar- permite que um registro seja localizado a 
partir de determinadas informagnes; 

. item Remover- permite que um determinado registro seja 
removido; 

. item Listar- permite que um ou mais registros sejam listados 
integralmente ou em parte. 

a.2) O p ~ ã o  Abrir 

apresentada nesta opgso um menu com dois itens, 

cadastramento e configuraS80. A ativagso destes itens produz 

como resultado os quadros de dialogo mostrados nas Figuras 

IV.10 e IV.11 respectivamente. 



Fig. IV.10 

Quadro  d e  d i a l o g o  d a  opç%o cadas t r a rnen to  

I Configuraçlo de HM Conf i g w a ç l o  de SM 1 
Sistema Operaeional: 1-1 
Uersão : Reuisão : -1 
Linguagem de p r o g r a ~ a ~ 3 o : T I  
V e r 5 3  : (1 k u i s S o  : 
Drivers insta lados  s 

I 

7 Carac ter í s t i ca s  do s i s rena :  I 

. 

F i g .  IV.11 

Q u a d r o  d e  d i 6 l o g o  d a  opgSo c o n f i g u r a & o  



Esta opgão apresenta um quadro de diSlogo que contém as 

informasGes pertinentes a atividade de diagnbstico da 

Figura IV.12 apresenta tal quadro. 

falha. A 

Qrsão: -1 Projetista: 1-1 CWJO: -1 
Data de recebimento: n TGrnino orevisto: n 

I I C I 

Data de inicio ma l :  1-1 Data de t4rtilino real:]-1 
Caordenador: 7 1  Tempo gasto:= dias horas 
r Iliwtossibilidade de Diarinktico~ rRar3 i - 

O Insuficiência de recurso O Sof tware O Documentação 
O Não reproduzivel Q Hardware (3 Inalterado 

Altera testes? 
O SIM O 1 0  I Progranas : 1-1 

Parecer: Destinatirio: -1 
1 

Fig. IV.12 

Quadro de diálogo da o p ~ s o  Diagnbstico 

a .4 )  Opção Solução 

Esta opç%o apresenta um quadro de diktlogo que contém as 

informagzes pertinentes a atividade de corzegBo da falha. A 

Figura IV.13 apresenta tal quadro. 



Data de i n i c i o  real :  r 
kõrdenador: r 
t 4 ó d u l o : ~ l  S U ~ - M & ~ U ~  
tinhas alteradas:= tinhas ret4ovidas:f tinhas 

Rltera docuwentag5o? Manual: f 1 1 O S I N  ONBO 1 ü e s t i n a t 5 r i o  :I-f 

adicionadas 
P i g i n a s :  1 

F i g .  I V . 1 3  

Quadro d e  d i á l o g o  d a  opç%o S o l u ç s o  

E s t a  op+o a p r e s e n t a  um q u a d r o  d e  d i 6 l o g o  que  contkm a s  

i n f o r m a s 6 e s  p e r t i n e n t e s  a a t i v i d a d e  d e  v a l i d a & o  d a  c o r r e q s o .  

A F i g u r a  I V . 1 4  a p r e s e n t a  t a l  q u a d r o .  



Or'gZo: 1 7  Proje t i s ta :  1- cargo: 7 
Data de re~eb iwento :  -7 Térwino previs to:  7 
Data de i n i c i o  rea l :  1 7  Data de término real:- 
Coordenador: 1 T e ~ p o  gasto:= f i a s  f hora: 

Observacães : Cliente:  O e ~ t i n a t á r i o :  (- 
* 

F i g .  IV.14 

Quadro  d e  d i á l o g o  d a  o p ~ % o  Va l idagão  

E s t a  opç%o a p r e s e n t a  um quadro  d e  d i á l o g o  que  contem as 

informaçcSes p e r t i n e n t e s  a  a t i v i d a d e  d e  l i b e r a ~ % o  d a  cori-eçbo.  

A F i g u r a  IV.15 a p r e s e n t a  t a l  quadro  

F i g .  IV.15 

Q u a d r o  d e  d i á l o g o  d a  opp%o L i h e r a p ã o  



a . 7 )  OpgSo Erros 

A ativa~so desta opsso faz com que seja apresentado um menu 

com três itens (origem, atributo e tipo). A Figura IV.16 

apresenta o menu desta opsso. 

Fig. IV.16 

Menu da O~&O Erros 

. 

. item Origem- apresenta um quadro de diálogo onde os órgsos 
responsAveis pelo suporte, valida~so e desenvolvimento, 

junto & gerencia de projeto identificarão a fase do ciclo de 

vida na qual o erro se originou. A Figura IV.17 mostra o 

quadro de diálogo mencionado; 

. item Atributo- semelhante ao item anterior com a diferensa 
que neste caso é apontado o atributo de qualidade que foi 

afetado devido a ocorrência da falha; 

. item Tipo- semelhante ao item anterior com a diferença que 
neste caso 6 apontado o tipo de erro ocorrido. 

Origem CTRL+O 

Atributo CTRL+A 

O quadro de dialogo 6 igual para os três itens, com exceg%o de 

conteúdo do "list boxH, que conterá respectivamente para o 10. 



20. e 30. i t e n s  a s  f a s e s  do c i c l o  d e  v i d a ,  o s  a t r i b u t o s  d e  

q u a l i d a d e  e o s  t i p o s  d e  e r r o s .  

F i g .  I V . 1 7  

Quadro d e  d i á l o g o  da  opgão Origem 

b) Analisador de Comportamento Operacional 

E s t a  f e r r amen ta  a p r e s e n t a  d e  forma g rAf i ca  o  r e s u l t a d o  da 

a n a l i s e  d a s  f a l h a s  a t e  en t%o o c o r r i d a s .  E s t a s  f a l h a s  

p e r m i t i r % o  que a  cu rva  da  i n t e n s i d a d e  d e  f a l h a s  i n s t a n t â n e a  

s e j a  t r a ç a d a  segundo um modelo matematico p r é - d e f i n i d o .  A 

F i g u r a  IV.18 mostra  um exemplo de  uma cu rva  t ua sada  com base  

na f a l h a s  o c o r r i d a s  no i n i c i o  da  operação do programa. 



Fig. IV.18 

Analisador de Comportamento Operacional 

4.2.2.3- Intesface com o software 

O ambiente PRESTIME e conseqüentemente o SMC devem se 

ex,ecutados em um ambiente de software que oferega uma 

interface com o usuaria eficiente e poderosa, isto 6 ,  devem 

estar disponíveis neste ambiente recursos que facilitem a 

manipulaçdo de janelas, a apresenta~80 de greificos e a 

opera$Xo com dispositivos do tipo llmouse". O ambiente deve 

tambkm oferecer recursos que provavelmente ser%o utilizados 

por evolupGes de PRESTIME, tais come operapllo em rede local e 

a longa distância, j& que a atividade de suporte poder& ser 

realizada em diferentes cidades (filiais da organizag30) e a 

realizapdo dos testes envolvendo a utilizap30 de diversos 

equipamentos interligados. 
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4 . 2 . 2 . 4 -  I n t e r f a c e  com o hardware 

Os equipamentos a serem utilizados gelo PRESTIME devem ser do 

tipo IBM-AT, bastante utilizado pelo mercado e de fScil 

operagão. 

A interface grafica deve possuir uma resolug3o igual ou 

superior a oferecida pelo padr3o EGA. Deve também estar 

disponivel uma unidade de disco rígido com capacidade igual 

ou superior a 2DMoctetos. Estas s3o necessidades impostas 

pelos ambientes WINDOWS e ACTOR (ver maiores detalhes no item 

4.3 deste documento). 

4.2 .3-  Requisitos de  desempenho 

A existência de diversas camadas de software (sistema 

operacional, sistema de manipula&o de janelas e um sistema de 

suporte a programag%o orientada a objetos), necessArias a 

operag:So de. ambiente PRESTIME, torna necessArio que o 

equipamento seja dotado de um poder de processamento n30 

inferior a 2 MIPS e compatível com as necessidades de memória 

do sistema (n3o inferior a SMoctetos), o que configura a 

necessidade de computadores do tipo IBM-AT com reldgio igual 

ou superior a 12Mhz. 
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4.2 .4-  Requisitos de qualidade 

O SMC deve ser implementado de modo a permitir a inclus8o de 

novas características (deve ser construido utilizando 

programasão orientada a silajetos), principalmente a utilizaç80 

de outros tratamentos matemáticos para a análise de falhas. 

O SMC deve ser implementado de modo a permitir a alteras30 de 

suas características com facilidade, especialmente se forem 

necess&rias modificas8es nos quadros de diálogo do Gerenciador 

de Falhas de Operaç30. 

O SMC deve ser implementado de modo a n8o permitir que pessoas 

ou órg8os não autorizados tenham acesso e possibilidade de 

incluir, alterar, remover ou consultar informasãeã não devem 

estar disponíveis a eles. 

O SMC deve ser implementado levando em consideraç30 os 

aspectos que facilitem a intera&o com usu6rio tais como, a 

utilizaç%o de um ambiente gráfico e a disponibilidade de telas 

de auxílio. 



4.2.5- Requisitos funcionais 

4.2,5.1- Diagrama de Fluxo de Dados 

A Figura 111.9 apresenta o diagrama de fluxo de dados do 

sistema de rnedip2k.o da confiabilidade, que é composto por seis 

processos e dois depósitos de dados. A descrig2k.o deste fluxo 15 

feita no item 3.6.1. A seguir temos a descripzo dos processos 

e depbsitos de dados. 

4-2-5.2- DescriSSo dos Pxacessos 

4.2-5.2.1- Elaborar Relatório de Pnvestigagão 

Realiza o cadastramen-to de novos problemas a fim de que os 

mesmos sejam armazenados para a futura análise e correp2k.o por 

parte dos reãponsãveis pelo desenvolvimento. Informa a 

manuteng30 a abertura do relatbrio e inicia o processo de 

alteragso dos casos de teste a fim de eliminar a transparência 

existente. 

4.2.5.2.2- Analisar, Corrigir e Iniciar Alterac$io 

Diagnostica o problema e encaminha ao órg2k.o competente para 

que a correg30 seja efetuada. Responde ao relatório de 

investigap30 e encaminha a proposta de solus2k.o para os 

respons6veis pela atividade de teste, a fim de que tal ãolus~o 

seja certificada. 



4.2.5.2.3- Corrigir Procedimentos de Teste 

Analisa os efeitos da falha e elabora casos de teste de tal 

forma que quando uma nova versão do programa for liberada para 

testes, os mesmos estarão preparados para identificar falhas 

semelhantes àquelas que os casos de teste utilizados até entgo 

n3o foram capazes de detectar. 

4.2.5.2.4- Medir a Confiabilidade Operacional 

Calcula a melhor curva (segundo um modelo matemático) que 

represente s comportamento da intensidade de falhas 

instanthea ao longo da fase operacional do programa. Compara 

os resultados com as expectativas e, caso hajam conflitos, 

encaminha-os para analise com vistas a realimentar o processo 

de avaliap%o da confiabilidade. 

4.2.5.2.5- Analisar Processos de Avalia~ão e Modelas 

Identifica inconsistências existentes entre o comportamento 

real do programa no seu ambiente de operasse e o comportamento 

esperado para o mesmo com base nos processos de avaliag%o 

utilizados para predição da confiabilidade durante as etapas 

de especifáca~ão de requisitos, especifisac$So de projeto e 

codif icag%o, alterando-os de forma a llsintoniza-los't com os 

resultados reais. Da mesma forma, as inf ormapnes geradas pelos 

modelos estatisticos utilizados na estimação da confhabiládade 

são confrontadas com os dados da fase operacional do programa. 



4.2.5.2.6-  Certificar AlterapBes 

Avalia se as correçZes efetuadas realmente resolvem s problema 

detectado e, em caso positivo, encaminha a vers%o do programa 

corrigida para a manutenç30 que se encarregara de distribui-la 

aos usuários. Caso a corregão n%o tenha sido bem sucedida este 

fato é relatado ao ~eçponsáveis atravkã do relatório de 

investigaçSo 

4.2.5.3- DescrigSo dos Depósitos de Dados 

4.2.5.3.1- AltemagBes de Projeto 

São as informagBes referentes a todo o processo de alteras%o, 

englobando as falhas ocorridas, diagn6stieos, correçnes 

efetuadas, testes e liberagzes. 

4.2.5.3.2- Modelos de Meditgã0 da Confiabilidade 

S%o as equagBes referentes aos modelos matemáticos utilizados 

para aproximar a melhor curva que represente o comportamento 

do programa durante a sua fase operacional. 

4.2.5.4- Modelo de Objetos 

Seguindo o modelo proposto por COAD e YOURDON i871 

apresentaremos a seguir os diagramas referentes as duas 

ferramentas do SMC. 



4 . 2 . 5 . 4 . 1 -  Gerenciador de Palhas de Operagão 

a) Camada de assunto 

Fig. IV.19 

Camada de assunto do gereneiador 

b) Camada de atributos 

Registro 

Número 
Estado 

Abrir 
Remover 
Carregar 
Editar 
Localizar 
Listar 

Dialogo 

Cadastramento 
Configuração 
Diagn6stico 
Corresão 
Validas30 
Liberas30 
Controles 
Registro 

Fig. IV.20 

\ 

de falhas de opera~ão 

Abrir 
Fechar 

Funcion6rio 

Coordenador 
FungEko 
Nível seguranga 

Responder I 

Camada de atributos do gerenciador de falhas de operas30 
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4 .2 .5 .4 .2 -  Analisador de Comportamento Operacional 

a )  Camada de assunto 

Fig. IV.21  

Camada d e  A s s u n t o  d o  A n a l i s a d o r  d e  F a l h a s  d e  Operaa%o 

b) Camada de Atributos 

I n t e r v a l o  Y 
I n t e r .  C o n f i a n ~ a  
P o n t o s  d e  F a l h a  

Coordenada  X 
Coordenada  Y 

L o c a l i z a r  ParCimetro A 
P a r â m e t r o  B 

F i g .  IV.22 

Camada d e  a t r i b u t o s  d o  A n a l i s a d o r  d e  F a l h a s  d e  Ope ra s30  

4.3- Aspectos de implementação 

Deve ser s e g u i d a  a  p r i m e i r a  a l t e r n a t i v a  d o  modelo p r o p o s t o  p o r  

R o t e n b e r g  [ 9 4 1 ,  q u e  s u g e r e  d u a s  a l t e r n a t i v a s  p a r a  a f a s e  d e  

e s p e c i f i c a $ % o .  A p r i m e i r a  B u t i l i z a r  DFDfS e  t r a n s f o r m á - l o s ,  

e m  s e g u i d a ,  p a r a  uma n o t a s 3 0  q u e  s e  e x p r e s s a  po r  ob- je toã.  A 

s e g u n d a  a l t e r n a t i v a  s e  r e f e r e  a  u t i l i z a g 8 0  d i r e t a  d e  a lguma 



tkcnica que permita expressar diretamente descrisares e 

relagGes entre objetos. A Figura IV.23 mostra o esquema do 

modelo. 

ARQWITETURA 

GERAL 

I PROJETO 

DETALHADO 

Fig. IV.23 

Modelo de Desenvolvimento de Rotenberg 

Seguindo a primeira alternativa deve-se iniciar a 

especificagão com a elaboração de DFDfS até o nível de detalhe 

que o projetista julgar adequado, aplicando tknicas e 

notagGes como os propostos por GANE e SARSON 1951. Em seguida 

deve-se efetuar uma tran~forma~ão, baseada na idgia de 

identificar objetos como originando de depósitos de dados em 

conjunto com o depósito correspondente, no nível mais 

detalhado da hierarquia de DFDfS. Resumindo 1 9 6 1 ,  a 

transforma~%o deve seguir os seguintes passos: 



. Identificar Candidatos a Objetos (CO'S) 
(Analisar depósitos de dados); 

. Identificar operasnes associadas a cada C0 
(Analisar processos e identificar a quais objetos potenciais 

a associas%o será mais natural. 

Quanto As questses relacionadas diretamente com a fase de 

codifica&o, a seguinte consideragão deve ser feita: o SMC 

será implementado utilizando-se o ambiente operacional 

WINDOWS-MICROSOFT e o ambiente de desenvolvimento orientado a 

objetos ACTOR. 



CAP f TULO V 

CQNCLUSBO 

Este trabalho teve o objetivo de oferecer mecanismos que 

garantam a qualidade de programas através de um acompanhamento 

sistemático do seu comportamento ao longo de todo o ciclo de 

vida, desde as fases iniciais de concep+o até sua operagão 

final. Foi realizado um estuda da literatura no que se refere 

as proposigGes de mdtricas para a predigão da confiabilidade 

de software, aos modelos estatisticos utilizados para a sua 

estimar;%o e aos procedimentos necessários para a sua medig80 

na fase operacional. Um ambiente autsmatizado foi proposto com 

o objetivo de integrar em um bnico ambiente um conjunto de 

ferramentas titeis para avaliação da confiabilidade, ou seja, 

predizer a confiabilidade nas etapas de especificação, projeto 

e codificação, estima-la na fase de testes e medi-la na fase 

operacional. 

Atualmente, pouca atenr;%o d dirigida no sentido de especificar 

quantitativamente a qualidade desejada. Isto é explicado, em 

parte, pelo fato da produgso de software ainda ser com 

frequência encarada de forma artesanal [171. 

Sem a disponibilidade de medidas que permitam avaliar a 

qualidade do software, as decis5es são tomadas sem a certeza 

de sua eficacia e são, em grande parte, resultado do 

sentimento ou intuig%o baseada em algum nível de experiência 

do respons6vel pelo projeto. Portanto, indi-istrias que estejam 

p x e ~ c u p a d a s  com a produç%o de produtos de alta qualidade devem 



estabelecer um nível aceitAve1 de qualidade e, atravks de 

mecanismos especificas, como os propostos nesta tese, 

assegurar que este nivel de qualidade seja mantido. 

Para que seja possivel produzir-se programas confi6veis, 

dentro de prazos e custos pré-determinados e a níveis 

aceitáveis de prego e desempenho, e necess6rio que exista um 

acompanhamento da qualidade durante todas as etapas do projeto 

em conjunto com um planejamento coerente com os recursos 

tecnolbyicos e financeiros disponíveis. 

O mktodo apresentado para avaliar a confiabilidade de software 

ao longo de seu processo de desenvolvimento pretende, não só 

permitir medir o tempo de matura~30 de um produto, como também 

ajudar a aliviar os problemas e pneocupac;Zes decorrentes do 

esforço de desenvolvimento de programas cada vez mais 

complexos. Como o esforgo em garantír a confiabilidade 

alcansada, e portanto a qualidade, deve ser preventivo e n3o 

corretivo, identificando problemas antecipadamente teremos um 

produto mais confiável, dentro das estimativas de custo e sem 

atrasos no cronograma. 

Um artigo baseado nesta tese foi aceito e apresentado no XXIIf 

Congresso Nacional de Informi3tica (SUCESUf90) em agosto de 

1990, no Rio de Janeiro. 

Dentre as contribuigBeç deste trabalho podemos citar: a 

extensa revisão da literatura no que refere a proposig30 de 

mktricas preditivas e de modelos estatísticos para estima~ão 



da confiabilidade, a proposta de uma documentac$So especifica 

para acompanhamento de falhas operacionais no campo e um 

conjunto de ferramentas automatizadas iiteis às atividades de 

prediG%o, estima&o e medisPio da conf iabilidade. Entre as 

ferramentas aqui propostas, j6 se encontra implementado uma 

versso protótipo do Especificador de Ambientes de 

Desenvolvimento e um protótipo da Sistema de Medisão da 

Confiabilidade. O Sistema de Estimagão da Confiabilidade vem 

sendo desenvolvido no Instituto Militar de Engenharia (IME) 

como tese de mestrado. 

Como perspetivaã futuras para evoluçGes ou novos trabalhos, 

citamos a elaboraq30 definitiva dos dois pwotbtipos 

mencionados no parágrafo anterior e a construg%o das 

ferramentas para predigão da csnfiabilidade (sistemas 

especialistas para avaliagso de especificagaes de requisitos, 

especifica~iíes de projeto e código fonte). 
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